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СЕКЦІЯ 1 
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА 
ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПІДАКЦИЗНИХ 
АЛКОГОЛЬНИХ ТОВАРІВ 

 
М.О. Ананська, к.е.н., доцент 
Я.І. Пседерська, студентка 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 
На сьогодні одним з найважливіших питань в обліку і оподаткуванні залишається 

акцизний податок і його облік. Акцизний податок залишається вагомим, як з чисто 
фіскального боку, так і з точки зору соціально-економічного регулювання і впливу на 
структуру споживання. Крім власне фіскального інтересу, особливо важливо, що він 
задовольняє специфічні потреби суспільства по нейтралізації негативних зовнішніх ефектів 
від споживання шкідливих в соціальному, моральному та екологічному сенсі товарів. У 
зв'язку з цим використання акцизних доходів в ідеальному варіанті повинно було б бути 
суворо цільовий характер: на відшкодування фізичних і психологічних втрат, зумовлених 
споживанням підакцизних товарів.  

Акцизний податок  це непрямий податок на споживання підакцизних товарів 
(продукції), що включається до ціни таких товарів (продукції), який сплачують виробники чи 
продавці, призначений для регулювання попиту на певні товари. 

Статтею 215 Податкового кодексу України визначено наступний перелік підакцизних 
товарів: 

 спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 
 тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
 пальне; 
 автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні 

засоби, призначені для перевезення 10 та більше осіб, транспортні засоби для перевезення 
вантажів 

 електрична енергія 2. 
Акциз є, по суті, штрафним податком. Він включається в ціну тих товарів, 

споживання яких приносить шкоду державі та її громадянам. Тим самим держава як би 
заздалегідь штрафує споживачів таких товарів, хоча багато хто з них про це навіть не 
здогадуються. 

Вводячи акциз на конкретні види товарів, держава визнає, що воно вважає 
недоцільним або неможливим заборонити їх виробництво. Але оскільки споживання цих 
товарів призводить до негативних наслідків для суспільства, на компенсацію таких наслідків 
держава стягує додаткові гроші. 

Платниками податку є: 
 особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у 

тому числі з давальницької сировини. 
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 особа – суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на 
митну територію України. 

 фізична особа – резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) 
на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до 
митного законодавства. 

 особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари 
(продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся 
власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом 
успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці 
товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством 
порядку. 

 особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження 
підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України зі звільненням 
від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 
статті 213 цього кодексу. 

 особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають 
звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог. 

 особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання 
підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-
відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов. 

 особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не 
підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання 
умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких 
умов 3. 

Ставки акцизного податку існують двох типів: специфічні (абсолютні) і адвалорні 
(відносні). За специфічними (абсолютним) ставками акцизний податок визначається 
фіксоване з прив'язкою до певної одиниці виміру, що і складає базу (стільки-то гривень або 
євро за літр, кілограм, певну кількість штук, кубічних сантиметрів і т.д.). Адвалорні 
(відносні) ставки визначають акцизний податок в певному % за вартістю підакцизного 
товару. Адвалорні ставки в Україні використовуються по електричної енергії. Також 
адвалорні одночасно зі специфічними ставками застосовуються щодо сигарет без фільтра, 
цигарок з фільтром і сигарет (пп. 215.3.2 1 ПКУ) 4. 

Таким чином, для алкогольних напоїв характерні специфічні ставки Податкового 
Кодексу України. Ставка акцизного податку в роздрібній торгівлі алкогольною продукцією, 
пивом, встановлена на рівні 5% (ПКУ, ст.215.3.10). Об'єкт оподаткування – операції, 
пов'язані з реалізацією підакцизних товарів (ПКУ, ст.213). База оподаткування – вартість 
реалізації (включаючи ПДВ) товарів (ПКУ, ст.214.1.4). 

Ставки податку на підакцизні товари та перелік товарів, з яких справляється податок, 
встановлюються ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI і є 
єдиними на всій території України 5. 

Згідно п. 6.1 П (С) БО 15 «Дохід» не визнаються доходами такі надходження від 
інших осіб, як ПДВ, акцизи та інші податки, що підлягають перерахуванню до бюджету. 

При цьому для цілей ведення бухгалтерського обліку виходячи з п. 7 П(С)БО 15 
спочатку визначається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), який містить в собі і ПДВ, і акциз. Але потім при визначенні чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суми податків і зборів (в т.ч. ПДВ і акцизу) 
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віднімаються з суми загального доходу (виручки). У фінансовій звітності відображається 
саме чистий дохід (рядок 2000 форм № 2 і 2-м), вже зменшений на суму ПДВ і акцизного 
податку. Типові проводки з обліку акцизного податку приведено в табл.1. 
 
Таблиця 1 – Облік підакцизних товарів 

Господарські операції Д-т К-т 
Відображено дохід від реалізації товарів 301 (або 303) 702 
Нараховано акцизний податок, що 
включається в ціну товару 

702 641/АП 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 702 641/ПДВ 
 
Таким чином, акцизний податок для роздрібного торговця в обліку зменшує дохід. 

При цьому в складі витрат він не відображається (якщо він спочатку зменшить дохід, а потім 
ще й потрапить до витрат, то фінансовий результат буде занижений). 

Акцизні марки, або акцизні бандеролі – вид фіскальних марок для оплати акцизного 
збору на окремі види товарів, наприклад, на алкоголь і тютюн. Застосування акцизних марок 
дозволяє державі своєчасно виявляти товари, не оплачені акцизним збором, а покупцеві 
гарантує якість і кількість товару, що купується 6. 

Суб'єкти господарювання, які займаються реалізацією алкогольних напоїв, імпортних 
або ж вироблених на Україні, в першу чергу повинні легалізувати свою діяльність. Для цього 
необхідно здійснити такі дії: 

 отримання ліцензії на імпорт алкогольних напоїв; 
 отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем; 
 отримання ліцензії на оптову торгівлю алкоголем; 
 маркування алкогольних напоїв марками встановленого зразка. 
Для продажу алкоголю виготовленого в Україні потрібно, перш за все, отримати 

ліцензію на виробництво алкогольної продукції, потім на роздрібну та / або оптову торгівлю 
і, звичайно, маркування алкогольних напоїв. 

При цьому марки акцизного податку для вироблених в Україні алкогольних напоїв і 
імпортованих відрізняються дизайном і кольором. 

Встановлюються вимоги до акцизних марок на алкогольні напої. Вони повинні 
містити індивідуальні номери, місяць і рік випуску, позначення про суму сплаченого 
акцизного податку за одиницю маркованої продукції, слова "УКРАЇНА", "МАРКА 
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ", позначення виду марки, індекс регіону України, що відповідає 
місцезнаходженню (місцеперебуванню) виробника продукції. 

Кожна акцизна марка має свій колір. Зелені марки призначені для алкогольних напоїв, 
а саме лікеро-горілчаних продуктів, крім виноробної продукції, яка виробляється на 
території України, фіолетові – якщо дані продукти імпортовані. Червоні марки – для 
виноробної продукції, виробленої на території України, помаранчеві – для імпортних 
виноробних продуктів. 

В українському законодавстві зазначається, що алкогольні напої з вмістом спирту 
етилового понад 8,5% підлягають обов'язковому маркуванню. 

Однак є алкогольні напої, для яких маркування не є обов'язковою умовою. До таких 
відносяться: 

 алкогольні напої з вмістом спирту етилового до 8,5%, вироблені в Україні; 
 алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках 
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та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів, які ввозяться в Україну з метою продажу 
або обміну на митній території України; 

 алкогольні напої, які поставляються для реалізації магазинами безмитної торгівлі; 
 алкогольні напої, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі 

магазину безмитної торгівлі. 
Марки встановленого зразка виготовляються державними підприємствами, на підставі 

замовлення Державної фіскальної служби. 
Для отримання акцизних марок підприємству, яке виробляє або імпортує алкогольні 

напої необхідно подати до територіального органу ДФС наступні документи: 
 довідку про сплату суми податку; 
 заявку – розрахунок про потребу в марках за їх видами; 
 копію платіжного документа, що підтверджує оплату за марку (з відміткою банку); 
 звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці. 
Дані документи подаються в електронній формі до 10 числа щомісяця. Акцизні марки 

видаються після закінчення 2 місяців з моменту подачі відповідних документів. 
Плата за акцизні марки для алкогольних напоїв становить 0,1926 гривні за одну 

марку. 
Марки наклеюються на пляшку П або Г-подібним способом через горловину 

виробником алкогольної продукції. 
За збереження марок відповідальний покупець марок, місцем збереження може бути 

або приміщення продавця, або банківські установи. Приміщення, в яких зберігаються марки 
повинні охоронятися сигналізацією, бути ізольованими від інших приміщень. 

Важливо знати, що здійснення суб'єктами господарювання роздрібної та оптової 
торгівлі алкогольними напоями без маркування є підставою для анулювання ліцензії на 
роздрібну та / або оптову торгівлю. Також, настає адміністративна відповідальність за 
роздрібну, оптову торгівлю, експорт та імпорт спиртних і алкогольних напоїв без акцизних 
марок у вигляді штрафу – від 50 до 200 (від 850 до 3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки (прибутку), одержаної від 
продажу предметів торгівлі 6. 

Далі в табл. 2 розглянемо облік імпорту алкогольних напоїв та акцизних марок для 
них. 
Таблиця 2 – Облік алкогольних напоїв і акцизних марок 8 

Господарські операції Д-т К-т 
Перерахування коштів за виготовлення марок 
акцизного податку 

377 311 

Оприбуткування марок акцизного податку 209 / марки акцизного 
податку 

08 / марки акцизного 
податку 

377 

Оплата акцизного податку перед подачею заявки 
на придбання марок 

641 / Акцизний 
податок 

311 

Передача марок іноземному виробникові 93 209 / марки акцизного 
податку 

08 / марки акцизного 
податку 

Перерахування коштів митним органам для сплати 
митних платежів 

377 311 

Оприбуткування імпортного товару 281 632 
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Продовження таблиці 2 
Віднесення попередньо оплаченого акцизного 
податку віднесена на собівартість товару 

281 641 / Акцизний податок 

Віднесення ввізного мита на собівартість товару 281 377 
Податковий кредит з ПДВ 641/ПДВ 377 
Повернення митним органом на поточний 
рахунок невикористаної суми, призначеної для 
оплати митних платежів 

311 377 

Перерахування кошти іноземному 
постачальнику 

632 312 

Курсова різниця:  
або позитивна 762 714 
або негативна 945 632 
 

В цілому наведена вище інформація дозволяє стверджувати, що в сучасній Україні 
податок на акцизні товари є значущою ланкою в житті громадян.  

Введенням акцизу на конкретні види товарів держава визнає, що вона вважає 
недоцільним або неможливим заборонити їх виробництво. Для того, щоб скоротити шкоду, 
яку приносять акцизні товари, держава підвищує податок на них, тим самим захищаючи 
своїх громадян від шкідливих товарів. 

 
Література: 

1. Законодавство України // Податковий кодекс України//Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2. Акцизний податок в Україні // Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії //  Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

3. Державна фіскальна служба України // Розділ 5. Акцизний податок // Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/ 

4. Акцизний податок // Режим доступу: https://www.golovbukh.ua/article/7442-aktsizniy-
podatok-2019#anc_6 

5. Ставки податку на підакцизні товари // Режим доступу:  
https://services.dtkt.ua/catalogues/tax_rates/71  

6. Акцизні марки // Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії //  Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

7. Акцизні марки для торгівлі алкоголем // Режим доступу:  https://ogp.ua/ru/razresheniya-na-
deyatelnost/aktsiznye-marki-dlya-torgovli-alkogolem 

8. Довідник "Бухгалтерські проводки"// Тема: Облік імпорту товарів // Облік податків / 
Режим доступу:  http://www.buhoblik.org.ua/normativka/001/buh0025.html 

 

 

 

 

 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 12

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
М.О. Ананська, к.е.н.,доцент 

І.В.Чернятинська, студентка 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Фінансові результати діяльності підприємства є надзвичайно важливим показником 

для суб’єктів господарювання, оскільки діяльність підприємства та майбутнє його існування 
безпосередньо залежать від отриманих результатів. Тому в сучасних умовах господарювання 
виникає необхідність детальної переоцінки підходів до управління підприємствами. 
Центральне місце в системі управління будь-якого підприємства займають фінансові 
результати, які є важливою та складною економічною та обліково-аналітичною категорією, 
що знаходяться в центрі уваги обліковців у розрізі розглядання проблем пов’язаних з його 
визначенням, методикою розрахунку, обліку, оподаткування та відображення в звітності. 

Фінансові результати як облікова категорія визначається різницею між доходами і 
витратами або приростом (зменшенням) власного капіталу підприємства, створеним у 
процесі підприємницької діяльності за звітний період за виключенням зміни капіталу за 
рахунок внесків або вилучення власниками. 

Таке визначення найбільш повно розкриває сутність фінансових результатів і 
підтверджується при формуванні фінансової звітності, яка передбачає відображення 
фінансових результатів, а саме Балансу і Звіту про фінансові результати. 

Досліджуючи питання обліку фінансових результатів діяльності, неможливо не 
торкнутися питань обліку доходів. Дохід – надходження, одержані  внаслідок його 
господарської діяльності  за певний період часу у вигляді  конкретних економічних вигод  
отриманих внаслідок використання у господарському процесі залучених для цього 
економічних ресурсів в умовах прийнятного рівня підприємницького ризику.  

Облік доходів безпосередньо пов'язаний з фінансовими результатами. На 
підприємстві іноді виникають помилки та порушення під час обліку доходів:   

– невірна класифікація доходів; 
–  недотримання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат; 
–  невірно обчислена сума доходу; 
– помилки в бухгалтерських проводках при відображенні господарських операцій з 

формування доходів і списання їх на фінансові результати;   
– відсутність первинних документів з обліку доходів; 
– невідповідність даних синтетичного та аналітичного обліку; 
– невірне відображення у звітності доходів підприємства [1].  
Ці помилки та порушення надалі можуть призвести до втрати достовірності та 

можливості використання цих даних для аналізу. Своєчасне  виявлення і виправлення 
помилок з обліку доходів дозволить підприємству сформувати правильний фінансовий 
результат діяльності підприємства [2]. 

Дослідження наукових праць призвело до думки щодо необхідності використання при 
відображенні в обліку фінансових результатів, додаткових  рахунків. Це пов’язано з тим, що 
для формування фінансового результату в діючому Плані рахунків бухгалтерського обліку 
на субрахунках 791 «Результат операційної діяльності» та 792 «Результат фінансових 
операцій» фактично об’єднані по два види діяльності підприємства, а саме: на субрахунку 
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791 – основна та інша операційна діяльність, а на субрахунку 792 – фінансова та 
інвестиційна діяльність. Тому доцільно при відображенні в обліку інформації про фінансові 
результати використання аналітичних рахунків третього порядку (рис. 1), що дасть 
можливість більш чітко визначити фінансові результати від різних видів діяльності. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Класифікація рахунку 79 «Результати від фінансових операцій» 

 
Згідно із НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», у статті «Інші 

доходи» показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, неопераційних курсових 
різниць та інші доходи, які виникають, але не пов'язані з операційною діяльністю 
підприємства, тобто на субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» частково 
відображаються доходи і витрати від інвестиційної діяльності [4]. Для того щоб 
підприємство могло чітко визначати обсяг та ефективність інвестицій, можна розділити 
інвестиційну діяльність на основну інвестиційну діяльність та іншу інвестиційну діяльність 
та деталізувати таку інформацію на субрахунках третього порядку 793 рахунка. 

Ще однією проблемою при формуванні фінансових результатів є те, що багато 
підприємств не створюють резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю, тобто 
дебіторська заборгованість включається до підсумку Балансу за первісною вартістю. Це 
призводить до завищення валюти Балансу, іншими словами, визначення суми резерву 
сумнівних боргів – необхідна умова діяльності будь-якого підприємства, яке має дебіторську 
заборгованість. Цей резерв створюється як джерело погашення частини дебіторської 
заборгованості, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою 
минув строк позовної давності. 

Слід звернути  увагу на питання щодо порядку розрахунку фінансових результатів,які 
не достатньо досліджені. В наш час  існує два основних підходи до розрахунку фінансових 
результатів підприємства,які поширені у різних країнах світу: 

– метод порівняння доходів і витрат,або як його ще називають метод витрати-випуск; 
– метод порівняння капіталу (або метод зміни чистих активів) – передбачає 

визначення приросту власного капіталу у звітному періоді як різниці між сумою власного 
капіталу на кінець і на початок звітного періоду, тобто розраховується різниця, тобто якщо 
власний капітал на кінець звітного періоду збільшується, то підприємство отримує прибуток, 
а якщо навпаки – збиток. 

Головними відмінностями розрахунку фінансового результату методом  «витрати-
випуск» є:  

– достовірне визначення за даними фінансової звітності новоствореної вартості;  

79 «Фінансові результати» 

792 «Результат фінансових операцій» 791«Результат операційної діяльності» 

791.1.«Результат від операційної 
діяльності 

791.2.«Результат від іншої –
операційної діяльності» 

792.1 «Результат від інвестиційної 
діяльності» 

792.2 «Результати від фінансової 
діяльності» 

793 «Результат іншої звичайної 
діяльності» 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 14

– розрахунок фінансового результату роботи підприємства без визначення фактичної 
собівартості виготовленої, відвантаженої та реалізованої продукції, що істотно зменшує 
трудомісткість облікового процесу.  

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період 
необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. 
При цьому доходи та витрати відображають у бухгалтерському обліку, а на підставі цього 
обліку – у Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не у момент 
надходження або сплати грошей (спосіб нарахування). Проблема повноти та своєчасності 
відображення в бухгалтерському обліку витрат і доходів є однією з основних проблем обліку 
фінансових результатів. 

Під бухгалтерським прибутком розуміють фактичний приріст власного капіталу 
протягом звітного періоду, який визначається за даними бухгалтерського обліку. Методика 
його розрахунку спрямована на те, щоб власники, які відлучені від управління 
підприємством, могли отримати правдиву інформацію про прибуток, на частку якого вони 
мають право, а достовірність цієї інформації могли б підтвердити зовнішні аудитори. 
Наслідком цього є те, що в бухгалтерському обліку відображаються лише ті доходи і 
витрати, які можуть бути точно визначені й обчислені [5]. Таким чином, виникає 
необхідність введення єдиних принципів, а також методологічних засад визначення доходів 
та витрат підприємства.  

Проведені дослідження проблемних питань обліку  та відображення у звітності  
інформації про результати діяльності, свідчить про те, що необхідно прийняти єдині 
класифікаційні  ознаки та розподілити їх за видами діяльності, використовуючи рахунки 
третього порядку. 
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В останнє десятиріччя в світі усталилася тенденція прискореного формування 
інноваційної економіки. Водночас спостерігається диверсифікація її процесів та інституцій у 
високорозвинених країнах, яка змінює пріоритети інноваційного розвитку країн, секторів 
економіки та видів економічної діяльності. За таких умов особливе значення набуває 
податкове стимулювання інноваційного розвитку підприємств та їх інноваційної 
діяльності, які також підпадають під вплив загальних змін та мають їм відповідати, а деякі 
зміни, навіть, випереджати. Проте, податкове стимулювання інноваційного процесу в умовах 
становлення та подальшої диверсифікації інноваційної економіки є складним об’єктом, 
недостатньо вивченим в частині його адаптування до диверсифікації. Тобто податковий 
аспект інноваційної економіки в умовах її диверсифікації є неповним в частині теоретичного 
базису і методичного інструментарію.  

За таких змін податкові важелі стимулювання інноваційного розвитку промислових 
підприємств мають задовольняти виклики та диверсифікацію інноваційної економіки. Для 
цього потрібно комплексно стимулювати інноваційну складову економічного розвитку, 
охоплюючи як інноваційні процеси, інноваційну діяльність та інноваційний розвиток, так і 
всіх суб’єктів цих процесів та інноваційних відносин (інноваційні, інноваційно-активні та 
інноваційно-орієнтовані підприємства, інноваційне партнерство). 

Податкове стимулювання інноваційного розвитку та інноваційної діяльності – суто 
різні явища, які мають спільні та відмінні риси [1-2]. Обидва види механізмів податкового 
стимулювання можуть застосовувати однакові види інструментів податкового регулювання, 
які ідентичні деяким інструментам податкової системи та утворюють базові елементи 
механізму податкового стимулювання. Це: об’єкт, суб’єкт і джерело сплати податків; 
одиниці оподаткування; податкові ставки та періоди, пільги (преференції) та квоти; норми 
оподаткування; податкові канікули; податковий кредит. Спільними є форма та базові 
елементи механізму податкового стимулювання, відмінними – формалізація його об’єкту.  

В обох випадках це – сукупність заходів з податкового регулювання надання 
підприємствам певних податкових пільг для спонукання їх [3]: а) податковим стимулюванням 
інноваційного розвитку – застосовувати та запроваджувати інновації, здійснювати інноваційну 
діяльність та збільшувати її обсяги; б) податковим стимулюванням інноваційної діяльності – 
здійснювати та нарощувати інноваційну діяльність згідно відповідних(ої) програм(и).  

Таке визначення враховує системність узгодження інтересів держави та підприємств, 
спираючись на інтерес у ньому обох сторін. Більшість результатів  податкового стимулювання 
інноваційного розвитку та інноваційної діяльності промислових підприємств тотожні або 
змістовно близькі, тому доцільно розробляти спільні заходи податкового стимулювання. 

Для цього доречно ввести деякі нові поняття. Зокрема: 
 «податкове регулювання інноваційної складової економічного розвитку», яке поширює 

регулювання на як інноваційні процеси, інноваційну діяльність та інноваційний розвиток, так і на 
всіх суб’єктів цих процесів та інноваційних відносин (інноваційні, інноваційно-активні та 
інноваційно-орієнтовані підприємства, інноваційне партнерство); 

 інноваційне партнерство, яке набуває стрімкого розвитку у світі. Інноваційне 
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партнерство – це комбінація відносин різної природи з приводу інновації (інноваційного 
продукту) і організації інноваційного процесу (встановлення та закріплення зв’язків між його 
учасниками), що сприяє цілей інноваційного розвитку  або інноваційної діяльності на базі 
планомірного інноваційного пошуку, інтегрування інноваційних ідей, шляхів їх втілення. 
Його різновиди: некомерційне інноваційне партнерство, у т.ч. інжинірингове партнерство; 
державно-приватне або публічно-приватне інноваційне партнерство; міжнародне інноваційне 
партнерство; 

  «інноваційний пошук» – дуже важлива складова інноваційного процесу у всіх 
формах його прояву та у всіх блоках інноваційної сфери, оскільки саме він надає поштовх 
розвитку стратегічних інновацій, знаходячи нові джерела технологічного, соціального та 
економічного розвитку суспільства. Для промислових підприємств він має певні відмінності, 
а саме: домінування технологічних і продуктових інновацій, висока трудомісткість 
передпроектних досліджень інноваційного пошуку. Застосування цього поняття обумовлене 
саме посиленням його ролі в інноваційній економіці. 

Інноваційне партнерство є досить складним об’єктом податкового стимулювання, бо: 
а) як економічне явище його по-різному трактують наука та нормативно-законодавча база [1, 4]; 
б) його множинна природа втілюється в існування різних учасників партнерства, відмінності яких 
проявляються у формі власності, розмірі, цілях та видах економічної діяльності, приналежності 
до різних категорій суб’єктів оподаткування; в) складно виділити участь кожного учасника в 
кінцевому результаті інноваційного партнерства, оскільки його вони співпрацюють на різних 
етапах інноваційного процесу та інноваційної діяльності; г) необхідно виділяти вклад кожного 
учасника за етапом інноваційного процесу для визначення об’єкта, суб’єкта, платника податку і 
джерела його сплати, одиниці оподаткування, податкового періоду, податкових ставок, пільг 
(преференцій), бази оподаткування. 

У різних видах інноваційного партнерства під податкове стимулювання можуть 
підпасти різні об’єкти: проектне бізнес-партнерство – інноваційні бізнес-проекти у стратегічно 
важливих галузях, що відповідають національним пріоритетам; комерційне та некомерційне 
інноваційне партнерство – наявність бізнес-інтересу визначатиме доступне податкове 
стимулювання, об’єктами якого є результати інноваційної діяльності партнерів або їх інноваційні 
витрати. Інноваційні кластери і державно-приватне партнерство не є об’єктом податкового 
стимулювання. Приватним партнерам останнього до втрати чинності Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» надавався інвестиційний податковий кредит. Сьогодні 
цього немає. Найскладніше для податкового стимулювання партнерство на міжнародному рівні 
вимагає узгодження всіх стимулюючих заходів оподаткування на міждержавному рівні. 

Відтак, застосування поняття «податкове регулювання інноваційної складової 
економічного розвитку» сприяє формуванню теоретичного базису саме комплексного 
податкового стимулювання інноваційних процесів, інноваційної діяльності та інноваційного 
розвитку, а застосування понять «інноваційне партнерство» та «інноваційний пошук» 
дозволяє уточнити їх взаємозв’язки та ієрархію відповідних процесів і явищ. 
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Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності – це питання, що на даному 

етапі розвитку економічної ситуації в Україні та світі є актуальним як ніколи.  
Зараз обов’язковим є складання фінансової звітності для великих підприємств, 

мається на увазі, для яких виконуються обов’язково хоча б два з наступних критеріїв: 
балансова вартість активів має перевищувати двадцять мільйонів євро, чистий дохід від 
реалізації продукції є більшим ніж сорок мільйонів євро та середня чисельність персоналу 
перевищує 250 осіб. Але найближчим часом дане зобов’язання цілком може 
розповсюджуватися і на середні та малі підприємства.  

Запаси це одна з найбільш чисельних за номенклатурою стаття активів, тому в першу 
чергу варто розглянути її класифікацію. 
Таблиця 1 – Порівняння класифікації запасів 

ПСБО 9 «Запаси» МСБО 2 «Запаси» 
Сировина, основні й допоміжні матеріали, 
комплектуючі вироби та інші матеріальні 
цінності, що призначені для виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг, 
розподілу, передачі, обслуговування виробництва 
й адміністративних потреб 

Основні та допоміжні матеріали, призначені 
для використання в процесі виробництва 
продукції або послуг 

Незавершене виробництво у вигляді не 
закінчених обробкою і складанням деталей, 
вузлів, виробів та незакінчених технологічних 
процесів.  

Незавершене виробництво суб’єкта 
господарювання 

Готова продукція, що виготовлена на 
підприємстві, призначена для продажу і 
відповідає технічним та якісним 
характеристикам, передбаченим договором або 
іншим нормативно-правовим актом 

Готова вироблена продукція cуб’єкта 
господарювання 

Товари у вигляді матеріальних цінностей, що 
придбані (отримані) та утримуються 
підприємством з метою подальшого продажу 

Товари, що були придбані та утримуються для 
перепродажу, у тому числі, наприклад, товари, 
придбані підприємством роздрібної торгівлі та 
утримувані для перепродажу, або земля та інша 
нерухомість для перепродажу 

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що 
використовуються протягом не більше одного 
року або нормального операційного циклу, якщо 
він більше одного року 

Такої категорії в міжнародних стандартах прямо 
не передбачено 
 

Поточні біологічні активи, якщо вони 
оцінюються за цим Положенням (стандартом), а 
також сільськогосподарська продукція і 
продукція лісового господарства після її 
первісного визнання 

Такі категорії передбачені, але в інших 
стандартах 
 

Джерело: складено за матеріалами [1-2]. 
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Приведена вище таблиця дозволяє побачити, що більшість категорій запасів співпадає 
і в міжнародних, і в національних стандартах, але є й такі, що не відповідають одна одній. 
Категорія «малоцінні та швидкозношувані предмети» в міжнародних стандартах не фігурує, 
а категорія «поточні біологічні активи» визначається в МСБО 41 «Сільське Господарство». 

Баланс підприємства зазвичай не розкриває змісту запасів, а фіксує їх вартість однією 
сумою в стрічці «запаси». Але у Примітках до річної фінансової звітності, у VIII розділі, 
застосовується більш детальна класифікація запасів уже з 12-ти груп: сировина і матеріали; 
купівельні напівфабрикати та вироби; паливо, тара і тарні матеріали; будівельні матеріали; 
запасні частини; матеріали сільськогосподарського призначення; поточні біологічні активи; 
малоцінні та швидкозношувальні предмети; незавершене виробництво; готова продукція, 
товари. При цьому, якщо у Балансі поточні біологічні активи відображаються окремою 
статтею, у Примітках до фінансової звітності їх включено як складову запасів [4]. 

Підіймаючи питання суперечливої природи запасних частин, зауважимо, що в ПСБО 9 
не розглядається іншого шляху обліку запасних частин як у складі запасів, та визнавати їх 
витратами по мірі їх відпускання. Адже в національному стандарті прописано, що 
обліковувати запасні частини як основний засіб можна лише, якщо запчастину придбано 
разом з основним засобом та її вартість входить в первісну вартість основного засобу 
(наприклад, перший комплект шин, акумуляторна батарея). Або в другому випадку, коли ця 
запасна частина може самостійно функціонувати без основного засобу. 

В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку подібна однозначність не 
спостерігається, тому що допускається облік запасних частин в якості основних засобів, в 
тому разі, якщо експлуатація їх запланована на період більший ніж один рік. Також 
можливий облік запасних частин в якості основних засобів у разі можливості їх 
використання лише разом з об’єктом основних засобів. 

Відомо, що запаси обліковуються в балансі за найменшою з двох оцінок: первісною 
вартістю та чистою вартістю реалізації.  

За умов, коли виникають підстави вважати, що запаси втратили свою первісну 
вартість, тобто за будь-яких причин знецінились, то національними стандартами 
передбачено уцінку для кожного об’єкту запчастин окремо, залежно від справедливої його 
вартості на ринку при продажі.  

Міжнародні стандарти, в свою чергу, допускають можливість створення подібних 
груп запчастин для зручної уцінки цих одиниць та створення відповідного резерву. Мається 
на увазі, що при придбанні підприємством занадто великої партії запчастин, не відомо яка 
частка даних запасних частин буде простоювати на складі, тому їх вартість 
переглядатиметься на кожну дату подання звітності у межах згаданих раніше подібних груп 
запчастин. 

Далі розглянемо можливе виникнення запасних частин (корисних залишків) шляхом 
проведення поточного ремонту, або технічного обслуговування основних засобів. 
Оприбуткування таких запасів відбувається на базі висвітлення цього аспекту в обліковій 
політиці підприємства. Тобто МСБО 2 не визнає вартість запасів, отриманих шляхом 
проведення ремонту основних засобів, в такому випадку необхідно звернутися до МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Даний стандарт вказує, що при 
відсутності чіткого тлумачення до здійснюваної операції, необхідно користуватися 
поняттями, що розробляються та фігурують в обліковій політиці підприємства. Інформація, 
що в ній наводиться має бути доречною для потреб користувачів з прийняття економічних 
рішень та достовірною [3]. 
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Важливо зазначити, що достовірність інформації визначається відповідністю 
фінансових звітів певним вимогам: в звітах відображається дійсний стан та фінансові 
результати діяльності підприємства, не лише юридична форма, а й економічна сутність 
операцій; звіт має бути нейтральним, обачливим та повним у всіх аспектах.  

Висновки: Специфіка обліку запасних частин за міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку полягає в тому, що за їх тлумаченням допускається облік запасних 
частим як основних засобів, якщо суб’єкт господарювання планує їх використовувати довше 
ніж один рік, або разом із об’єктом основних засобів. За національними положеннями, такий 
спосіб обліку можливий лише, якщо запасна частина може виконувати свої функції та 
приносити економічні вигоди підприємства незалежно, без взаємодії з об’єктом основних 
засобів. Також принциповою є розбіжність в відображені уцінки запасних частин. За 
національними положеннями відбувається уцінка кожної окремої одиниці запасних частин, 
залежно від вартості, яку вдасться отримати на ринку при її продажі. За міжнародними 
стандартами передбачено можливість об’єднання подібних запасних частин в групи для 
уцінки та створення резервів.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ «БАЗЕЛЬ ІІІ» В УКРАЇНІ 
 

Є.Є. Іонін, д.е.н., професор 
Я.М. Васильєва, магістрантка 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 
 

Світова фінансова криза підкреслила слабкі сторони стандартів «Базель ІІ», що 
регулюють стабільність банків та банківських систем. Стало зрозумілим, що банківські 
регулятори повинні приділяти більше уваги структурі та якості капіталу, покращувати 
стандарти управління ліквідністю, диверсифікувати кредитні портфелі та реформувати інші 
сектори банківської індустрії. На цьому тлі Базельський комітет з банківського нагляду 
розробив додаткові стандарти капіталу (Базель III), які вирішували недоліки попередньої 
угоди, а також направлені на зміцнення стійкості глобальної фінансової системи та 
запобігання глобальним фінансовим кризам. Тому впровадження нових стандартів у 
національну практику може бути одним із шляхів відновлення банківської системи України. 

Дослідження питань запровадження вимог Базельського комітету в банківському 
секторі України знайшло відображення в роботах таких вітчизняних фахівців, як Л.О. 
Примостка, М.І. Диба, О.О. Чуб, В. І. Міщенко та інших, але наявність проблем у 
впроваджені їх в Україні зумовлює актуальність дослідження. Метою роботи є проведення 
аналізу перспектив впровадження стандартів «Базель-ІІІ» в Україні. 

«Базель-ІІІ» запроваджує ряд оновлених стандартів відносно капіталу, ліквідності і 
левериджу. «Базель-ІІІ» значно посилює вимоги до якості та структури банківського 
капіталу, а саме, вводяться нові мінімальні вимоги до достатності капіталу першого рівня, які 
збільшують його стабільність і прозорість, а також його складової частини – базового 
капіталу [1]. 

До головних вимог переглянутих стандартів Базель ІІІ відносяться: 
1. Введення жорсткіших нормативів до мінімального розміру капіталу 1-го рівня та 

базового капіталу 1-го рівня та передбачення їх поетапного збільшення. 
2. Підвищення вимог до достатності капіталу, а саме акціонерний капітал має зрости з 

2 до 4.5 %; капітал першого рівня збільшиться з 4 до 6 %; вимоги до сукупного капіталу 
залишились на рівні 8 %, але додатково було введено буфер консервації капіталу розміром 
2.5 %, що в свою чергу, збільшує вимоги до сукупного капіталу з 8 до 10.5 %, за капіталом 1-
го рівня – з 4 до 8.5 %, а за акціонерним капіталом – з 2 до 7 %; також запроваджено 
контрциклічний буфер у розмірі від 0 до 2.5 %, тобто вимоги щодо сукупного капіталу уже 
збільшуються до 13 %; що стосується системно важливих банків, то для них запроваджено 
додаткові вимоги до капіталу у розмірі від 1 до 2.5 %, тобто для них цільове значення 
достатності капіталу може підвищитися до 15.5 %. 

3. Досить істотне розширення норм покриття ризиків у формулі достатності капіталу 
та збільшення вимоги щодо позабіржових операцій, а також щодо перерахунку рівня 
кредитного ризику із врахуванням впливу можливого фінансового стресу. За оцінкою 
Базельського комітету, вимоги до акціонерного капіталу з урахуванням розширення 
покриття ризиків та зростання коефіцієнтів загалом виросли в сім разів. 

4. Запровадження коефіцієнту левериджу, що доповнить показники капіталу з 
урахуванням ризиків. 

5. Зміна нормативів коефіцієнтів ліквідності, а саме коефіцієнту ліквідного покриття 
та коефіцієнту чистого стабільного фінансування. Тобто тепер обсягу ліквідних активів у 
випадку відпливу коштів має вистачити на 30 днів, а всі довгострокові активи фактично 
повинні бути забезпечені достатнім обсягом стабільних пасивів. 

6. Встановлено регулювання – посилення нагляду: – зокрема, посилення нагляду за 
розрахунком капіталу, ризик-менеджментом, корпоративним управлінням, прийняттям 
ризиків, агрегуванням ризиків, впровадженням стрес-тестів;  
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7. Встановлено розкриття – посилення ринкової дисципліни: – підвищено прозорість 
за складними фінансовими операціями [2]. 

Базельський комітет з банківського нагляду сьогодні є міжнародною платформою, на 
якій створюються кращі світові банківські регуляторні практики. Очікується, що 
вищевказані вимоги будуть поетапно введені в Україні. Впровадження нових стандартів 
дозволить очистити банківський сектор і залишити тільки ті банки, які можуть протистояти 
жорсткій конкуренції за клієнтів. 

Впровадження стандартів «Базель III» повинно стати ключовим механізмом 
зміцнення банківського сектора. Ступінь прозорості також покращиться, якщо слідувати 
базельським рекомендаціям. Це зможе підвищити довіру до банків не тільки з боку 
вкладників, але і з боку інвесторів. Іноземні інвестори, що стежать за впливом європейських 
правил в Україні і підвищенням прибутковості банків, будуть вкладати додаткові кошти. В 
результаті великі європейські банки можуть повернутися в Україну. Можливо, основою 
стабільного зростання української економіки є саме повернення європейського капіталу.  

Що стосується наслідків від впровадження вимог Базель-ІІІ варто погодитися з 
думкою Бага О. М., що для банків буде спостерігатися такий ефект: 

1. Запровадження двох коефіцієнтів ліквідності змусить банки перейти від угод про 
короткострокове фондування до пошуку довгострокового фінансування, що може змінити 
маржу і ціни. 

2. Реорганізація юридичних осіб. Значна увага з боку наглядових органів до власних 
торговельних операцій може призвести до реорганізації банківських груп, включаючи злиття 
і поглинання, та позбавлення від інвестиційних портфелів, і вкладень в банки. 

3. Більш слабкі банки будуть витіснені з ринку. При посиленому контролі 
регулюючих органів в сумі з несприятливими економічними умовами слабкішим банкам 
важче забезпечити необхідний рівень капіталу, що може призвести до скорочення кількості 
таких банків. 

4. Суттєвий вплив на прибуток і рентабельність інвестицій. Підвищені вимоги до 
капіталу, вартості фінансування, а також необхідність виконання нових вимог регулюючих 
органів матимуть додатковий вплив на маржу і операційні можливості. Дохідність інвесторів 
може впасти в той час, коли банки матимуть необхідність у залученні додаткових інвестицій, 
щоб відновити фінансові буфери [3]. 

Оскільки виконання рекомендацій Базельського комітету має деякі негативні 
наслідки, необхідно визначити напрями діяльності банківської системи, реалізація яких 
забезпечить найбільш позитивний ефект банківської реформи. 

Висновки. Введення угоди Базель III в дію є новим етапом розвитку для українських 
банків. З одного боку, це повинно поліпшити якість, стійкість і прозорість бази капіталу і 
збільшити частку покритих ризиків в структурі капіталу. З іншого боку, це значно обмежує 
можливості фінансування, зокрема, для інноваційного підприємництва. Тому це вагома 
підстава для активізації державних програм підтримки всіх сторін, що беруть участь в 
інноваційній діяльності. 

Перспективним напрямом подальших наукових розвідок є розроблення ефективних 
шляхів імплементації у національне законодавство досвіду зарубіжних країн щодо 
впровадження стандартів «Базель ІІІ».  
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За визначенням К. Сіммондза, стратегічний управлінський облік - це забезпечення і 

аналіз даних управлінського обліку про компанію, її конкурентів для використання при 
розробці та контролі за реалізацією економічної стратегії, особливо щодо рівня і тенденцій в 
реальних витратах і цінах, обсягу, частки ринку, потоку грошових коштів і необхідної частки 
загальних ресурсів фірми [1]. На думку К. Друрі, стратегічний управлінський облік 
забезпечує інформацією про ринкові перспективи існуючих продуктів, про цикл 
довговічності продукту і про портфелі продуктів [2]. Основна особливість формування 
системи стратегічного управлінського обліку та аналізу на підприємстві полягає в 
інформаційній підтримці стратегічних рішень на основі інформаційної інфраструктури, яка 
повинна забезпечувати керівництво підприємства відповідними показниками, що 
відображають результативність і ефективність діяльності підприємства. 

Слід зазначити, що стратегічний управлінський облік не є простим механічним 
розширенням традиційного управлінського обліку тільки тому, що в ньому відбувається 
більш повна інтеграція облікового процесу на всіх рівнях прийняття рішень. Більшою мірою 
він спрямований на роботу з певного роду інформацією, відповідність якої може 
оцінюватися тільки через зміст ключових завдань і цілей стратегічного управління [3]. 

Для розвитку методології стратегічного управлінського обліку особливе значення має 
дослідження форм взаємозв'язку різних стадій облікового процесу, а також його 
взаємозв'язку з аналітичної, контрольної функціями і з процесом обґрунтування і прийняття 
управлінських рішень різних рівнів, часових горизонтів і періодів життєвого циклу 
організації. У цьому зв'язку актуальною, теоретично і практично значущим стає подальший 
розвиток теорії та методології стратегічного управлінського обліку на основі глибокого 
вивчення і систематизації практики підприємств різних сфер діяльності, організаційно-
правових форм і періодів розвитку. 

Формування системи стратегічного управлінського обліку вимагає вдосконалення 
інструментів і методів обліку, до яких можна віднести наступні: 

Моніторинг конкурентної позиції. Аналіз конкурентної позиції в галузі за допомогою 
оцінювання і відстеження трендів за обсягами продажів, ринкових часток, обсягу продукції, 
витрат на одиницю продукції і надходжень від продажу. Така інформація може стати 
основою при оцінюванні ринкової стратегії конкурентів. 

Стратегічне ціноутворення. Аналіз стратегічних факторів, що впливають на прийняті 
рішення з питань ціноутворення. До таких факторів можуть ставитися характер реагування 
на ціни конкурентів, цінова еластичність, ринкове зростання, економія на масштабах, досвід 
діяльності. 

Оцінювання показників функціонування конкурентів. Воно проводиться на основі 
опублікованих фінансових звітів. Частиною оцінювання ключових джерел конкурентної 
переваги є чисельний аналіз їх опублікованих звітів. 

Оцінювання витрат конкурентів. Дозволяє отримувати регулярно оновлювані оцінки 
витрат конкурентів, що можна робити, наприклад, ґрунтуючись на оцінках їх підприємств, 
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використовувані технології, економії на масштабах. Як джерела виступають пряме 
спостереження, взаємодія з загальними замовниками або постачальниками, опитування 
звільнених працівників. 

Стратегічна калькуляція. Використання даних про витрати, виходячи зі стратегічної і 
маркетингової інформації, яка застосовується для розробки і вдосконалення більш 
прийнятних стратегій, які дозволяють забезпечувати конкурентну перевагу. 

Калькуляція на основі ланцюжка цінності. Цей прийом на основі функціональної 
калькуляції, при якому витрати розподіляються за видами діяльності, пов'язаними з 
аналізованих товаром або послугою і необхідними для їх проектування, закупівель, 
виробництва, маркетингу, дистрибуції та обслуговування. 

Моніторинг вартості бренду. Фінансове оцінювання бренду за допомогою визначення 
факторів, що впливають на силу бренду, таких, як лідерство на ринку, стабільність позиції, 
стан ринку, ступінь глобалізації, тенденція, підтримка, захищеність позиції, а також розмір 
попередньої прибутку, отриманої від даного бренду. 

Складання кошторису на основі цінності бренду. Використання вартості бренду в 
якості основи для прийняття управлінських рішень при розподілі ресурсів з метою підтримки 
(зміцнення) позиції бренду, тобто ще більша увага приділяється менеджерами питань, що 
мають відношення до бренду. 

Розвиток стратегічного управлінського обліку, як складової облікової системи в 
контексті інноваційної динаміки обумовлюється необхідністю приросту якості обліково-
аналітичного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень стратегічного 
характеру, зокрема в умовах інноваційних змін [4,5]. Інформаційне забезпечення є 
необхідним компонентом для прийняття стратегічних управлінських рішень. Для його 
реалізації потрібно рішення наступних завдань: а) визначення необхідної інформації; б) – 
створення системи збору інформації; в) структурування інформації. 

В рамках вирішення даного завдання реалізується можливість врахування факторів, 
що створюють інноваційне середовище і забезпечують інноваційну динаміку суб’єктів 
господарювання у довгостроковій стратегічній перспективі; створюються передумови для 
впровадження та адаптації сучасного облікового та аналітичного інструментарію – обліку за 
бізнес-процесами, калькулювання за життєвим циклом продукту, АВС-аналіз, система 
збалансованих показників, облік стратегічних витрат та ін. 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ 
ОБЛІКУ 

І.Л. Кайдаш, студент  
Є.Є.  Іонін, д.е.н., професор 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 
 

Постановка проблеми. Впродовж багатьох століть науковці трактують поняття 
«капітал» як складну, неоднозначну категорію, еволюція якої відобразила історичний процес 
розвитку суспільства. Розвиток економічної думки протягом багатьох століть охоплював 
різні аспекти економічних відносин, як теоретичного, так і прикладного характеру. Одним з 
питань, яке поставало перед вченими та в цілому перед людством, було питання капіталу: 
його сутності, структури, форм і функцій тощо. Він посідає головне місце в системі 
розподілу і перерозподілу, а також споживання матеріальних благ, тому що саме йому 
належить ця функція.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Артюх О. В., Базилевич В.Д., Багацька, 
І.В.,  Говорушка Т.А., Коваленко Д.І.,  Климаш К.В., Круш П. В., Крупка Я. Д., Мастюк Д. 
О., Мартиненко, Н.І., Мочерний С.В., Семененко В. М., Шара Є.Ю. 

Основна частина. Аналіз наукової літератури свідчить, що категорія «капітал» була і 
є предметом вивчення багатьох наукових шкіл та напрямів: фізіократів, представників 
класичної школи, марксистів, неокласиків, інституціоналістів тощо. Тобто капітал є досить 
багатогранною категорією за своєю сутністю і сучасна економічна думка трактує його, 
відображаючи при цьому розвиток людства та еволюцію товарного виробництва, усієї 
сукупності соціально-економічних відносин. 

 Капітал як матеріально-речовий ресурс розглядався такими вченими, як А. Сміт, Д. 
Рікардо, Дж. Мілль, а К. Марксом капітал розглядався, як відносини і як самозростаюча 
вартість. 

Загальне визначення сутності економічної категорії «капітал» сучасними 
економістами виходить з вказаних положень та дає можливість розробляти власні концепції 
до розуміння даної економічної категорії та структури капіталу підприємства. Можна надати 
досить велику кількість сучасних дефініцій капіталу, проте зосередимося на декількох з них:  

1. Базилевич В.Д. – У широкому розумінні капітал – є складним, багаторівневим та 
багатоаспектним феноменом, який визначає самоорганізацію господарського життя, 
спрямовану на самозростання вартості. У вузькому розумінні капітал – само зростаюча 
авансована вартість; певні вкладення або активи, які уможливлюють отримання доходу. 

2. Мочерний С.В. – Капітал це система відносин економічної власності при 
капіталізмі, за яких знаряддя праці та інші об'єкти власності дають змогу власникам знарядь 
привласнювати частину чужої неоплаченої праці у всіх сферах суспільного відтворення. 

3. Семененко В.М., Коваленко Д.І., Бугас В.В., Семененко О.В. – Капітал є завжди рух 
самозростаючої вартості в просторі і часі. 

4. Мартиненко В.П. Климаш Н.І., Багацька К.В., Дем'яненко І.В., Говорушко Т.А. – 
Капітал це сукупність джерел фінансування, що спрямовується в основний і оборотний 
капітал з метою отримання доходу та збільшення ринкової вартості підприємства. 

Наведені характеристики дають змогу сформувати ряд функцій капіталу підприємства 
(суб’єкта господарювання) (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Функції капіталу підприємства 

Функція Сутність 
Стартова функція капітал виступає стартовою ланкою у започаткуванні 

та ведені господарської діяльності підприємства; 
Гарантійна функція капітал підприємства виступає кредитним 

забезпеченням для кредиторів. Розмір і структура 
капіталу впливають на розмір збитків, які здатне 
понести підприємство у критичній ситуації 

Захисна функція охоплює забезпечення життєдіяльності підприємства, 
фінансування діяльності та забезпечення ліквідності, 
забезпечення незалежності від кредиторів; 

Функція регулювання дана функція покриває формування дивідендної 
політики, управління і контроль за діяльністю 
власників, формуванням резервних фондів і 
реінвестиціями, кадрову політику тощо; 

Функція репрезентування капітал визначає ступінь довіри до підприємства з 
боку кредиторів, інвесторів, клієнтів та інших 
контрагентів. 

 
З бухгалтерської (балансової) точки зору капітал власників визначається як залишкова 

частка прав на активи підприємства, оскільки зобов’язання перед кредиторами мають 
виконуватися у першу чергу. 

Основним джерелом життєдіяльності підприємства виступає зареєстрований капітал – 
зафіксована в установчих документах сума статутного, пайового, додаткового, іншого 
зареєстрованого капіталу. 

Статутний капітал – один з основних показників, що характеризує розміри 
зареєстрованих внесків засновників, учасників у діяльність створеного ними підприємства. 
Він відображається в сумі, мінімальний розмір якої визначається законодавством та яка 
зареєстрована в установчих документах як сукупність внесків (часток, акцій за номінальною 
вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства.  

Розмір статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення 
обов’язково реєструється у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 
України. Сума статутного капіталу за балансом підприємства та сума, зареєстрована у 
Єдиному державному реєстрі, мають бути тотожними.  

Частка капіталу, яка на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично ще не 
внесена засновниками, вважається неоплаченим капіталом підприємства. Суми 
неоплаченого, а також вилученого капіталу зменшують реальний розмір зареєстрованого 
капіталу, в балансі відображаються зі знаком мінус і вираховуються з підсумку першого 
розділу пасиву. Тобто у підсумок балансу входить фактично внесена сума. 

Вилучений капітал відображає вартість акцій власної емісії у разі викупу їх у 
акціонерів, і які на певний момент залишаються нерозміщеними. Ці акції в подальшому 
можуть бути перепродані або анульовані. Вилучений капітал відображається у балансі 
від’ємним числом і вираховується з підсумку першого розділу пасиву балансу. 

 Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно 
розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Він 
складається з сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 26

кооперативів, кредитних спілок та інших підприємств, а також паїв членів колективних 
сільськогосподарських підприємств у сільському господарстві, одержаних у результаті 
розподілу на паї колективної власності.  

Капітал в дооцінках – це сума дооцінки необоротних активів та фінансових інвестицій 
за виключенням уцінки раніше дооцінених об’єктів, яка списується на зменшення капіталу в 
дооцінках.  

Додатковий капітал складається з: емісійного доходу, тобто доходу, одержаного з 
різниці в ціні від первісного розміщення акцій власної емісії, якщо ціни продажу 
перевищують номінальну вартість акцій; додаткових внесків учасників, незареєстрованих у 
статутних документах; накопичених курсових різниць; безоплатного одержання необоротних 
активів; іншого додаткового капіталу.  

Резервний капітал – це створені відповідно до чинного законодавства чи статутних 
документів резерви за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Кошти резервного 
капіталу використовуються відповідно до напрямів, передбачених в установчих документах. 
За рахунок резервного (страхового) капіталу покриваються непередбачені витрати і втрати, 
погашаються борги перед кредиторами при ліквідації товариства, виплачуються дивіденди за 
привілейованими акціями тощо. 

Нерозподілений прибуток – це прибуток, одержаний у результаті господарсько-
фінансової діяльності підприємства, зменшений на суму прибутку, використаного у звітному 
році, включаючи нарахування податку на прибуток. Нерозподілений прибуток є власністю 
учасників, свого роду реінвестицією, що збільшує суму власного капіталу. Якщо 
підприємство у звітному чи в минулих періодах працювало збитково, то у нього можуть 
виникнути непокриті збитки. На суму таких збитків зменшується величина власного капіталу 
у підсумку першого розділу пасиву балансу.  

На величину власного капіталу безпосередньо впливають:  
 інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів власника 

підприємства;  
 вилучення коштів власниками підприємства, що зменшує активи підприємства;  
 доходи, які призводять до зростання власного капіталу;  
 витрати, які зменшують величину власного капіталу. 
Для обліку власного капіталу передбачені такі рахунки IV класу: 40 «Зареєстрований 

(пайовий) капітал», 41 «Капітал в дооцінках», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний 
капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 
«Неоплачений капітал. 

Рахунки 40, 45 і 46 фактично можуть мати лише дебетове сальдо  і використовуються 
для формування статутного (пайового), іншого зареєстрованого капіталу підприємства. 
Рахунок 40 є основним і за характером сальдо відноситься до пасивних рахунків. Рахунки 45 
і 46 регулюють величину капіталу на вищезазначеному рахунку, тому їх відносять до 
контрпасивних.  

Рахунки 41, 42, 43 і 44 призначені для обліку власного капіталу, який створюється у 
процесі господарської діяльності підприємства, але не є зареєстрованим капіталом. Такий 
капітал являється власністю підприємства, спрямовується на задоволення потреб суб’єкта 
господарювання. Він не закріплений за кожним з учасників, проте у випадку ліквідації 
підприємства повертається учасникам відповідно до встановлених часток. Рахунки 41, 42, 43, 
44 мають, зазвичай, кредитове сальдо та відображаються окремими рядками у складі 
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власного капіталу (у І розділі пасиву балансу). Допущені непокриті збитки реєструються за 
дебетом рах. 44 і вираховуються з власного капіталу. 

Висновки. Таким чином, визначення поняття «капітал» автори трактують по різному. 
Розглянувши думки вчених із приводу трактування власного капіталу, виявлено її 
неоднозначність, складність і багатогранність. З іншого боку, всі вищенаведені визначення 
доповнюють одне одного і надають можливість найбільш повно і зрозуміло трактувати 
категорію «капітал». Власний капітал  є одним із найсуттєвіших показників, що характеризує 
фінансовий стан підприємства, він складається с вкладеного і накопиченого капіталу 
власного капіталу в аспекті підвищення фінансової стійкості підприємства. 
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Прийняття ефективних управлінських рішень тісно пов’язано з володінням 
інформацією про обсяг витрат. В першу чергу необхідно чітко досліджувати інформацію про 
витрати, які є основою собівартості. Аналіз витрат дає змогу визначити оптимальний розмір 
витрат, оцінити ефективність, дослідити якісні показники роботи, правильно встановити ціни 
та тарифи, регулювати та контролювати обсяг витрат, планувати рівень прибутку і 
рентабельності виробництва. 

Функціонування сектору житлово-комунального господарства забезпечує населення 
та суб’єктів господарювання послугами, які принципово важливі для нормальної діяльності 
підприємств та якості життя. Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є ключовою сферою, 
яка забезпечує життєдіяльність економіки.  

Розвиток сфери ЖКГ має вплив на діяльність підприємств через забезпечення 
необхідної температури виробничих приміщень в залежності від потреб технології 
виробництва промислової продукції, достатнє освітлення та опалення приміщень 
невиробничого характеру, утримання об’єктів соціальної інфраструктури тощо. Витрати на 
оплату послуг, що надають підприємства ЖКГ складають вагому питому частину у складі 
витрат виробничих підприємств та в структурі витрат домогосподарств.  

Організація обліку в цій галузі обумовлена наявністю певних особливостей, 
притаманних саме для ЖКГ. Визначальними чинниками, які обумовлюють особливості 
формування системи бухгалтерського обліку в ЖКГ, є: 

 діючий порядок ціноутворення ; 
 зміна форми власності на житло; 
 необхідність визначення повної собівартості житлово-комунальних послуг для 

затвердження тарифу органами влади; 
 різний характер процесів надання послуг, які можуть бути як постійними, так і 

мати випадковий характер; 
 складність розрахунків, що обумовлена великою кількістю споживачів послуг та 

платежів кожного з них; 
 різноманітність видів робіт та послуг; 
 сезонний характер окремих послуг; 
 різні організаційно-правові форми підприємств ЖКГ, що надають послуги; 
 регламентування нормативними документами визначення тарифів; 
 відносно незначний за обсягом процес заготівлі матеріально-технічних ресурсів для 

забезпечення процесу надання послуг; 
 певний збіг у часі процесів надання послуг та їх реалізації. 
Підприємства ЖКГ складають калькуляцію виробничої та повної собівартості послуг, 

виходячи з нормативів відповідних витрат. Економічно обґрунтовані калькуляції є основою 
для визначення повної собівартості послуг та затвердження тарифів. 
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Обов’язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на 
утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території який визначено в Наказі 
міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 190 від 27.07.2018: 

1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: (водопостачання; 
водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; зливової каналізації; 
електропостачання; газопостачання) 

2. Технічне обслуговування ліфтів. 
3. Обслуговування систем диспетчеризації. 
4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів. 
5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а 

також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). 
6. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та 

елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та 
іншого спільного майна багатоквартирного будинку. 

7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: (водопостачання; 
водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; зливової каналізації; 
електропостачання; газопостачання) 

8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також 
інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). 

9. Прибирання прибудинкової території. 
10. Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних). 
11. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, 

призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами. 
12. Дератизація. 
13. Дезінсекція. 
14. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, 

живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного 
будинку [1]. 

Наведений перелік послуг показує, що більшість з них мають визначені регламенти, 
що дозволяє використовувати нормативні методи калькулювання. 

В основі формування тарифів лежить обґрунтованість вибору методів 
бухгалтерського обліку в частині витрат та калькулювання собівартості, виключення зі 
складу тарифу економічно необґрунтованих витрат тощо. 

Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (тариф 
на послуги) розраховується окремо за кожним будинком та є сукупною вартістю надання 
таких послуг, розрахованою на основі економічно обґрунтованих нормативних витрат з 
урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість або єдиного податку. 

Тариф на ці послуги затверджується органом місцевого самоврядування, копія 
підтверджувального документу є невідійманою частиною договору про надання послуг. 

Відносно визначення тарифу підприємства ЖКГ користуються механізмом 
розрахунку наведеному в Постанові від 17 липня 2015 р. №515 «Про внесення змін до 
Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій».[2] В даній постанові приведено алгоритми за якими необхідно розраховувати 
витрати за обов’язковими послугами. Також зазначено, що калькуляційною одиницею є 1 кв. 
метр загальної площі, що перебуває у власності або наймі фізичної чи юридичної особи, 
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проте використання зазначеної калькуляційної одиниці не є доцільним при розрахунку 
окремих послуг, наприклад, витрат з обслуговування систем диспетчеризації.  

За діючої системи тарифоутворення підприємства житлово-комунальної сфери не 
мають інтересу у зменшенні своїх витрат, а навпаки зацікавлені в збільшенні собівартості 
послуг, що надають. Це зумовлено тим, що до тарифу включений прибуток даних 
підприємств, який є прямо пропорційний витратам підприємства. 

Реформа ЖКГ передбачає можливість обирати підприємство, яке буде надавати 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Дані підприємства 
можуть бути як державні так і приватні. Найбільшого поширення набувають ОСББ та 
управляючі компанії по обслуговуванню житлового фонду. Їх принципова різниця полягає в 
тому, що ОСББ є неприбутковою юридичною особою, яка створюється власниками квартир 
та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для спільного користування, 
утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для 
юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію. А 
управляюча компанія це приватне підприємство з різними формами власності, яке надає 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно договору.  

Отже, можливо зробити висновок, що існує багато чинників, що обумовлюють 
особливості формування системи бухгалтерського обліку в сфері житлово-комунальних 
послуг. Для розвитку сфери ЖКГ та обґрунтованості формування системи обліку необхідно 
вдосконалити нормативно-правову базу з урахуванням виділених особливостей. 
Вдосконалити механізм розрахунку тарифів та визначити доцільну калькуляційну одиницю 
за кожним видом послуг, що надаються. 

 
Література: 

1. Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України №190 від 27.07.2018 «Про затвердження Обов’язкового переліку 
робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання 
багатоквартирного будинку та прибудинкової території» [Електронний ресурс].– Режим 
доступу:http://zakon4.rada.gov.ua 

2. Постанова від 17 липня 2015 р. №515 «Про внесення змін до Порядку формування 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій».[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/515-2015-%D0%BF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 31

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  

 
В.В. Кірсанова, к.е.н., доцент 

В.В. Шацков, студент 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Витрати є одним з головних об’єктів обліку та управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства. Достовірне визначення витрат за класифікаційними ознаками, 
розподіл між різними видами діяльності, центрами відповідальності, об’єктами 
калькулювання та звітними періодами може суттєвим чином впливати на фінансові 
результати діяльності підприємства. Категорія витрат майбутніх періодів використовується в 
обліку багатьох підприємств різних видів економічної діяльності. Наприклад, будівельні 
підприємства через специфіку господарської діяльності та порядку ведення обліку мають 
значну кількість операцій з витратами, які можуть бути ідентифіковані та обліковуватися як 
витрати майбутніх періодів. Це обумовлює доцільність дослідження методичних засад 
обліку витрат майбутніх періодів. Аналізуючи наукові джерела провідних спеціалістів можна 
визначити, що більшість українських авторів поділяють думку, що витрати майбутніх 
періодів – це витрати які понесені під час господарської діяльності в звітному періоді, але 
одержання доходів, чи інших економічних вигід припадає на декілька періодів, отже і 
переносити їх у склад поточних витрат доцільно в періоді отримання економічних вигід. Але 
однозначного тлумачення щодо сутності, складу та відображення витрат майбутніх періодів 
у звітності не складено. Доцільно розглянути зазначені питання відповідно до основних 
концепцій побудови бухгалтерського балансу. 

Перша – статична концепція побудови балансу. Її представником є французький 
економіст, професор Жак Ришар. Метою створення цієї моделі виступає необхідність 
визначення достовірного обсягу чистих активів підприємства. Згідно статичної концепції 
актив - це майно яке знаходиться у власності підприємства, від використання якого можна 
отримати економічні вигоди. Сучасні представники статичної концепції побудови балансу, 
зокрема Я. В. Соколов, висловлюють думку, що витрати майбутніх періодів вважаються 
«фіктивним активом», так як  в обліку фіксується понесення витрат, але не відбувається 
створення майна [4]. Друга – динамічна концепція побудови балансу. Її висунув німецький 
економіст Э. Шмаленбах. Відповідно цієї концепції, активи перестали розглядатися як 
майно, під ними стали розуміти накопичені витрати, які в загальній схемі кругообігу 
капіталу в майбутньому повинні перетворитися у витрати і бути співвіднесені з доходами 
майбутніх звітних періодів. Звідси всі активи можна розглядати як витрати майбутніх 
періодів. В сучасній інтерпретації динамічної концепції витрати майбутніх періодів це 
понесені витрати в одному періоді, але отримання економних вигід від їх використання, а 
отже і списання до складу поточних витрат відбувається в момент одержання доходу. 

Присутність в балансі умовного об’єкта активів, витрат майбутніх періодів, пов'язане 
з тим, що сучасний бухгалтерський баланс – це еклектика двох концепцій. На сучасному 
етапі для якісного формування показників бухгалтерського балансу одночасно 
використовують принципи динамічної та статичної концепції, тому важливо виділити, що 
хоч витрати майбутніх періодів мають більшу розповсюдженість в динамічній концепції, це 
не означає що вони не використовуються при статичній концепції [2]. 
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Принципово різне ставлення до витрат майбутніх періодів в різних концепціях 
побудови бухгалтерського балансу призвело до особливостей обліку в різних країнах. Одні 
визначають витрати майбутніх періодів як окрему економічну категорію, виділяючи тим 
самим для них окремий рахунок в обліку та окрему статтю балансу, інші, в свою чергу, не 
виділять їх як окрему економічну категорію: залишки по рахунках, що відносяться до 
наступних періодів відносять до статі інших дебіторів у складі передплачених та /або 
відкладених витрат [5]. 

У МСФЗ відсутні вимоги та умови до виокремлення статті у фінансових звітах. 
Однак, якщо стаття залишається у фінансовому звіті за МСФЗ, необхідно виконувати вимогу 
щодо відокремлення поточних та довгострокових активів: «Суб'єкт господарювання подає 
поточні та непоточні активи і поточні та непоточні зобов'язання як окремі класифікації у 
своєму звіті про фінансовий стан» [3, ст 60]. Суб'єкт господарювання розкриває суму, що 
очікується до відшкодування або погашення через більш ніж дванадцять місяців. 

 Для обліку витрат майбутніх періодів в Україні використовують рахунок 39 «Витрати 
майбутніх періодів». Їх облік регламентується Інструкцією № 291 [1], згідно якої «витрати 
майбутніх періодів – це здійснені витрати у звітному періоді, які підлягають віднесенню на 
витрати в майбутніх звітних періодах. До витрат, які обліковуються як витрати майбутніх 
періодів, відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних 
галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом 
орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового патенту; передплата на газети, 
журнали, періодичні та довідкові видання тощо». При переході до ведення обліку та 
складання фінансової звітності за МСФЗ необхідно провести розподіл витрат майбутніх 
періодів на поточні та непоточні, враховуючи, що відповідно до формату фінансової 
звітності витрати майбутніх періодів включаються до розділу 2 «Оборотні активи» Звіту про 
фінансовий стан. 

Застосування категорії витрат майбутніх періодів в практиці обліку перетворює її в 
інструмент управління фінансовим результатом – дозволяє на певний період часу 
відтермінувати визнання витрат операційної діяльності та, відповідно, у короткостроковій 
перспективі вплинути на фінансовий результат. Накопичення суми витрат майбутніх 
періодів впливає на структуру активів підприємства, що відображається на визначенні 
фінансового стану підприємства. Підприємства, що використовують у практиці обліку 
витрати майбутніх періодів мають не тільки розкривати у примітках їх склад, а й встановити 
в наказі про облікову політику склад та порядок обліку витрат майбутніх періодів, 
використання субрахунків 39 рахунку, що узагальнюють окремі частини витрат, різних за 
своїм характером, та пояснити принципи та бази розподілу витрат між звітними періодами.  
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Одним з найважливіших показників, який характеризує ефективність фінансової 

діяльності підприємства, є фінансовий результат: прибуток чи збиток (рис. 1). Фінансовим 
результатом є збільшення чи зменшення вартості власного капіталу компанії, сформованого 
в ході його господарської діяльності протягом звітного періоду. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Форми фінансового результату діяльності підприємства 
 
Трактування фінансових результатів є важливою науковою проблемою. Цей показник 

залишається в центрі уваги вчених не тільки у сфері бухгалтерського обліку, а й, економічної 
теорії, що потребує дослідження його сутнісних рис у двох аспектах: економічному та 
обліковому (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Економічний та обліковий аспект сутнісних рис фінансової діяльності 

Автор 
 
 

Аспект 

Мельник 
Т.Ю.[1] 

Яріш 
П.М., 

Касьянова 
Ю.В.[2] 

Білик 
М.Д.[3] 

Стаднюк 
Т.С.[4] 

Шеверя 
Я.В. [5] 

Стаднюк 
Т.О.[6] 

Йолту-
хівська 
Т. В. [7] 

Еконо-
мічний 
аспект 

+   +  + + 

Обліковий 
аспект  + +  +   

 

Мета діяльності підприємства – отримання максимальної 
економічної вигоди 

ДОХОДИ ВИТРАТИ ДОХОДИ ВИТРАТИ 

ПРИБУТОК ЗБИТОК 

ФІНАНСОВИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
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Розгляд фінансового результату дозволив визначити його як показник, що вказує на 
можливість економічного розвитку підприємства, що приймає форму прибутку. 

Узагальнення методичних підходів до розрахунку чистого прибутку знайшло своє 
відображення у систематизації їх основних характеристик у табл. 2.  

Фінансовий результат у формі прибутку є головною метою діяльності підприємства 
на ринку. Інформація про результати щодо діяльності підприємства відображена у 
фінансових звітах та є доступною для використання при розрахунку рівня 
платоспроможності, ліквідності, та фінансової стійкості підприємства, а також головним 
джерелом інформації для потенційних партнерів [2,8], опираючись на це, розглянуто три 
підходи до розрахунку чистого прибутку: синтаксичний, семантичний, прагматичний. 

На визначених методичних підходах засновується порядок визначення та облікового 
забезпечення прибутку як результату фінансової діяльності підприємства. 

 
Таблиця 2 – Основні методичні підходи до розрахунку чистого прибутку [9] 

Методичний 
підхід Основні характеристики та особливості 

Синтаксичний 

Доходи і витрати визнаються в міру здійснення господарських операцій з 
дотриманням класифікації за видами діяльності для їх постійного порівняння. 
Впровадження національних П(С)БО враховує цей підхід і трансформує систему 
визначення й відображення прибутку у звітності. 

Семантичний 
Зміст семантичного підходу полягає в дослідженні можливостей використання 
показника прибутку для аналізу ефективності діяльності підприємства за 
допомогою фінансових коефіцієнтів і максимізації його в певних умовах ринку. 

Прагматичний 

Визначений підхід пов'язаний з процесами прийняття рішень та прогнозуванням 
майбутньої діяльності підприємства. З огляду на це, показник прибутку – 
необхідний елемент процесу прогнозування грошових потоків, окупності капіталу і 
оцінки ризику інвестицій. При цьому постає проблема його оцінки, вибір якої 
залежить від мети прогнозу і його користувачів. Для прогнозування структуру 
прибутку у багатьох випадках найчастіше використовується теперішня вартість як 
найбільш прийнятна. 

 
В основі синтаксичного підходу знаходиться концепція щодо можливості облікового 

забезпечення прибутку лише  на базі першочергового з’ясування алгоритму дій та методу 
його розрахунку. Оцінка фінансового результату у межах даної концепції  здійснюється 
через застосування операційного підходу та підходу до визначення прибутку за видами 
діяльності. 

Прибуток у межах семантичного підходу розраховується з урахуванням ринкових 
факторів впливу. Прихильники даного підходу розглядають відмінності між економічним та 
бухгалтерським прибутком в умовах динамічного ринкового середовища, оцінюють його як 
показник результативності інвестицій власників у капітал підприємства. Обчислення груп 
коефіцієнтів у фінансовому аналізі засновано на семантичному підході до розрахунку 
чистого прибутку. 

У прагматичному підході на відміну від синтаксичного, метод визначення та оцінки 
прибутку відходить на другий план. У центі уваги знаходиться оцінка використання 
інвесторами отриманого прибутку. Обліково-інформаційне забезпечення чистого прибутку  
розглядається як вихідна точка для прийняття інвестиційних рішень. 

Доцільно включити державні регулюючи органи до суб’єктів-користувачів облікової 
інформації за фінансовими результатами діяльності підприємства, що дозволить сформувати 
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цілісне уявлення про механізм розрахунку чистого прибутку підприємства, на прикладі 
розвинутої економічної системи. 

У процесі обліку фінансових результатів, підприємство найчастіше стикається з 
проблему вибору доцільної форми облікової політики, яка охоплює ключові питання, які у 
майбутньому мають суттєвий вплив на результативність та ефективність роботи, а саме: 
коректне відображення у бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, 
амортизація, обчислення резерву сумнівних боргів та ін. 

Подальший розвиток обліку фінансових результатів підприємства вбачається 
можливим  за наступних умов: удосконалення Робочого плану рахунків на підприємстві на 
основі відкриття до синтетичних рахунків бухгалтерського обліку субрахунків, що дозволить 
підвищити інформативність обліку фінансових результатів та відокремити необхідну для 
аналізу інформацію, здійснювати ефективний контроль та прогнозувати результати 
діяльності у майбутньому; удосконалення управлінського обліку в контексті контролю 
кожного структурного підрозділу підприємства у певний момент часу за формуванням 
доходу; удосконалення класифікаційних ознак доходів та витрат, що виступають складовими 
елементами фінансового результату підприємства, що у кінцевому підсумку має сприяти 
узгодженню класифікації видів діяльності та субрахунків обліку фінансових результатів. 
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Розвиток кредиторських відносин між господарюючими суб’єктами є важливим 
процесом для успішного існування підприємств готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) 
України у сучасних економічних умовах. Облік дебіторської заборгованості є 
найважливішим складовим діяльності підприємств ГРБ, а головним питанням у цьому 
фрагменті – контроль за рівнем та якістю саме дебіторської заборгованості. 

Суттєвою проблемою в цих умовах господарювання є невчасне та часткове виконання 
суб’єктами зобов’язань, тобто порушення угоди між сторонами. Звідси слідує, що суб’єктам 
ринкових відносин слід реалізувати ефективне управління дебіторською заборгованістю та 
сприяти її постійному зменшенню. Як раз бухгалтерський облік повинен убезпечити 
інформаційне забезпечення процесу формування дебіторської заборгованості та стану її 
погашення. Під час управління підприємством за наявності достовірної інформації про стан 
дебіторської заборгованості з’являються певні питання щодо точності, повноти, своєчасності 
та об’єктивності відповідної інформації. 

Дебіторська заборгованість класифікується відповідно до того, на якому місці її 
відображають в балансі підприємства. Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1] з 
метою складання у першу чергу балансу, а потім фінансової звітності дебіторська 
заборгованість класифікується за такими ознаками:  

1. Своєчасністю сплати боржником дебіторської заборгованості; 
2. Зв’язком з нормальним операційним циклом підприємства;  
3. Терміном погашення дебіторської заборгованості; 
4. Визначенням об’єктів, щодо яких виникли зобов’язання дебіторів. 
Серед актуальних проблемних питань щодо дебіторської заборгованості можна 

виділити наступні: 
1. На більшості підприємств ГРБ відсутній структурний підрозділ або людина 

обов’язками якої був би всебічний контроль за станом системи обліку на підприємстві, а 
саме відділ внутрішнього контролю (аудиту), структуру завдання та функції якого визначає 
кожне підприємство індивідуально з урахуванням особливості власної діяльності. 
Неможливе отримання інформації про дебіторську заборгованість необхідної для здійснення 
аналізу розрахунків з дебіторами, зокрема і заборгованості.  

2. Проблема оплати заборгованості, визначення допустимого рівня засобів, які 
вилучаються на дебіторську заборгованість.  

3. Розробка оптимальної політики управління нею потребує глибокого вивчення [2-4]. 
4. Проблеми виникають і у відображенні в обліку довгострокової дебіторської 

заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи 
або послуги. 

5. Непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів до обліку на 
підприємстві, тому іноді при відображенні резерву сумнівних боргів в балансі отримуємо 
недостовірні дані. 
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6. Зміни у будові регістрів аналітичного та синтетичного обліку дебіторської 
заборгованості зазвичай відсутні [5-7]. 

Щоб ефективно вдосконалити систему обліку та контролю дебіторської 
заборгованості можна рекомендувати: 

1. Винайти заходи стосовно пошуку можливостей збільшення кількості клієнтів 
підприємства, щоб зменшити ризик несплати боргів і створити інформаційну базу щоб 
контролювати потенційних дебіторів, оцінити їх фінансовий стан на платоспроможність 
тощо. 

2. Вести контроль за відношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, бо 
перевищення дебіторської заборгованості утворює ризик фінансовому станові підприємства. 

3. Вести звітність та облік проведених взаєморозрахунків боржників.  
4. Створити на підприємстві резерв сумнівних боргів, що дозволить підвищити 

правильність, точність та коректність бухгалтерської звітності. 
5. Час від часу здійснювати моніторинг заборгованостей, що дасть змогу перевірити 

вірність дебіторської заборгованості, що відображеної в обліку підприємства. 
Отже, слід зробити висновок, що в обліку дебіторської заборгованості фігурує безліч 

нерозв’язаних питань, проте організація обліку дебіторської заборгованості має дуже 
важливе значення для сучасного підприємства ГРБ, так як дозволяє класифікувати та надати 
достовірну звітну інформацію про фінансовий стан підприємства. Використання 
запропонованих вище варіантів вирішення проблем дозволить підвищити ефективність 
обліку дебіторської заборгованості, попередити або уникнути неплатоспроможності та 
покращити діяльність підприємства. 
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Для успішного ведення підприємницької діяльності потрібно враховувати всі важливі 

аспекти господарювання.  
Першим етапом під час вибору ефективної системи оподаткування, обліку та звітності 

є визначення розміру суб’єкта підприємництва у сфері надання послуг за класифікацією. 
Розмір суб’єкта господарювання у сфері надання послуг залежить від кількості працівників 
та обсягу доходів від будь-якої діяльності за рік, можуть належати до суб’єктів малого 
підприємництва, зокрема до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого 
підприємництва. Для класифікації використовується сукупність двох критеріїв: кількість 
працівників і обсяг річного доходу підприємства від будь-якої діяльності [1]. 

Подальшим етапом є вибір простої або спрощеної форми бухгалтерського обліку, під 
час якого потрібно враховувати вибрану систему оподаткування. Важливість цього етапу 
підкреслюється у тому, що для прибуткового ведення підприємницької діяльності необхідно 
вибрати найоптимальнішу форму господарської діяльності, яка повинна враховувати 
можливість застосування простої або спрощеної форми бухгалтерського обліку. Проста 
форма ведення бухгалтерського обліку доцільна до застосування малими підприємствами з 
незначною кількістю господарських операцій, що виконують нематеріаломісткі роботи та 
послуги. Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку рекомендована для малих 
підприємств які мають значну кількість господарських операцій. Ця форма передбачає 
узагальнення інформації про господарські операції у визначених регістрах бухгалтерського 
обліку.  

Подальшим етапом є вибір системи оподаткування, яка як базовий елемент обліку 
одночасно регулює правові фінансові відносини та є важливою для суб’єкта підприємництва 
у сфері надання послуг і безперечно потребує виважених кроків для успішного 
впровадження [1]. 

Податкова система – це сукупність податків і зборів, що справляються до бюджетів і 
державних цільових фондів у встановленому законами України порядку; принципів, форм і 
методів їхнього встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують повну та своєчасну 
їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства [2]. 

Податкова система містить три основні підсистеми: підсистема оподаткування 
юридичних осіб; підсистема оподаткування фізичних осіб; збори в державні цільові фонди. 
Незалежно від цього, оподаткування суб’єктів господарювання у сфері надання послуг 
можна поділити на загальну та спрощені підсистеми оподаткування. 

Для визначення переваг та недоліків спрощеної та загальної системи оподаткування 
необхідно розглянути кожну систему окремо. 

Спрощена система оподаткування доходів суб’єктів господарювання у сфері надання 
послуг передбачає сплату єдиного податку, вона первинно мала мету – спрощення системи 
оподаткування заміною сукупності податків і зборів на один податок. Сьогодні єдиний 
податок втратив своє первісне призначення і вже не замінює всі податки, тому платники 
єдиного податку сплачують, крім основного, й інші податки [3]. 
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Звільнення підприємців на єдиному податку від обов’язку використовувати 
реєстратори розрахункових операцій – це, мабуть, головна позитивна сторона спрощеної 
системи оподаткування. 

Загальна система оподаткування являє собою систему, при якій суб’єкт 
господарювання сплачує всі необхідні податки, збори, платежі, якщо він не звільнений від їх 
сплати [4-6]. 

Отже, ставка єдиного соціального внеску дуже велика. Однак, суб’єктові 
господарювання у сфері надання послуг на загальній системі оподаткування може трохи 
допомогти оптимізація платежів з єдиного соціального внеску. Також втішає те, що єдиний 
соціальний внесок ФОП на загальній системі повинен сплачувати лише за ті місяці, в яких 
він отримав чистий дохід. 

Отже, під час вибору системи оподаткування, обліку та звітності у сфері надання 
послуг, потрібно:  

 по-перше, визначити розмір суб’єкта згідно з наявними критеріями класифікаціями 
(кількість працівників та обсяг річного доходу);  

 по-друге, звернути увагу на вибір форми бухгалтерського обліку;  
 по-третє, визначити переваги існуючих систем оподаткування для конкретного 

суб’єкта підприємництва. 
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Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 

 
Основні засоби є однією з найважливіших складових фінансово-господарської 

діяльності будь-якого підприємства, адже саме вони формують його матеріально-технічну 
базу. Облік основних засобів останнім часом дещо ускладнився в зв’язку з переходом 
вітчизняних підприємств до міжнародної практики ведення обліку, в результаті чого 
виникають дискусійні питання. Вирішення таких питань є актуальним на сьогодні, адже 
потенційні інвестори та інші користувачі вимагають точну та достовірну інформацію про 
стан та ефективність використання основних засобів. 

Питання обліку основних засобів досліджено у працях відомих вчених, серед яких 
слід відзначити: С. Ф. Голова, В. В. Собка, Н.М. Ткаченка, Ф.Ф. Бутинця та ін. 

Проблеми, які виникають, негативно впливають на процес виробництва, оскільки 
знижується ефективність використання основних засобів. До них можна віднести [1]: 

 різні підходи до визначення сутності поняття «основні засоби» у фінансовому 
обліку та системі оподаткування; 

 проблема підвищення інформативності первинних документів з обліку основних 
засобів. Зазвичай у первинних документах з обліку основних засобів не всі реквізити 
заповнені, а більшість інвентарних карток представлені лише у електронному вигляді; 

 проблема інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою.  
Та все ж, актуальною проблемою з обліку основних засобів залишається переоцінка 

основних засобів, яка є одним із чинників збереження економічної цінності основних засобів 
підприємства.  

Основною причиною такої проблеми є неузгодженість понятійного апарату понять 
«оцінка» та «переоцінка», що призводить  до неоднозначного їх відображення в 
бухгалтерському обліку. 

Згідно з МСФЗ: оцінка основних засобів – процес визначення грошових сум, за якими 
мають визначатися і відображатися елементи фінансових звітів у балансі та в звіті про 
прибутки і збитки. Переоцінка основних засобів відбувається за перерахунком активів та 
зобов’язань [2]. Трактування наведених понять майже не відрізняються. Але в країнах з 
ринковою економікою переоцінка основних засобів здійснюється періодично з метою 
підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств. 

В МСБО 16 «Основні засоби» об’єкт основних засобів необхідно обліковувати за 
переоціненою сумою, яка виступає його справедливою вартістю, на дату переоцінки за 
мінусом подальшої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 
корисності. Щоб балансова вартість не відрізнялася від вартості, яка визначається із 
застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду необхідно проводити 
переоцінку основних засобів регулярно [3]. 

У П(С)БО 7 «Основні засоби» вказано, що переоцінка відбувається у випадку, коли 
залишкова вартість значно відрізняється від справедливої вартості на дату балансу [4]. 
Спільним аспектом переоцінки основних засобів за МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 
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«Основні засоби» є те, що в разі переоцінки одного об’єкта основного засобу, 
переоцінюється вся група основних засобів, до якої належить цей об’єкт.   

Якщо в результаті переоцінки балансова вартість активу збільшилась,  то збільшення 
накопичується у власному капіталі під назвою «Дооцінка». Якщо навпаки, тобто балансова 
вартість активу зменшилась в результаті переоцінки, то зменшення відображається у складі 
витрат звітного періоду під назвою «Уцінка». 

Тому неправильна оцінка основних засобів має негативні наслідки, такі як, неточне 
нарахування амортизації, що призведе до викривлення собівартості продукції, робіт і послуг 
і в подальшому до зміни показників дохідності, рентабельності підприємства, що вплине на 
кінцевий аналіз діяльності підприємства та прийняття невірних управлінських рішень. 

В умовах постійного доопрацювання нормативної бази, методичного забезпечення, та 
через недостатність практичних навиків існують проблеми в обліку амортизації основних 
засобів. До них відносять: 

 розбіжність між визначеннями поняття «амортизації» та її функцій; 
 визначення термінів використання основних засобів; 
 вибір методів амортизації основних засобів. 
Щодо амортизації основних засобів, то існують відмінності між вітчизняними П(С)БО 

та МСБО. Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби», амортизація – систематичний розподіл 
вартості необоротних активів, яка амортизується, впродовж строку їх корисного 
використання. Амортизація є основним джерелом відтворення основних засобів та одним із 
факторів впливу на фінансові результати діяльності підприємства [4].  

У національних та міжнародних стандартах є певні відмінності щодо методів 
нарахування амортизації (табл. 1). 
Таблиця 1 – Порівняння методів нарахування амортизації основних засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» МСБО 16 «Основні засоби» 
Прямолінійний метод Прямолінійний метод 
Метод зменшення залишкової вартості Метод зменшення залишку  
Метод прискореного зменшення залишкової 
вартості Відсутній 

Кумулятивний метод Відсутній 
Виробничий метод Метод суми одиниць продукції 

Розроблено автором на основі джерел 3,4. 
 
З таблиці видно, що спільними методами у П(С)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 

«Основні засоби» є прямолінійний та виробничий методи нарахування амортизації. У 
П(С)БО 7 «Основні засоби» виділено й інші методи: зменшення залишкової вартості,  
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, а МСБО 16 «Основні засоби» 
включає ще один метод нарахування амортизації – метод зменшення залишку. 

За П(С)БО 7 «Основні засоби» нарахування амортизації починається з місяця, 
наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного 
використання. У МСБО 16 «Основні засоби» зазначено, що амортизацію починають тоді, 
коли актив стає придатним для користування, тобто коли він доставлений до місця 
розташування та введений в експлуатацію.  

Також слід зазначити, що припинення нарахування амортизації за національними 
стандартами здійснюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта 
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основних засобів переведення його на реконструкцію, дообладнання, добудову. Проте за 
МСБО 16 «Основні засоби» амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка 
відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу або на 
дату, з якої припиняють визнання активу. Якщо об’єкт не використовують у діяльності, 
амортизацію не припиняють, поки актив не буде повністю амортизований.  

Щодо періодичності перегляду ліквідаційної вартості також існують відмінності 
(табл. 2). 
Таблиця 2 – Періодичність перегляду ліквідаційної вартості основних засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» МСБО 16 «Основні засоби» 
Така вказівка відсутня Зазначено, що ліквідаційну вартість та термін 

корисного використання слід переглядати 
принаймні на кінець кожного фінансового року 

Таке положення відсутнє Вказано, що зміни ліквідаційної вартості та 
терміну корисного використання об’єкта основних 
засобів слід відображати як зміну в обліковій 
оцінці (а не в обліковій політиці)  

Розроблено автором на основі джерел 3,4. 
 
Аналізуючи періодичність перегляду ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів, 

можна сказати, що у П(С)БО 7 «Основні засоби» відсутні деякі норми, які зазначені у МСБО 
16 «Основні засоби». 

З нашого погляду є наступні пропозиції щодо вирішення даних проблем: 
 вдосконалення методики визначення справедливої вартості основних засобів; 
 розробка рекомендацій щодо відображення результатів переоцінки в первинних 

документах з обліку основних засобів; 
 визначення вагомості амортизаційних відрахувань та ефективне їх використання 

при створенні інвестиційних ресурсів. 
 уніфікація нарахування амортизації основних засобів в Україні з міжнародною 

практикою. 
На сьогодні бухгалтерський облік основних засобів має ряд проблем, які стосуються 

законодавчо-нормативних вимог. Наведені потреби потребують нового підходу до їх 
вирішення, що призведе до значного покращення фінансово-господарської діяльності 
підприємства, своєчасного оновлення виробничого потенціалу підприємства та в цілому 
вплине на результативність господарювання підприємства.  
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Оподаткування має фундаментальне значення для сталого розвитку: воно підтримує 
основні функції ефективної держави і визначає контекст економічного зростання. Розвиток 
економіки тісно пов’язаний із реалізацією політики оподаткування, а рівень податкового 
навантаження вважається найважливішим показником якості податкової політики. Неабияке 
значення має також структура податкової системи: набір використовуваних податкових 
інструментів, співвідношення ставок і форми податкового адміністрування, які 
безпосередньо впливають на оподаткування суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

В сучасних умовах країни застосовують комбінований принцип регулювання 
економіки, де механізм вільного ринку більшою чи меншою мірою перебуває під впливом 
держави через систему оподаткування як один з основних заходів регулювання ринку. 
Незважаючи на відмінності між податковими системами різних країн, вони мають спільні 
риси, визначені в наукових джерелах як податковий інструментарій, який вказує на те, що 
кожен податок повинен мати суб’єкт, об’єкт, джерело, одиницю оподаткування, ставку, 
податкові стимули, метод стягнення та спосіб визначення. 

Формування податкової системи безпосередньо пов’язано з проведенням податкової 
політики, до завдань якої належить визначення раціональних обсягів податкового потенціалу 
та ініціювання прийняття законодавчих норм щодо його забезпечення. Податкова політика 
спрямовується також на посилення важелів податкового регулювання економічного і 
соціального розвитку. Реалізація зваженої податкової  політики є основою забезпечення 
економічного зростання, розв’язання соціальних проблем, структурної перебудови 
економіки, нарощування інвестиційного потенціалу та виконання багатьох інших важливих 
завдань економічного і соціального розвитку. Важливе значення у процесі проведення 
податкової політики має застосування інструментів податкового регулювання розвитку 
галузей, регіонів, окремих підприємств, соціальних відносин. Для досягнення прогнозованих 
результатів можуть застосовуватися різноманітні податкові інструменти, стимули, зокрема 
пільги з оподаткування, створення спеціальних (вільних) економічних зон та територій 
пріоритетного розвитку, укладання міжнародних угод з уникнення подвійного 
оподаткування [1]. З другого боку, до інструментів податкової політики відносять 
встановлення санкцій та штрафів до суб’єктів підприємницької діяльності, котрі завдають 
шкоду розвиткові країни та порушують податкове законодавство. 

Слід зазначити, що є декілька підходів до реалізації податкової політики. Останнім 
часом у розвинутих країнах світу місце кейнсіанської державної фінансової політики, що 
передбачала проведення активної фіскальної політики, займала неокласична теорія. Основою 
неокласичної теорії є пропозиції зі зменшення безпосередньої участі держави в  економічних 
процесах та посилення непрямого державного впливу. Оподаткування, на думку неокласиків, 
має бути нейтральним. Податки не повинні справляти помітного впливу на прийняття 
ділових рішень. Їх стягнення не має бути визначальним фактором мотивації підприємницької 
діяльності. Така позиція неокласиків стала переважати з розвитком міждержавних об’єднань, 
глобалізацією економіки та вдосконаленням технічних засобів здійснення фінансових 
операцій. 
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З метою уникнення недобросовісної конкуренції на рівні податкових систем головна 
увага урядів була зосереджена саме на впровадженні податкової політики, заснованої на 
конкурентних перевагах у сфері податкової політики. Проте розвиток і активна розбудова 
наднаціональних об’єднань та їх тісна економічна інтеграція призвели до необхідності 
формування нейтральної податкової політики в країнах-членах для  уникнення відвертої 
конкуренції та обмеження її непродуктивного впливу всередині об’єднання. 

Застосування таких принципів податкової політики є доцільним за наявності 
розвинутої ринкової економіки. Для перехідних етапів, особливо в країнах із 
трансформаційною економікою, та країнах, що розвиваються, податкова політика має бути 
активнішою та виваженішою. Запорукою змін у роботі податкових органів має бути 
забезпечення однакових конкурентних умов для всіх суб’єктів господарювання. Заходи 
примусу не можуть бути ефективними, якщо в суспільстві немає лояльного ставлення до 
оподаткування. 

Для формування позитивної динаміки добровільної сплати податків та 
самооподаткування потрібно надалі активніше проводити роботу з: 

– підвищення кваліфікації співробітників податкової служби, яке б передбачало 
вивчення не лише норм Податкового кодексу, а й методології обліку, вміння вести 
роз’яснювальну роботу з платниками, спрямовану на допомогу платнику, змогу 
використовувати в роботі електронні бази даних та обмін інформацією з іншими 
відомствами, а також застосовувати ризик-орієнтовані моделі контролю; 

– створення умов для невідворотності покарання за невиконання податкового 
законодавства як платниками податків, так і працівниками органів податкової служби; 

– проведення спільної роботи з Міністерством освіти і науки України з формування 
податкової культури серед платників шляхом упровадження до програм навчання середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів дисциплін із основ податкового законодавства; 

– забезпечення справедливості оподаткування [1]. 
Податкова система України за своєю структурою на сьогодні не дуже відрізняється 

від систем, властивих розвинутим країнам Європи. Це стосується як складу та структури, так 
і рівня податків та відрахувань на соціальне страхування. Непряме оподаткування переважає 
(ПДВ й акцизи), оподатковуються доходи як юридичних, так і фізичних осіб, значними є 
відрахування на соціальне страхування. Суттєвим недоліком системи оподаткування була 
нестабільна, непрозора та заплутана нормативно-правова база. Частково ці недоліки було 
усунено в межах імплементації Податкового кодексу України, проте його впровадження не 
розв’язало проблеми нестабільності податкового законодавства та відсутності його 
прогнозованості і наступності. 

Для України важливо не лише сформувати збалансовану податкову систему, 
привабливу для залучення капіталів та подальшого їх оподаткування, але і встановити 
конкурентні параметри податкової системи з урахуванням вимог інклюзивного розвитку. 
Для такої великої за територією та населенням держави одним із ключових напрямів 
здійснення реформ у податковій та бюджетній сферах є забезпечення рівних умов в 
оподаткуванні та його справедливість, умови бюджетного перерозподілу для подальшого 
розвитку людського капіталу, розбудови комерційної, медичної та соціальної 
інфраструктури.  

Окремою складовою є результативність податкової  системи. Підвищити її можна 
лише на основі ґрунтовного аналізу роботи податкових органів із мобілізації податків і 
зборів, а також впливу податкової системи на розвиток економіки. Оскільки обсяг ВВП в 
Україні не надто великий, то реальний податковий тягар є значнішим. Особливо відчутні 
наслідки податкового  тиску для виробничого сектору. Вважається, що країни, які 
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здійснюють перерозподіл більшої частки ВВП, можуть забезпечити кращі конкурентні умови 
на своїй території. Таким чином, Україні потрібно не лише  сформувати збалансовану 
податкову систему, привабливу для залучення капіталів і подальшого їх оподаткування, а й 
встановити конкурентні параметри цієї системи з урахуванням вимог інклюзивного 
розвитку. Одним  із ключових напрямів реформ у податковій та бюджетній сферах є 
забезпечення рівних умов у оподаткуванні і його справедливості,  бюджетного перерозподілу 
для подальшого розвитку людського капіталу, розбудови комерційної, медичної та 
соціальної інфраструктури. 

У сучасному світі, де зміни відбуваються стрімко, неможливо сформувати стійку 
податкову систему, яка тривалий час залишатиметься без істотних змін, діючи в 
оптимальному режимі. Конструкція цієї системи не повинна бути статичною, а має 
відповідати запитам соціальних груп країни, національної економіки та викликам 
глобального середовища. Результативність податкової системи та податкової політики в 
державі має вимірюватися не стільки встановленням верхнього порога вилучень з економіки, 
скільки їхнім оптимальним рівнем з урахуванням пріоритетних завдань та планів. Тому 
рівень таких вилучень є унікальним для країн і формується під впливом їхніх історичних, 
етнічних, економічних, соціальних особливостей. 

В Україні рівень податкових вилучень з економіки не відповідає рівневі економічного 
розвитку, а темпи збільшення податкових надходжень випереджають темпи зростання 
економіки, що зумовлює негативні прогнози на майбутній розвиток. Крім того, немає 
кореляційного зв’язку між податковими вилученнями й рівнем добробуту населення, а 
залежність їх з інвестиціями є оберненою [2]. 

На тлі зазначених проблем, для встановлення оптимального рівня податкових 
вилучень, макроекономічний прогноз показників із метою розроблення бюджету та 
планування податкових надходжень має відповідати реальному зростанню економіки та не 
спричиняти завищення очікуваних доходів бюджету. Подальше реформування податкової 
системи має спрямовуватися, зокрема, на стимулювання припливу інвестицій із одночасним 
посиленням її результативності. Необхідність залучення до економіки капіталів, вивезених   
з України, і розширення бази оподаткування потребують посилення регулюючої й 
стимулюючої функцій, а також покращення загальних умов ведення бізнесу в країні та 
адміністрування податків. Попри реалізацію реформ в Україні, у тому числі в податковій 
сфері, не відбувалося позитивних зрушень у соціально значущих показниках, а за окремими 
параметрами спостерігалось їх погіршення на тлі позитивної динаміки розвитку економіки. 

Головною функцією держави в системі оподаткування в Україні залишається 
податковий контроль, а його основним методом –  перевірки, тоді як наданню допомоги 
платникам податків у здійсненні податкового менеджменту приділяється недостатньо уваги, 
заходи в цьому напрямі виконуються формально й підпорядковані загальній фіскальній 
ідеології. У розвинутих країнах така допомога є пріоритетною в діяльності органів державної 
влади. Акцент на перевірках робиться з огляду на те, що результативність контрольних 
заходів в Україні значно нижча, ніж у розвинутих країнах [2]. 
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Останні роки розвитку податкового законодавства України характеризуються 
значними змінами та докорінними реформами податкової системи. Державна фіскальна 
служба перетворилась з контролюючо-наказового органу в сервісну службу, яка допомагає 
платникам податків вчасно і в повній мірі їх сплачувати. На цьому шляху держава отримує 
наповнення бюджету, а платники податків – легалізацію доходів. Явища подвійного 
оподаткування підвищують податкове навантаження окремих платників податків та 
створюють передумови для поглиблення тінізації доходів. 

Дослідженням питань щодо сутності подвійного оподаткування та методів його 
усунення займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема Вдовіченко Л., Дем’янчук 
Ю., Дернберг Р., Дубовик О., Морозов С., Пепеляєв С., Петраш І., Путренко А., 
Погорлецький А., Федосов М. та інші. Однак, незважаючи на обсяг наукових досліджень та 
значні покращення податкового законодавства проблеми подвійного оподаткування 
залишаються актуальними та потребують вирішення. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються 
Податковим кодексом України. Слід зазначити про відсутність в законодавстві України 
визначення поняття подвійного оподаткування.  

Тоді як серед вітчизняних та зарубіжних вчених більшість визначень даного поняття 
трактується як дворазове чи багаторазове оподаткування податком чи податками одного і 
того ж об’єкта оподаткування. Так, Федосов М.В. під подвійним оподаткуванням визначає 
оподаткування певного об’єкта податку стосовно даного платника в межах однієї чи 
декількох фіскальних юрисдикцій податком одного виду більше ніж один раз [1, с. 511]. 

Як зазначає Кучерявенко М.П.., подвійне оподаткування – це оподаткування одного 
податкового об’єкта у окремого платника одним і тим самим (чи аналогічним) податком за 
один і той самий відрізок часу (податковий період), що виникає у визначених випадках, 
зокрема при оподаткуванні доходів отриманих резидентами за кордоном, при змішаному 
порядку сплати податку, при оподаткуванні частини прибутку підприємств, що 
розподіляється [2, с. 582]. 

Однак, більш повне та точне визначення «подвійного оподаткування» запропоновано 
Вдовіченком Л.І., як неодноразове (подвійне) обкладання об’єкта оподаткування (податкової 
бази) або конкретного платника одним і тим же самим податком (чи подібним) за певний 
(однаковий) податковий період, що виникає внаслідок неузгодженості правового 
регулювання діяльності держави у сфері оподаткування [3, с. 46]. 

Результати дослідження практичних аспектів оподаткування діяльності фізичних осіб-
підприємців та юридичних осіб свідчать про явища подвійного оподаткування доходу 
(прибутку) юридичних осіб. На рис. 1 наведено порівняльну характеристику оподаткування 
ФО-П та юридичної особи, що є платниками єдиного податку 3 групи (не платники ПДВ). 
Вивчаючи механізм оподаткування, слід зазначити  ідентичність обкладення доходу єдиним 
податком, але при виплаті прибутку фізичній особі юридична особа утримує ПДФО в розмірі 
9 %, а фізична особа не утримує ніяких податків. Таким чином, ФО-П має певні податкові 
преференції, а засновники юридичної особи два рази сплачують податку з однієї виручки. 
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При цьому порушується один з важливих принципів оподаткування – «нейтральність 
оподаткування», тобто установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на 
збільшення, або зменшення конкурентоздатності платника податків. За цих умов ФО-П є 
більш конкурентоздатний, адже сплачує менше податків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Порівняльна характеристика оподаткування ФО-П та юридичної особи, що є 

платниками єдиного податку 3 групи (не платники ПДВ) 
Джерело: розроблено авторами 

 

Подібна ситуація виникає у юридичних осіб на загальній системі, які спочатку з 
одного й того ж прибутку до оподаткування платять податок на прибуток, а потім при 
виплаті дивідендів додатково утримують податок на доходи фізичних осіб. 

Отже, необхідно удосконалювати законодавчу базу, що стосується справляння 
податків з фізичних та юридичних осіб щодо аспектів подвійного оподаткування. Проблеми 
подвійного оподаткування при здійсненні міжнародних операцій є актуальними для 
подальших наукових досліджень. 
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ОБЛІК КРЕДИТНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

О.О. Пар'єва, ст. викладач  
Т.І. Задорожна, студентка 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса  
 
Кредитні операції посідають ключове місце з-поміж активних операцій комерційних 

банків. У більшості банків позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних 
активів і забезпечують близько 70 % від отриманих ними доходів. До кредитних операцій 
належать: позичкові операції, операції кредитного характеру та послуги кредитного 
характеру. Тому досліджувана тема є досить актуальною зараз. 

Бухгалтерський облік кредитних операцій ґрунтується на принципах, 
загальноприйнятих у міжнародній практиці, зокрема: 

− безперервності діяльності установи банку; 
− стабільності правил бухгалтерського обліку; 
− обережності; 
− поділу звітних періодів (нарахування доходів та видатків); 
− дати операції; 
− переваги змісту над формою; 
− оцінки активів та пасивів; 
− окремого відображення активів і пасивів. 
В основу формування синтетичних рахунків для обліку кредитних операцій покладено 

класифікацію кредитів, запроваджену НБУ. 
Балансові рахунки для обліку кредитних операцій розміщені в першому та другому 

класах плану рахунків. Розподіл рахунків за класами узгоджується з принципами побудови 
балансу, в даному випадку окремого відображення міжбанківських та клієнтських операцій. 

У першому класі "Казначейські та міжбанківські операції" згруповані рахунки для 
обліку кредитних операцій, які, по-перше, виникають з приводу отримання комерційними 
банками запозичених коштів від Національного банку України і, по-друге, відображають 
відносини з отримання та надання позик іншим комерційним банкам. 

У складі позабалансових рахунків передбачені рахунки для обліку забалансових 
зобов'язань банку кредитного характеру. Вони згруповані у такі рахунки дев'ятого класу: 

− гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам (рахунок № 
900); 

− гарантії, що надані клієнтам (рахунок № 902); 
− сумнівні гарантії та поручительства (рахунок № 909); 
− зобов'язання з кредитування, які надані банкам (рахунок № 910); 
− зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (рахунок № 912). 
Фінансовий облік надання або отримання кредитів, визнання доходів (витрат) за 

кредитними операціями здійснюється за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку 
комерційних банків України (постанова Правління НБУ від 21.11.97 за № 388). 

Нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками групи, в якій 
обліковується номінал кредиту; на наступний день після їх очікуваного погашення, у разі 
неотримання платежу переносяться на відповідні рахунки простроченої заборгованості. 

Прострочені нараховані доходи, що визнані сумнівними, списуються з відповідного 
балансового рахунку і переносяться на позабалансовий облік. Подальше нарахування 
доходів за даною кредитною угодою проводиться позабалансом доти, доки кредитний актив 
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не буде списаний з балансу банку за рахунок відповідного резерву. 
Процентні доходи, які отримані авансом, обліковуються за рахунком 3600 "Доходи 

майбутніх періодів". Надалі банк поступово амортизує доходи майбутніх періодів, тобто 
відносить на доходи відповідну суму процентів, що відносяться до звітного періоду. 

Дана операція відображається в обліку бухгалтерським проведенням: 
Д-т Доходи майбутніх періодів; 
К-т Процентні доходи (відповідні рахунки класу 6). 
Бухгалтерські проведення за кредитною операцією стосуються: 
−  обліку номіналу кредиту та зміни основної суми боргу; 
−  обліку процентних та комісійних доходів. 
Облік номіналу кредиту залежить від методу виплати процентів: 
− за період; 
− на період. 
У разі застосування методу "за період", проценти можуть виплачуватися періодично 

або в кінці терміну, визначеного кредитною угодою, а номінальна сума кредиту і сума, що 
перераховується на поточний рахунок клієнта (або кореспондентський рахунок банку), 
збігаються. 

Під час укладення угоди виконується бухгалтерське проведення за позабалансом на 
суму, зазначену в кредитній угоді: 

Д-т 9129 Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам 
К-т 9900 Контррахунок. 
Одночасно проводиться зворотний запис за позабалансовим обліком: 
Д-т 9900; 
К-т 9129. 
Обумовлені кредитною угодою комісійні винагороди списуються банком самостійно 

меморіальним ордером з поточного рахунку позичальника, що відображується проведенням: 
Д-т Поточний рахунок позичальника; 
К-т Комісійні доходи (рахунки класу 6). 
Питання про утримання банками суми комісійної винагороди відразу із суми кредиту 

остаточно не вирішено. У бухгалтерському обліку зміст даної операції відображатиметься 
так: 

Д-т Кредитний рахунок позичальника; 
К-т Поточний рахунок позичальника; 
К-т Комісійні доходи. 
У процесі застосування методу "на період" проценти можуть сплачуватись повністю 

або частково в момент видачі кредиту, тобто авансом. Оскільки сума, що перераховується на 
поточний рахунок позичальника, буде зменшена на суму процентів, сплачених на період, у 
фінансовому обліку окремо обліковується сума номіналу кредиту та сума процентів, що 
сплачена авансом. Протягом дії кредитної угоди сума авансових процентів має бути 
амортизована 5. 

Протягом терміну дії кредитної угоди основна сума номіналу кредиту зменшується на 
суми, що сплачуються позичальником у погашення заборгованості. Як правило, передчасне 
погашення заборгованості позичальники не проводять. 

Облік нарахованих доходів за кредитними операціями, зазвичай – це процентні 
доходи, здійснюється відповідно до затвердженої наказом облікової політики банку. Саме 
цим документом визначаються критерії щодо застосування під час нарахування процентів у 
даному звітному фінансовому році одного з можливих методів: рівних частин, актуарного 
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або методу процентного числа. 
Розгляд принципових різниць за даними методами не входить до методології 

бухгалтерського обліку. Нарахування процентів за кредитами входить до функцій 
кредитного або фінансового підрозділу банку, а до бухгалтерії передається відомість 
нарахування процентів, на підставі якої проводяться бухгалтерські записи. За кожним 
позичальником – клієнтом даного банку щодо суми нарахованих процентів оформляється 
меморіальний ордер у двох примірниках. Перший залишається в документах банку, котрий 
видав кредит, другий передається банку – платнику процентів за кредитом. 

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки 
"Нарахованих доходів": 

Д-т Нараховані доходи; 
К-т Процентні доходи. 
Використання рахунку "Нараховані доходи" дозволяє банку контролювати 

правильність та своєчасність отримання своїх доходів. Облік комісійних доходів за 
кредитними операціями залежить від природи цих доходів. Додержання загальних принципів 
бухгалтерського обліку кредитних операцій можливе під час виконання обов'язкового 
правила: пролонгована заборгованість, прострочена заборгованість, а також нараховані 
доходи та прострочені нараховані доходи мають обліковуватись за відповідними рахунками 
тієї групи плану рахунків, у якій обліковується номінал кредиту (сума основного боргу за 
кредитною угодою). 

Отже, розкриті основні принципи ведення бухгалтерського обліку кредитних операцій 
банку, розкриті основні закономірності проведень, які відображаються в обліку, звернуто 
особливу увагу щодо методів нарахування відсотків. 
 

Література: 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДИВІДЕНДІВ В СФЕРІ 
КРЮІНГУ 

 
Л.С. Петрова, к.е.н. 

Х.Г. Гришко, магістрантка 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
В умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою 

отримання відповідного доходу. Отримання доходів свідчить про те, що продукція 
підприємства знайшла свого споживача і вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, 
якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями. Також 
підприємства вбачають мету своєї діяльності в отриманні доходів, обсяг яких має бути 
достатнім не лише для покриття поточних витрат, а й щоб забезпечувати чистий прибуток.  

Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, 
а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. 
Прибуток після оподаткування може бути використаний на такі цілі: виплата дивідендів; 
відрахування на резервний фонд; збільшення власного капіталу; розширення діяльності 
підприємства.  

Якщо прибуток використовується для виплати дивідендів, то для нарахування 
дивідендів слід використовувати «Відомість на нарахування дивідендів». Тільки після 
заповнення цих документів можна виплачувати дивіденди.  

Для уникнення штрафів та більш коректного обліку нарахування та виплати 
дивідендів рекомендуємо заповнити форму – 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого податку». Заповнити 
потрібно декілька граф: 

– графа 3а нараховано дохід – зазначається сума нарахованого доходу по протоколу; 
– графа 3 виплачено дохід – сума виплачених дивідендів;  
– графа 4а нараховано податки – ПДФО від суми нарахованої по протоколу та 

військовий збір; 
– графа 4 перераховано податок і збір – перерахування ПДФО та військового збору. 

Заповнення показано на рис.1. 
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Рисунок 1 – Заповнення форми 1ДФ  
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Якщо на товаристві планує вихід один із засновників, то рішення про вихід учасника 
оформлюється у вигляді протоколу загальних зборів учасників. Зміни до установчих 
документів юридичної особи (у т.ч. зміна розміру статутного капіталу) підлягають 
обов'язковій державній реєстрації з відповідним внесенням записів до Єдиного державного 
реєстру.  

Припинення участі тягне за собою припинення права власності на частку в 
статутному капіталі товариства. Учасник  повинен виходити зі складу товариства в порядку, 
передбаченому законом і засновницькими документами цього товариства. Перед тим як 
вийти учасник повинен попередити письмово про свій намір про вихід. 

Згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» №2275 від 06.02.2018 року, який 17 червня набрав чинності  учасник 
товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, 
може вийти з товариства лише за згодою інших учасників. У разі, якщо для виходу учасника 
необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного 
місяця з дня надання такої згоди. Вихід учасника з товариства супроводжується низкою 
обов’язків товариства перед учасником. Товариство повинне виплатити вартість частини 
майна, пропорційну його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться протягом 12 
місяців з дня виходу. Представимо схему виходу учасника (рис. 2), яка дасть змогу не 
порушувати порядок виходу, діяти згідно законодавства. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема виходу учасника із товариства 

Схема виходу учасника з товариства 

Учасник оформлює заяву про вихід із товариства. 

Достовірність підпису на заяві потрібно нотаріально засвідчити 

Рішення (заява) подане у строк 

Товариство реєструє зміни у складі засновників . Для цього протягом 5 
днів з моменту прийняття рішення зборами учасників держреєстратору 
подаються такі документи: 
– заповнена реєстраційна картка; 
– оригінал чи нотаріально засвідчена копія протоколу зборів, на яких 
ухвалено рішення про внесення змін до статуту; 
– оригінал статуту; 
– два екземпляри змін до статуту; 

– документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору; 

Учасникові, що вийшов виплачується вартість частини майна, 
пропорційно до його частки у статутному капіталі 
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 Вихід учасника завжди супроводжується розподілом майна. Якщо у підприємства є 
нематеріальний актив, то для початку рекомендується визначити вартість такого майна (бази 
даних). Для цього потрібно звернутися до оцінювача, з метою з’ясування вартості даного 
об’єкта. Після цього для реєстрації інтелектуального права звернутися до патентного 
повіреного. Патентний повірений реєструє базу даних в реєстрі  прав інтелектуальної 
власності та видає свідоцтво на право інтелектуальної власності. Після цього база даних 
може бути внесена на баланс товариства. При виході з товариства учасник має право на 
частину цього нематеріального активу.  

Отже, при виході учасника з товариства потрібно виплатити дивіденди, суму 
пропорційну вкладу учасника, а також можлива виплата частини вартості інтелектуальної 
власності. 
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Сучасна система оподаткування підприємств України є комбінацією багатьох 
податків, обов'язкових платежів і деяких альтернативних спрощених податкових технологій. 

На сучасному етапі вітчизняна податкова система передбачає для новостворених 
підприємців два шляхи ведення своєї діяльності в контексті сплати податків:  

– загальна система оподаткування; 
– спрощена система оподаткування [2]. 
Загальна система оподаткування завбачає сплату всіх податків і зборів до вимог 

чинного законодавства, платники яких є новостворені підприємства. 
Найважливішим податком виступає податок на прибуток, який сплачується за 

ставкою 18%. Об’єктом оподаткування відповідно до Податкового кодексу України виступає 
«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, які виникають на різниці [1]. 

Одним з основних податків у загальній системі оподаткування для новоствореного 
підприємства також виступає податок на додану вартість (ПДВ). Платниками цього податку 
повинні зареєструватись всі юридичні особи та підприємці з доходом за останніх 12 місяців 
понад 1 млн. грн. Оподаткування податком на додану вартість за ставкою 20% (базова 
ставка), 7% (для лікарських засобів та медичного обладнання), 0% (експортні операції) [1]. 

Загальна система оподаткування має ряд недоліків, а саме складні вимoги до введення 
облiку та складання звiтностi, велике пoдаткове навантаження. 

Спрощена система оподаткування спрямована на створення сприятливих умов 
господарювання для малого бізнесу і забезпечення можливостей його розвитку та 
розширення. Протягом усього періоду існування такої системи оподаткування в суспільстві 
ведеться дискусія щодо її доцільності, ефективності та створення адекватного правового 
поля для її функціонування [4]. 

Єдиний податок – це встановлений державою консолідований податок для визначеної 
частини суб’єктів малого підприємництва, який замінює справляння певної сукупності 
передбачених законодавством обов’язкових платежів та зараховується до бюджетів і 
державних цільових фондів у відповідних пропорціях, характеризується добровільністю 
обрання платниками його сплати та має на меті спрощення оподаткування доходів цих 
суб’єктів [3]. 

Особливістю спрощеної системи оподаткування є її альтернативність, яка 
розглядається в двох аспектах: зовнішньoму та внутрішньoму. Зовнішнiй аспект 
прoявляється у виборі мiж двома системами оподаткування спрoщеною та загальнoю і 
полягає в тoму, що одна й тa сама діяльнiсть може опoдатковуватись лише зa однiєю 
системoю в залежності вiд вибoру платника пoдатків. Внутрiшня альтернативність 
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визнaчається рiшенням платника пoдатків щoдо доцільності бути платникoм податку на 
дoдану вартiсть існує 4 групи платників єдиного податку, які оподатковуються по різному 
(табл.1). 

 
Таблиця 1 – Оподаткування за єдиним податком [3] 

Групи 
платників 
єдиного 
податку 

Платники Річний дохід, грн 
Дозволена 
кількість 

працівників 
Ставка 

1 група Фізична особа-
підприємець 300000 0 

10% від 
прожиткового 

мінімуму 

2 група Фізична особа-
підприємець 1500000 10 20% від мінімальної 

заробітної плати 

3 група 
Фізична особа-
підприємець та 
юридична особа 

5000000 Необмежено 

3% від доходу для 
платників ПДВ 

5% від доходу для 
неплатників ПДВ 

4 група 
Фізична особа-
підприємець та 
юридична особа 

Частка с/г 
товаро-виробництва 

за попередній 
податковий (звітний) 

рік ≥ 75% 

Необмежено 

Залежить від 
категорії (типу) 

земель, їх 
розташування 

 
Багато науковців і практиків вважають, що існування спрощеної системи 

оподаткування призводить до втрат податкових надходжень до бюджету і загалом знижує 
фіскальну ефективність податкової системи [4]. 

Важливе значення пpи визначеннi оподаткування пiдприємства на спрoщену систему 
має рoзрахунок виручки вiд реалізацiї та прибутку до опoдаткування. Оскільки єдиний 
пoдаток сплачується iз загальнoї суми виручки вiд реaлізації, а податoк на прибуток 
пiдприємств – із прибутку дo оподаткування, тобтo iз суми виручки за мiнусом витрат, 
спрoщена система для пiдприємства буде вигiдною лише в тoму випадку, якщо пiдприємство 
буде мaти велику виручку вiд реалiзації, але при цьoму його втрaти будуть мiнімальними. В 
іншому випaдку, пiдприємству вигiдніше залишитися на зaгальній системi оподаткування 

На даний час новоствореним підприємствам важливо обрати альтернативний шлях в 
системі оподаткування. Від того яку підприємство обере систему оподаткування залежить 
його наступне існування. 
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Об’єктивна необхідність впровадження в діяльність промислових підприємств 
альтернативних джерел енергії зумовлена енергетичною, економічної та політичною кризами 
в Україні. Її наслідками є прискорені темпи росту цін на електроенергію та паливо; зниження 
якості послуг постачання ресурсів енергопостачальними компаніями, які є природними 
монополістами та ін. 

Відтак, особливої актуальності набуває проблема впровадження в діяльність 
промислових підприємств досвіду використання енергоносіїв відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива. Це впливає на визначення цілей та завдань обліку основних 
засобів, які забезпечують виробництво енергії. Відповідно, високого ступеню актуальності 
набувають питання розробки та впровадження методично-практичних рекомендацій з питань 
обліку основних засобів підприємства з виробництва альтернативної енергії. 

Аналіз напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми 
показав, що дослідженням різних аспектів у сфері енергозбереження присвятили праці 
вітчизняні вчені: Балан О.С., Домбровський О.Г., Костін Ю.Д., Кулик М.М., Ущаповський 
К.В., Філиппова С.В., Юдін М.А. 

У зв’язку з тим що, основні засоби з виробництва альтернативної енергії як об’єкт 
обліку досі не були досліджені, нами запропоновано наступні критерії для їх визначення 
(рис. 1): 

– строк експлуатації енергетичного обладнання становить понад один календарний 
рік; 

– обладнання має забезпечувати генерацію енергії з альтернативних джерел; 
– обладнання може бути визнано активом підприємства; 
– обладнання класифікуються на: генеруюче (фотоелектричні модулі); перетворююче 

(інверторне обладнання, системи акумуляції); допоміжне (системи кріплень, монтажні 
прилади і т.д.). 

Головні завдання бухгалтерського обліку основних засобів СЕС полягають у: 
– документальному підтвердженні української складової у переліку виробничого 

обладнання проекту АЕ; 
– достовірному визначенні вартості основних засобів; 
– контролі за наявністю і збереженням основних засобів з моменту придбання і до 

вибуття із господарства; 
– правильному і своєчасному нарахуванні амортизації; 
– контролі за правильністю та ефективним використанням коштів на реконструкцію, 

модернізацію відповідно до наявних джерел фінансування; 
– контролі за ефективним використанням основних засобів залежно від їх 

потужності [2]. 
Адаптація обліку основних засобів підприємств з виробництва альтернативної енергії 

під вимоги чинного законодавства з питань альтернативної енергетики та контроль частки 
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вітчизняного обладнання з урахуванням його зносу в режимі реального часу дозволяє 
отримати надбавку до «зеленого» тарифу і суттєво скоротити період окупності проекту.  

 

 
 

Рисунок 1 – Визначення основних засобів з виробництва альтернативної енергії як об’єктів 
обліку (авторська розробка) 

 
Відтак, враховуючи результати попереднього дослідження вдосконаленню підлягає 

Облікова політика підприємства в частині організації і ведення обліку основних засобів, 
задіяних у генерації і передачі АЕ, нарахування зносу на них, документального оформлення 
їх надходження, руху і вибуття ОЗ (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Елементи облікової політики, в частині обліку основних засобів з генерації 
альтернативної енергії 

Елементи облікової політики Опис 
1 2 

1. Розробка типових форм обліку 
руху основних засобів, які беруть 
участь у виробництві електроенергії 

Документ дозволить розділяти облік обладнання українського 
виробника та іноземного, буде відображати вид обладнання та тип 
обладнання (приведено на прикладі форми ОЗ-1) 

2. Порядок надходження ОЗ 
Під час надходження основних засобів усі витрати на їх придбання, які 
включаються до їх первісної вартості, акумулюємо на рахунку 15.2 
«Капітальні інвестиції (СЕС)». 

3. Класифікація основних засобів 
для цілей управлінського обліку 

Класифікація основних засобів: 
- генеруюче 
- перетворююче  
- допоміжне 

4. Використання рахунків 
бухгалтерського обліку 

Обладнання для виробництва електроенергії буде обліковуватися на 
рахунку 104 «Машини та обладнання» та 103 «Будівлі та споруди». 

5. Введення аналітичних рахунків 
обліку основних засобів з 
виробництва альтернативної енергії 

Пропонується використовувати  наступні аналітичні рахунки обліку ОЗ: 
 104.2.1 Обладнання українського виробництва: 

1) 104.2.1.1 Генеруюче 
2) 104.2.1.2 Перетворююче 
3) 104.2.1.3 Допоміжне 

 104.2.1 Обладнання іноземного виробництва: 
1) 104.2.2.1 Генеруюче 
2) 104.2.2.2 Перетворююче 
3) 104.2.2.3 Допоміжне 

Для субрахунку 103 «Будівлі та споруди» – аналогічно. 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

6.Створення резервного 
амортизаційного фонду Для безперервного виробництва необхідно вчасно проводити ремонт 

7. Визначення оптимального методу 
нарахування амортизації  

Для 3 групи рекомендується застосовувати прямолінійний метод 
нарахування амортизації, а для 4 – метод прискореного зменшення 
залишкової вартості. Це обумовлено тим, що терміни корисного 
використання фотомодулів значно нижчий 

 
Узагальнюючи результати роботи можемо зробити наступні висновки: 
– вдосконаленню підлягає форма ОЗ-1, додавши до первинного документу категорії 

«країна-виробник», «тип обладнання» та «призначення обладнання» підприємство матиме 
змогу ще на початковому етапі оформлення документації чітко розмежовувати обладнання 
призначене для виробництва електроенергії за принципом необхідності урахування при 
розрахунку надбавки до «зеленого тарифу». 

– введено аналітичні рахунки обліку ОЗ для відокремленого обліку проекту дозволить 
своєчасно відображати інформацію щодо руху основних засобів, експлуатаційних операцій, 
амортизації в носіях інформації на етапах первинного, поточного, підсумкового обліку та 
здійснення бухгалтерського контролю за збереженням основних засобів. 
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Одними із головних складових здійснення господарської діяльності підприємства є 
основні засоби, котрим властиво зношуватися під час експлуатації. Тому найважливішим 
елементом обліку основних засобів виступає амортизація, саме цей процес може впливати на 
собівартість продукції чи послуг, фінансові результати. А направленість на міжнародні 
стандарти ще більше посилює важливість амортизаційних відрахувань у сучасних 
євроінтеграційних процесах. Найближчим часом всі підприємства України перейдуть на 
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), тому актуальним питанням є 
вивчення особливостей обліку амортизації за МСБО, аби забезпечити «безболісний» перехід 
від звичних нам стандартів на міжнародні. 

Питанням з обліку амортизації за міжнародними стандартами присвячували увагу такі 
вчені: Бутинець Ф.Ф., Руденко Л.М., Бакум А.О., Якубів В.М., Долішня Т.І., Короленко В.О., 
Гевлич Л.Л., Попова В.Д. 

Насамперед, разючих відмінностей між національними та міжнародними стандартами 
немає, спираючись на нормативно-законодавче забезпечення та власне професійне судження 
бухгалтера можливо вести облік належним чином. 

Почнімо з визначення економічної сутності поняття амортизації. П(С)БО 7 [1] 
«Основні засоби» та МСБО 16 [2] «Основні засоби» надають нам ідентичні визначення. 
Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів 
протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 

За П(С)БО та МСБО передбачається здійснення амортизації за компонентами, якщо 
вартість окремої частини активу є суттєвою. Можемо припустити, що дійсно слід 
амортизувати окремі частини об’єкту основних засобів нарізно, адже основний засіб може 
складатися з компонентів, вартість та строк використання яких суттєво відрізняється. 
Наприклад, будівля та ліфти, транспортний засіб та запасні частини, шини, корпуси та 
двигуни літака. 

На відміну від вітчизняного П(С)БО 7, згідно з яким в період реконструкції, 
модернізації, добудови, дообладнання та консервації призупиняється нарахування 
амортизації основного засобу, МСБО 16, коли актив не використовують або коли він вибуває 
з активного використання, рекомендує продовжувати амортизувати актив, доки він не буде 
амортизований повністю [3]. 

Міжнародні стандарти включають прямолінійний метод та метод зменшення залишку 
та метод суми одиниць продукції, проте вони не містять вичерпної інформації стосовно 
методів, а тільки зазначають, що обраний метод має відображати схему отримання 
економічної вигоди. МСБО 16 має певні вимоги до амортизації основних засобів [4]: 

а) вартість, що амортизується, має списуватись систематично на протязі строку 
корисної експлуатації; 

б) метод амортизації, що використовує підприємство, повинен відображати процес 
використання ним економічних вигод даним об’єктом; 
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в) амортизаційні відрахування за кожний період визнаються витратами, крім тих 
випадків, коли вони включаються до балансової вартості інших об’єктів основних засобів. 

На відміну від міжнародних вимог, у П(С)БО є ще три методи амортизації: зменшення 
залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний. Крім 
того, у П(С)БО 7 вказано, що вартість землі (земельних ділянок) не амортизується, а у МСБО 
16 є положення про те, що у деяких випадках сама земля може мати обмежений термін 
корисної експлуатації, тоді її амортизують методом, який відображає вигоди, що мають бути 
отримані від неї [4].  

Підприємства можуть змінити метод амортизації основних засобів, застосування 
нового методу починається наступного місяця після того, як вирішено зробити таку зміну. 

Важливим аспектом для правильного вибору амортизаційної політики є визначення 
ліквідаційної вартості об’єкта основного засобу. Положення Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) визначають ліквідаційну вартість як теперішню вартість 
грошових потоків від вибуття основних засобів, а в П(С)БО – їх майбутню вартість. Потрібно 
врахувати, що вартість та час використання основних засобів є значними, тому ефект від 
дисконтування очікуваних майбутніх вигід ймовірно буде суттєвим [5]. 

Нинішня система нарахування амортизації не є цілком бездоганною. Сучасна 
проблема наразі – це дослідження та введення загальної методології обліку амортизації на 
підприємстві. Проблематичний характер визначення амортизаційної суми полягає в тому, що 
неможливо точно розрахувати величину періодичної втрати активом частини, яка є 
складовою її вартості відповідно до їх віку та ступеня виснаження. Тому неможливо 
пояснити повну об’єктивність регулярного перерахування частини витрат на придбання 
основних засобів на кінцевий продукт, а отже, погашення цих витрат у виручці від реалізації 
продукції.  

Амортизація основних засобів починає нараховуватися в бухгалтерському обліку з 
наступного місяця після введення їх в експлуатацію. Не слід забувати, що придатним для 
корисного використання може бути і те обладнання, яке не потребує монтажу і зберігається 
на складі. Відповідно до міжнародних стандартів, амортизацію починають нараховувати, 
коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця 
розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, 
визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну із двох 
дат, яка відбувається раніше [5]: 

− на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до 
ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу); 

− або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Нарахування амортизації не припиняється, коли актив не використовують або він 

вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте, 
згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть 
дорівнювати нулю, якщо немає виробництва [5]. 

Стисло найосновніші методичні аспекти амортизації основних засобів за 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку представлені у табл. 1. 
Таблиця 1 – Коротка зведена порівняльна таблиця розбіжностей та спільностей щодо 
амортизації за П(С)БО та МСБО [1, 2] 

Твердження П(С)БО 7 МСБО 16 
Визначення поняття  Збігається 
Можливість здійснення амортизації 
за компонентами Передбачається 
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Продовження таблиці 1 
Твердження П(С)БО 7 МСБО 16 

Період, коли актив не 
використовують Призупинення амортизації Продовження амортизації 

Кількість методів 6 3 

Визначення ліквідаційної вартості Майбутня вартість Теперішня вартість 
грошових потоків 

Початок нарахування амортизації З наступного місяця після 
введення їх в експлуатацію 

Коли актив стає придатним 
для використання 

Припинення нарахування 
амортизації 

Починаючи з місяця, 
наступного за місяцем 

вибуття 

На одну із двох дат, яка 
відбувається раніше: на 

дату, з якої актив 
класифікують як 

утримуваний для продажу 
або на дату, з якої 

припиняють визнання 
активу 

 
Отже, в результаті порівняння було встановлено як спільні, так і відмінні риси щодо 

представлення інформації про амортизацію за П(С)БО та МСБО. Підсумовуючи вище 
сказане можемо дійти висновку, що неможливо одразу привести в дію міжнародний досвід 
на вітчизняний ринок, на це потрібен час. Не тільки на облік ОЗ, а й взагалі вплив на систему 
бухгалтерського обліку, автоматично призведе впровадження міжнародних принципів обліку 
ОЗ у вітчизняну дійсність. Міжнародні стандарти фінансової звітності не пояснюють кожну 
процедуру та механізм фінансового обліку, пріоритетним є надання експертних оцінок 
бухгалтера та його професійне судження. Проте запозичення міжнародних бухгалтерських 
записів основних засобів у іноземних компаніях допомагає створити надійну інформаційну 
базу для управління у національній системі обліку. 
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Постановка проблеми. Розв’язання завдання щодо забезпечення ефективності 

управління в контексті продуктивності, вартості, сервісу та швидкості обробки інформації 
актуалізує необхідність оптимізації основної інформаційної функції управління – обліку. 
Широке запровадження інформаційних технологій потребує розробки та перегляду методів 
бухгалтерського обліку. Сьогодні на підприємствах запроваджуються нові автоматизовані 
системи, але їх ефективність та віддача залишається низькою. Такий стан пояснюється 
відсутністю ґрунтовних досліджень у сфері автоматизованого документообігу на 
підприємстві. Бухгалтерська документація, як відомо, є частиною управлінської документації 
[1]. Використання інформаційних технологій вносить значні зміни у документообіг 
підприємства, зокрема у плані цільового призначення документації залежно від запиту вона 
змінює підпорядкованість у ланцюзі господарських операцій, може набувати форм звітності 
тощо. 

Отже, відсутність комплексних досліджень стосовно методології бухгалтерського 
обліку, а саме документування господарських операцій  в умовах застосування інформаційних 
технологій обумовлюють вибір теми статті та цільове спрямування дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії і методології використання 
інформації управлінською ланкою у процесі прийняття рішень засобами документування 
висвітлені у працях відомих дослідників Ф. Бутинця [2], С. Івахненкова [3], Л. Нападовської 
[4], Б. Нідлза [5], Л. Осмятченка [1], В. Палія [6], М. Пушкаря [7], В. Сопко [8] та ін. Однак у 
наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється методичним аспектам цієї проблеми, 
зокрема визначенню методу документування, звітності при застосуванні інформаційних 
систем. 

Метою дослідження є вивчення трансформації такого елементу методу 
бухгалтерського обліку, як документування, у системі управління підприємством за умов 
застосування інформаційних технологій. Завданням дослідження є узагальнення методів та 
виявлення відмінностей між паперовою та автоматизованою технологією документообігу. При 
здійсненні дослідження були використані діалектичний та системний підхід, а також методи 
порівняння, узагальнення, групування, аналізу та синтезу. 

Виклад основного матеріалу. Важливим компонентом системи представлення та 
інтерпретації облікових даних у комп’ютерній бухгалтерії є використовуваний метод 
документообігу. Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів, що 
циркулюють між пунктами обробки та пунктами технічної обробки самих документів, які 
представляються як модель, що передбачає певні правила формування, зберігання, інтерпретації та 
обробки документів. З огляду на специфіку діяльності, можливості автоматизації процесів на 
підприємстві, види господарських операцій тощо, доцільно виокремити чотири основні моделі 
електронного документообігу: модель інтерпретації документів як доповнення до господарських 
операцій; модель інтерпретації документів як засобу формування записів масиву господарських 
операцій; модель інтерпретації документів як допоміжних інформаційних об’єктів; повна 
модель документообігу. 

Спільним моментом для запропонованих моделей, базованих на моделі інтерпретації, є 
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документ: як доповнення господарських операцій, він є найважливішою вихідною 
інформаційної бази системи обробки облікових даних масиву господарських операцій (рис.1). 

  
Рисунок 1 – Схема побудови формованих у комп’ютерній бухгалтерії документів у рамках 

моделі інтерпретації документів як доповнення до господарських операцій 
 

Представлені моделі електронного документообігу використовуються у різних 
програмних комплексах із автоматизації управління підприємством, типовим прикладом є 
система "Галактика". Вона належить до ERP-систем, складається із функціональних модулів, 
об’єднаних у контури документообігу за галузями управління підприємства. Особливістю 
організації взаємодії контуру оперативного управління і бухгалтерії в цій системі є 
можливість гнучкого розподілення між ними функцій щодо ведення аналітичного обліку 
[5;7]. Наприклад, у бухгалтерському контурі системи не обов’язково вести облік 
взаєморозрахунків із точністю до документів-підстав (контрактів, договорів, рахунків). Ця 
аналітика може відстежуватися підсистемами контуру оперативного управління, а 
проведення досконалих господарських операцій виконуватися в цілому за сумами 
документів, згорнутих до рівня контрагентів. Це актуально в тих випадках, коли з одними й 
тими самими постачальниками (покупцями) здійснюються масові операції за складними 
схемами взаєморозрахунків. Якщо такого роду контрагентів багато, то задачі 
бухгалтерського контуру автоматизованої системи значною мірою спрощуються за рахунок 
виконання їх у підсистемах автоматизації оперативного управління. Водночас необхідна 
аналітика не втрачається, але існує в іншій, усунутій від балансових рахунків формі і може 
бути використана службами, яким вона необхідна. Завдяки цьому кожна підсистема АСУ 
одержує саме стільки функцій, скільки їй необхідно. 

Повна модель документообігу найпослідовніше розв’язує проблеми обробки великих за 
обсягом документопотоків за допомогою можливості отримання підсумкової інформації, 
наприклад, про взаєморозрахунки з контрагентами. Таким чином може бути забезпечено 
розподіл функцій бухгалтерського й оперативно-технічного обліку, отже і функцій різних 
підсистем і підрозділів системи управління щодо узагальнення та представлення інформації 
користувачам [1]. При формуванні системи електронного документообігу важливо 
дотримуватись законодавчих норм. Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні" зокрема встановлено: 

– перелік осіб, які мають право підпису первинних документів, затверджує керівник 
організації та узгоджує головний бухгалтер; 

– первинний обліковий документ повинен складатися у момент здійснення операції 
або безпосередньо після її закінчення; 

– виправлення у касових і банківських документах не допускаються; 
– на підставі первинних облікових документів складаються зведені облікові документи; 

Формування 
запису про 
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операцію 

Формування 
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– первинні та зведені облікові документи можуть складатися на паперових і машинних 
носіях інформації з копіями на паперових; 

– первинні облікові документи можуть бути вилучені тільки за рішеннями 
відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами [11]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стадії документообігу й обробки документів у бухгалтерії 
 

Оптимальна робота бухгалтерії та підприємства в цілому можлива тільки за умови, що 
необхідна інформація, будь-який документ можуть бути швидко знайдені. Цього можна 
досягти тільки при обліку всіх документів шляхом їх реєстрації та організації контролю за їх 
виконанням [8]. 
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Актуальність дослідження. Бухгалтерський облік включає в себе основні властивості 
та ознаки семіотики, як системи знаків, що позначають економічні відносини між об’єктами 
обліку, вираженими рахунками, а також активами і зобов’язаннями господарюючого 
суб’єкта. Крім цього, бухгалтерський облік можна розглядати як штучну мову для обміну 
інформацією між суб’єктами національної та міжнародної економічної системи [1]. Отже все 
розглянуте вище доводить актуальність обраного дослідження. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питань семіотики обліку як мови торкалися у 
працях О. І. Кольвах, В. Я. Соколов, Я. В. Соколов, Е. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда, Л. В. 
Чижевська, С. С. У. Салварі (StanleyC. W. Salvary). Саме О. І. Кольвахом [2] вперше було 
виконано формалізоване подання синтаксису та семантики мови бухгалтерського обліку. 
Проте, оскільки питання удосконалення облікової інформації стало умовою ефективності 
управління в сучасних умовах господарювання, питання семіотики обліку потребує 
подальшого вирішення. 

Метою роботи є розкриття семіотики бухгалтерського обліку як мови. 
Основна частина. Бухгалтерський облік можна визначити як інформаційну 

технологію економічних відносин, засновану на методі подвійного запису, за допомогою 
якої відображаються події виробничо-фінансової діяльності по дебету і кредиту рахунків, що 
становлять активи і пасиви суб’єкта господарювання. Система бухгалтерського обліку, по 
суті, є системою вимірювання діяльності підприємства або фізичної особи. 

На практиці склалася загальноприйнята структура описів формальних штучних мов. 
Вважається, що формальна штучна мова описана належним чином, якщо цей опис включає 
щонайменше три частини, які зазначені у таблиці 1. 
Таблиця 1 – Лінгвістичні зрізи бухгалтерського обліку як мови бізнесу [3] 

Лінгвістичні зрізи  Визначення 

Бухгалтерська 
семантика 

Первинні документи та події, які породжують проводки. Проводки 
висловлюють відносини між об’єктами обліку, а на їх основі будується 
головна книга, яка показує фінансове становище господарюючого 
суб’єкта та сумарні відносини між об’єктами обліку. 
Узагальнення інформації про діяльність суб’єкта синтезується за 
правилами формування звітності та супроводжується поясненнями.  

Бухгалтерський 
синтаксис 

План рахунків алфавіт бухгалтерського обліку. На основі 
цьогоалфавіту будується система аналітичного обліку (аналітичні 
рахунки), кожен рахунок аналітичного обліку позначає об’єкт обліку. 
На цих рахунках фіксується, накопичується і зберігається інформація 
про діяльність господарюючого суб’єкта. На рахунках синтетичного 
обліку інформація може узагальнюватися до необхідного розміру для 
подання зацікавленим особам. 

Бухгалтерська прагматика 

Використання звітності: інтерпретація інформації, різними, 
зацікавленими в діяльності господарюючого суб’єкта особами. 
Інтерпретація, багато в чому залежить від культурно моральних і 
нормативно-правових умов, в рамках яких функціонують 
господарюючі суб’єкти і особи, інтерпретують інформацію (тобто 
важливий контекст упорядника звітності та її користувача). 
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За допомогою цих теоретичних аспектів семіотики, бухгалтерський облік виступає в 
ролі мови, що за допомогою системи знаків дає можливість зберігати, перетворювати та 
передавати облікову інформацію про господарську діяльність підприємства. Семантика є 
важливою, адже фінансова інформація має те економічне наповнення, яке задовольняє як і 
виробника, так і користувача. Синтаксис важливий через те, що в ідеалі частини облікової 
інформації логічно пов’язані одна з одною. Сенс і значення облікової інформації залежать 
від того, як вона інтерпретується читачем бухгалтерської звітності. 

Висновок. Мова науки «бухгалтерський облік» є семіотичною системою, яка виражає 
об’єктивні відносини і форми реальності. Виникнення семіотики та лінгвістики 
(мовознавства) пов’язано з розвитком комунікаційної взаємодії. Знакові системи протягом 
багатьох років використовуються в різних сферах суспільної діяльності, для забезпечення 
ефективних комунікацій. Бухгалтерський облік один з видів комунікаційної взаємодії в 
області господарської діяльності суб’єктів економіки, тому досвід побудови знакових систем 
може бути використаний для гармонізації його методології. Отримані нами висновки 
свідчать про правомірність визнання обліку специфічною формальною штучною 
нормативною мовою, оскільки він відповідає усім умовам і принципам визнання в умовах 
функціонування і розвитку соціально-економічної системи національного господарства.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день у середовищі посиленої конкуренції 

компанії почали прагнути до більшої гнучкості, зниження ризиків та підвищення 
ефективності використання власних ресурсів. Через це, передача бухгалтерських функцій на 
аутсорсинг усе частіше практикується вітчизняними підприємцями. 

Ринок аутсорсингу бухгалтерії у світі стрімко зростає. Тому, усе більше компаній 
відмовляються від послуг одного бухгалтера на користь сторонньої бухгалтерської фірми, 
заощаджуючи свої витрати на утримання бухгалтерії і отримуючи більш високу якість 
бухгалтерського обслуговування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання бухгалтерського аутсорсингу 
піднімалося в працях багатьох науковців, таких як, Л.С. Скакун, В.Ю. Фролова, А.Ю. 
Перетятько, С.М. Лайчук, Г.С. Кесарчук та ін. 

Проте сьогодні, з метою оптимізації витрат та заощадження власних коштів все 
більше підприємств світу використовують послуги аутсорсингових компаній, серед яких 
найбільшої популярності набувають послуги бухгалтерського аутсорсингу.Але, якщо на 
світовому ринку аутсорсинг є традиційним засобом підвищення ефективності роботи 
компаній, то для України він є порівняно новою формою ведення бізнесу, регулювання та 
впровадження якої заслуговує на особливу увагу.  

Актуальним питанням залишається дослідження перспектив розвитку ринку 
аутсорсингу  бухгалтерського обліку в світі та Україні, його впливу на активізацію бізнес-
процесів в умовах жорсткої глобальної конкуренції. 

Метою дослідження є визначення проблем та перспектив розвитку послуг 
бухгалтерського аутсорсингу в Україні.  

Виклад основного матеріалу. У сучасному динамічному бізнес-середовищі, за умов 
посиленої конкуренції, підприємства перебувають у постійному пошуку стратегій та 
інструментів, які допоможуть їм втриматися на ринку, тому все більше підприємств 
звертаються до послуг аутсорсингових компаній. Аутсорсинг – це, передача організацією на 
підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій 
компанії, що спеціалізується у цій галузі [1]. 

Дослідження багатьох зарубіжних та українських науковців свідчать, що 
використання аутсорсингу є ефективним, широко розповсюдженим і  популярним. 
Підприємства Європи та США, використовуючи аутсорсинг, вивільняють додаткові ресурси 
для реалізації цілей основного бізнесу, що в свою чергу зумовлює зникнення на 
підприємствах таких посад, як бухгалтер чи юрист, оскільки їхні завдання та компетенція 
передаються стороннім спеціалістам.Головною тенденцією світового ринку аутсорсингу 
бізнес-процесів є те, що найбільші темпи його динамічного розвитку на сучасному етапі 
зафіксовані на фінансовому ринку, який залишається одним із найбільших споживачів таких 
послуг. Наприклад, в США лише в фінансовому секторі, щорічно укладається угод з 
аутсорсингу на суму, що дорівнює приблизно 15% усіх коштів фінансової індустрії країни 
[2]. 
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Вперше в Україні аутсорсинг з’явився в 90-ті роки ХХ ст., коли на ринок почали 
масово виходили нові приватні фірми та відкривався новий бізнес. Власники фірм почали 
потребувати все більше кваліфікованих кадрів, тому розпочали з’являтися кадрові та 
рекламні агентства, виник попит на «бухгалтерів, що приходять». 

Дані досліджень за попередні роки доводять, що чим складнішим є завдання 
бухгалтерського обліку, тим більша ймовірність передачі його на аутсорсинг. Так, рівень 
аутсорсингу для операцій з первинною документацією становить 8,1%, для складання 
проміжної звітності – 20,5%, квартальних та піврічних звітів – 37,4%, а для річної фінансової 
звітності – 55,7% [3]. 

Існує перелік чинників, які створюють несприятливе середовище для розвитку і 
запровадження аутсорсингу в Україні. Деякі з них, це звичка керівника підприємства завжди 
мати біля себе власного бухгалтера, недовіра стосовно нерозголошення комерційної 
таємниці та невпевненість у професіоналізмі працівників сторонньої компанії. Проте, такі 
керівники, що не довіряють стороннім спеціалізованим фірмам, не завжди враховують той 
факт, що такі компанії через свою вузьку спеціалізацію забезпечені великою кількістю 
висококваліфікованих працівників, які ведуть багато фірм та мають хороший досвід у 
багатьох різних сферах діяльності [1].  

Основними перешкодами розвитку аутсорсингу в Україні є недостатня підтримка 
держави, ненадійність партнерських відносин, складність контролю за діяльністю 
аутсорсера, непередбачуваність його економічного стану та інші.  

На розвиток ринку аутсорсингу великою мірою впливають два фактори: 
1.  Імідж країни, який безпосередньо залежить від умов ведення бізнесу, політичної та 

економічної стабільності. 
2. Доступність і якість підготовки спеціалістів на ринку, що є  результатом взаємодії 

бізнесу та системи освіти, спрямованої на те, щоб допомогти вищим навчальним закладам 
готувати потрібних спеціалістів в даній індустрії. 

Крім цього, в сучасних умовах господарювання важливою є державна підтримка 
розвитку аутсорсингу. Наприклад, за підтримки державної влади та створених програм 
розвитку Індія й Ірландія очолили лідерські позиції на ринку аутсорсингу у світі. Також, 
найбільш стрімкий розвиток послуг аутсорсингу фінансовим компаніям спостерігається в  
Китаї, Малайзії та на Філіппінах. Існує багато причин, що спонукають компанії до 
аутсорсингових послуг у зазначених країнах виконавців, зокрема наявність дешевої робочої 
сили, якість послуг, сприятлива законодавча база щодо захисту інтелектуальної власності та 
охорони комерційної таємниці. При цьому деякі американські та європейські компанії 
передають певні функції в аутсорсинг в інші країни світу, оскільки вони характеризуються 
низькими витратами та високими стандартами [4,5]. 

Але,  не зважаючи на цілий ряд перешкод для розвитку аутсорсингу в Україні, 
існують і певні переваги, що роблять нашу країну привабливою для здійснення 
аутсорсингових операцій, зокрема із залученням іноземних компаній, а саме: значна 
кількість незайнятих кваліфікованих кадрів; нижча оплата праці, ніж в європейських країнах 
і в США; досить високий рівень володіння іноземними мовами. 

Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. Таким чином, розглянуте 
нами вище доводить, що світовий ринок аутсорсингу фінансових послуг продовжує 
стабільно зростати та перетворюється в глобальний механізм. До основних тенденцій його 
розвитку можна віднести його динамічне зростання, передача певних функції в аутсорсинг 
європейськими компаніями в інші країни, зниження вартості фінансових послуг. Що 
стосується українського бізнесу, то процес застосування аутсорсингу фінансових послуг 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 70

відбувається повільно. Однак, загострення конкуренції на внутрішньому ринку, розвиток 
інтеграційних процесів сприятиме активізації використання аутсорсингу підприємствами з 
метою досягнення конкурентних переваг. 
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Г.Б. Свінарьова, к.е.н., доцент 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса  

 
Важливою складовою розвитку вітчизняної економіки в умовах сьогодення є 

наявність жорсткої конкуренції меж виробниками продукції, яка спонукає суб’єктів 
господарювання здійснювати безперервний пошук сучасних та ефективних шляхів 
підвищення прибутковості українських виробників. В умовах спаду платоспроможності 
вітчизняних споживачів, одним із важливіших факторів, який напряму впливає на стабільне 
функціонування на ринку та прибутковість – виступає можливість продажу продукції 
вітчизняних виробників дешевше, ніж у їх конкурентів без погіршення якості продукції. Але 
необґрунтоване зниження цін на продукцію може призвести до збитковості підприємства та 
втрати його конкурентних переваг на ринку, тому виникає потреба в удосконаленні підходів 
щодо обліку та калькулювання витрат на продукцію, які здатні оптимізувати собівартість 
продукції виробників. Для реалізації наведених намірів потрібно, в першу чергу, створити 
ефективну систему управлінського обліку, яка дасть можливість формувати, 
систематизувати, обліковувати та аналізувати інформацією про витрати та доходи 
підприємства. 

Сучасна система управлінського обліку дозволяє використовувати в практиці 
підприємств достатню кількість традиційних способів калькулювання собівартості продукції, 
таких як: облік повних виробничих витрат, позамовний, попроцесний, директ-костинг, 
стандарт-костинг, метод АВС (Activity-Based Costing). Проте вищезазначені традиційні 
методи калькулювання собівартості продукції при їх використанні враховують тільки 
внутрішнє середовище та фактори, які його характеризують без розглядання та врахування 
зовнішніх – ринкових факторів функціонування підприємства. Тому, в сучасних умовах 
господарювання, ми пропонуємо сформувати систему управлінського обліку, яка охоплює як 
витрати, так і доходи виробника, на засадах концепції таргет-костингу. Система таргет-
костингу – це цілісна концепція управління, що підтримує стратегію зниження витрат і 
реалізує функції планування виробництва нових продуктів, превентивного контролю витрат і 
калькулювання цільової собівартості відповідно до ринкових реалій [1, 2].  

Використання цієї концепції управління зниженням витрат на продукцію 
підприємства здійснюється за допомогою моделі, яка пропонує визначення собівартості 
продукції на основі того, що із можливої ринкової ціни на продукцію віднімається валовий 
або маржинальний прибуток необхідний підприємству. Таким чином, акцент з внутрішніх 
факторів формування собівартості продукції зміщається в бік зовнішніх ринкових факторів 
підприємства, в результаті чого відправною точкою в процесі ціноутворення є не 
собівартість продукції, а її ціна. В підсумку, при формуванні системи управлінського обліку 
на засадах таргет-костингу появиться можливість встановлювати цільову собівартість на 
продукцію, яка призначена для спонукання управлінського персоналу к поступовому 
зниженню собівартості продукції. Запропонована система управлінського обліку на засадах 
застосування концепції таргет-костингу представлена на рис. 1. Формування системи 
управлінського обліку фінансових результатів підприємства на засадах концепції таргет-
костингу охоплює три складових блоки. Перший блок формування підсистеми 
управлінського обліку доходів пов'язаний безпосередньо з процесом бюджетування 
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основних показників збутової діяльності підприємства на засадах дослідження ринку та 
аналізу конкурентів. 

 
Рисунок 1 – Система управлінського обліку фінансових результатів підприємства при 

застосуванні концепції таргет-костинг 
 

К основним показникам цього блоку відносяться прогноз цін та обсягів збуту в розрізі 
кожного виду продукції з урахуванням специфіки ринку збуту. У другому блоці – підсистемі 
управлінського обліку витрат на підставі детального аналізу здійснюється визначення 
цільової та планової собівартості продукції, що припускає поступове приведення значення 
однієї до другої. У третьому блоці управлінським персоналом встановлюється норма 
прибутковості в розрізі номенклатури продукції підприємства, із врахування потрібних 
розмірів рентабельності, темпів розвитку суб’єкта господарювання, стратегії розробки та 
просування продукції на ринок. Таким чином, формування системи управлінського обліку на 
засадах концепції таргет-костингу дозволяє ефективно управляти собівартістю продукції, що 
безпосередньо впливає на рівень прибутку, виходячи із динамічних умов ринкового 
середовища підприємства. 

 

Література:  
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ОБЛІК ОРЕНДИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
 

Н.М. Селіванова, к.е.н., доцент 
Н.С. Делік, магістрантка 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса  
 

На етапі переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності виявлено певні відмінності в порівнянні до національних. Облік оренди 
за МСФЗ має досить нову методологію відображення її у фінансовій звітності. Ключовою 
різницею є відображення об’єкту оренди у звітах орендарів, а не у орендодавців. Дане 
питання є досі не достатньо висвітленим в роботах науковців. 

На даний момент підприємства маючи активи в оренді або надаючи в оренду 
використовують П(С)БО 14 для відображення її в фінансовій звітності, але з переходом до 
міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку необхідно використовувати МСФЗ 
17,  що має певні розбіжності з національним положенням. Відмінні ознаки оренди за МСБО 
17 «Оренда» та П(С)БО 14 «Оренда» наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Відмінні ознаки оренди за МСБО 17 «Оренда» та П(С)БО 14 «Оренда» 

Показники П(С)БО 14 [1] М(С)БО 17 [2] 

Визначення  

Оренда - угода,  за якою 
орендар набуває  права  
користування необоротним  
активом  за плату протягом 
погодженого з орендодавцем 
строку. 

Оренда – це договір, за яким орендодавець 
передає орендарю в обмін на орендні 
платежі право на використання активу 
протягом узгодженого терміну. 

Мета 

визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському 
обліку інформації про оренду 
необоротних активів та її 
розкриття у фінансовій 
звітності. 

визначення для орендарів і орендодавців 
відповідних облікових політик та розкриття 
інформації, що їх слід застосовувати до угод 
про оренду. 

Відображення в 
обліку оренди 
земельної ділянки 
і будівлі 

таке поняття відсутнє відображає облік оренди будівель разом з 
земельними ділянками 

Припустима 
ставка відсотка 
при оренді 

таке поняття відсутнє 

ставка дисконту, яка на початку строку 
оренди використовується для визначення 
справедливої вартості активу, зданого в 
оренду та будь-яких первісних прямих 
витрат орендодавця 

Початкові 
(первісні) прямі 
витрати 

таке поняття відсутнє 

початкові (первісні) прямі витрати – витрати 
орендодавцем включаються до дебіторської 
заборгованості за майно, надане в фінансову 
оренду та до балансової вартості активу, 
переданого в операційну оренду 

Класифікація 
фінансової оренди 

відображено 8 критеріїв 
віднесення оренди до 
фінансової 

відображено 5 критеріїв віднесення до  
фінансової, операційної оренди залежить від 
сутності операції 

 
Для цілей бухгалтерського обліку щодо здійснення операцій фінансової оренди 

затверджено спеціальний міжнародний стандарт – МСБО 17 «Оренда», метою якого є 
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визначення для орендарів та орендодавців відповідних облікових політик та розкриття 
інформації, що слід застосовувати в угодах про оренду. Основні методологічні підходи до 
обліку операцій фінансової оренди в орендаря згідно з МСБО 17 «Оренда» зазначено на рис. 
1. Оскільки МСБО є системою стандартів різних країн та створений для  розкриття 
методології обліку на міжнародному рівні та є необхідним враховувати особливості ведення 
обліку в Україні. Методологічні принципи формування бухгалтерському обліку інформації 
про оренду та її розкриття у фінансовій звітності в Україні викладені в П(С)БО 14 «Оренда» 
[1]. 

 

 
 
Рисунок 1 – Методологічні підходи до обліку операцій фінансової оренди у орендаря 

згідно з МСБО 17 «Оренда» [3] 
 
У випадку фінансової оренди висвітлено,  що орендар отримує економічні вигоди та 

ризики від володіння та використання орендованого активу протягом більшої частини строку 
його терміну експлуатації в обмін на зобов’язання сплатити суму яка зазначена у договорі 
оренди. Таким чином, є наявною проблема подвійного характеру оренди, яка обумовлена 
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суперечністю її економічного та юридичного змісту [4]. Тому доцільно відображати об’єкт 
оренди на балансі підприємства, яке отримає від цього  певну вигоду, а не власнику об’єкту. 

На даний момент всі підприємства повинні перейти на міжнародні стандарти ведення 
бухгалтерського обліку, за результатами дослідження надано основні методологічні підходи 
щодо  обліку орендних операцій згідно з міжнародними стандартами у вигляді алгоритму, 
що забезпечить правильність відображення операцій фінансової оренди на рахунках 
бухгалтерському обліку та надаватиме підґрунтя для розробки методичних положень щодо 
ведення обліку.  

 
Література: 
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НОВІ ТРЕНДИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В ІННОВАЦІЙНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ПОДАТКОВА ОСНОВА  

 
С.В. Філиппова, д.е.н., професор 

О.Д. Нікітіна, аспірант 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
З розвитком інноваційної економіки з’являються нові бізнес-моделі, які відрізняються 

своїми особливостями [1-5]. Зокрема, до таких моделей відноситься інноваційне партнерство 
та кластерна бізнес-модель.  

Щодо інноваційного партнерства: у світі інноваційні та інноваційно-активні 
підприємства обирають партнерами бізнес (кластери, постачальників, консультантів) та 
університети. В Україні ж  головним партнером підприємств є постачальник (табл.1).  

 
Таблиця 1 – Розподіл інноваційних підприємств за типами партнерства: світ та Україна [1]  
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1. ЄC-28 країн* 12,5 18,3 …** 8,7 11,0 13,0 8,9 12,1 
2. ЄC-15 країн* 12,4 17,6 15,0 8,5 10,9 13,1 9,0 12,4 
3. Україна         
    2008-2010 pp. 3,3 17,1 9,9 5,1 6,0 3,4 4,7 7,1 
    2012-2014 pp. 3,4 19,6 7,5 3,8 3,0 2,6 4,7 6,4 
* - дані наведені за 2012 р.;  ** - немає даних 
 

Співпраця вітчизняних промислових підприємств у виробничій та інноваційній 
діяльності перебуває на досить низькому рівні, недостатньому для розбудови в економіці 
сучасних екосистем. Так, у 2014-2016 рр. партнерів у здійсненні інноваційної діяльності 
мали 32,4 % опитаних промислових підприємств з технологічними інноваціями [6]. Проте 
слід зазначити, що порівняно з попередніми періодами спостерігаються певні позитивні 
зрушення – у 2010-2012 рр. цей показник складав 22,5 %, у 2012-2014 рр. – лише 16,6 %. 

Найбільша кількість промислових підприємств (23,8 %)  за останніми наявними 
даними співпрацювала з компаніями, що знаходяться на нижчих щаблях ланцюгу доданої 
вартості – постачальниками обладнання, матеріалів, компонентів та програмного 
забезпечення. Другою за розмірами була частка підприємств, що співпрацювали у межах 
своєї групи підприємств (13,1 %), трохи меншою – частка підприємств, що  співпрацювали з 
клієнтами-замовниками своєї продукції (12,9 %). Традиційно незначними залишаються 
частки підприємств промисловості, що розвивали співробітництво з науково-дослідними 
організаціями та ВНЗ – 8,9 % та 6,0 % відповідно [6]. 

Податкова основа інноваційного партнерства недосконала, оскільки воно є складним 
об’єктом податкового стимулювання внаслідок [1]: а) множинності його трактування 
наукою, що не співпадає з нормативно-законодавчою базою; б) відмінностей учасників 
партнерства у формі власності, розмірах, цілях та видах економічної діяльності, 
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приналежності до різних категорій суб’єктів оподаткування; в) складнощі виділення участі 
кожного учасника в кінцевому результаті інноваційного партнерства, оскільки це треба 
робити за етапами інноваційного процесу для визначення об’єкта, суб’єкта, платника 
податку і джерела його сплати, одиниці оподаткування, податкового періоду, податкових 
ставок, пільг (преференцій), бази оподаткування. 

Щодо кластерів: їх достатньо широко висвітлено у джерелах, зокрема [7-8]. На 
сьогодні в Україні функціонує майже 50 у різних галузях (рис.1). Інноваційними з них можна 
назвати лише 10-11, зокрема:  

– технологічний кластер  сільського машинобудування «АГРОБУМ» (Запорізька 
область), що об’єднує 20 підприємств та виконує практично весь спектр технологічних 
операцій, властивих галузі машинобудування: ливарне, заготівельне, ковальсько-
штампувальне виробництво, виробництво ущільнювальних систем, механічну та термічну 
обробку металів; 

–  Дніпропетровська область: національний інноваційний кластер «Нові машини»; 
– Донецька та Луганська області: національний інноваційний кластер «Нові технології 

природокористування»; 
– Київська область: національний інноваційний кластер «Енергетика сталого 

розвитку», національний інноваційний кластер «Технології інноваційного суспільства», 
національний інноваційний кластер «Інноваційна культура суспільства», національний 
інноваційний кластер «Нові продукти харчування»; 

– Хмельницька область: кластер сільського туризму, Хмельницький будівельний 
кластер, Хмельницький швейний кластер, Кам’янець-Подільський туристичний кластер. 

 

 
Рисунок 1 – Геолокація вітчизняних кластерів 

 
Податкова підтримка учасників кластерів можлива поодинці за ознаками інноваційності їх 

витрат, діяльності, результатів, а не обумовлених саме кластером як формою партнерства. 
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Відтак, на сьогодні правові підстави для визначення об’єктів податкового регулювання та 

стимулювання інноваційного партнерства як окремого суб’єкту відсутні, а податкову основу 
цих бізнес-моделей можна визначити як таку, що потребує формування. 

 
Література: 

1. Neykov S. The system changes of tax stimulation of industrial enterprises innovative 
development in the conditions of innovative economy formation: [Моногр.] / S. Filyppova, S. 
Neykov. – Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2017. – 
215 p. 

2. Скриль В. В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація. [Електронний 
ресурс] / В.В. Скриль // Економіка і суспільство. – №7. – С.490-497. – Режим доступу: 
http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/82.pdf. 

3. Філиппова С.В. Залучення інвестицій та проектне бізнес-партнерство промислових 
підприємств: [моногр.] / І.Б. Щербакова, С.В. Філиппова. – Одеса: ОНПУ, ФОП 
Бондаренко М.О., 2016. – 260 с. 

4. Філиппова С.В. Розвиток інноваційно-орієнтованих машинобудівних підприємств і 
формування його потенціалу: [моногр.] / С.В. Філиппова, Л.Б. Боденчук, – Одеса: 
ОНПУ, ФОП Бондаренко М.О., 2016. – 215 с. 

5. Інноваційний розвиток підприємства: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. 
Федулова, Е.М. Забарна, С.В. Філиппова. – Одеса, ОНПУ: Бондаренко М.О., 2016. – 700 
с. 

6. Пріоритетні напрямки державної підтримки розвитку нових моделей організації  
виробничої та інноваційної діяльності у промисловості України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/doslidzhennya/analitichni-
materiali/ekonomika/prioritetni-napryamki-derzhavnoi-pidtrimki-rozvitku. 

7. Войнаренко М. П. Кластери в економіці: оцінка передумов виникнення та переваг 
функціонування / М. П. Войнаренко, Л. А. Богатчик // Прометей. – 2014. – № 2. – С. 216-
220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2014_2_39. 

8. Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – 
Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 – 1085 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 79

STRATEGIC ACCOUNTING INFORMATION ORGANIZATION FOR 
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Modern conditions of enterprise activity show the necessity of business orientation on 

strategic goals to be successful. Thus, the requirements of management to accounting information 
also change and consist in necessity of accounting information to be strategically oriented. Besides, 
the accounting reports and the process of its organization should be strategically oriented too. 

Analysis of economic literature has shown that most scientists consider strategic reports to 
be the main source of information used in the strategic management process for taking strategic 
decisions.  

Thus, the need of strategic reports preparation for raising the efficiency of corporate 
governance is emphasized by Financial Reporting Council, which has edited Guidance on the 
Strategic Report (2018) to facilitate the process of strategic reports preparation and to underline 
strategic information validity for enterprise and its stakeholders.  

Strategic report, according to the Guidance on the Strategic Report, is the part of enterprise’s 
annual report together with corporate governance report, directors’ remuneration report, financial 
statements and directors’ report. It is considered to provide additional information to financial 
statements, explaining the sources of enterprise value and way of their management more detailed.  

The other vision of strategic reports is given by Keith D. Brouthers and Frans A. Roozen 
(1999), who discover the frame of strategic information based on Ansoff strategic-success-formula. 
The scientists consider strategic reports to be the control tool of accounting and to be the separate 
reports, prepared by accountants according to strategic management needs. 

They argue that the content of strategic accounting information should be based on the level 
of environmental turbulence of enterprise. Depending on the level of enterprise development it can 
include one of the following reports: 

1. Strategic Variance Reports – reports, focused on strategic goals and objectives of 
enterprise, in which deviation from strategic goals is measured and differences in planned strategic 
activities are analyzed; 

2. Strategic Contribution Reports – contains data gathered over the life of strategic project to 
measure the impact or success of strategies, by measuring the contribution or progress; 

3. Strategic Progress Reports – supply information about future financial commitments for 
strategic projects; identifies the timing of upcoming financial commitments and the last date of the 
commitments.   

They also underline, that the frequency of reporting depends on the level of enterprise 
turbulence and can vary from weekly reporting to quarterly. 

KPMG Company in its Practical Guide to the Strategic Reports (2014) describes the essence 
of strategic report as a separate report within the corporate governance statement. It identifies the 
three basic elements of strategic report, such as: Strategic Management, Business Environment and 
Business Performance. 

Thus it can be assumed that strategic report can be considered to be the part of enterprise 
annual report, which is the main source of information used in strategic management and includes 
information needed by managers depending on the turbulence level of enterprise external 
environment and the needs of enterprise stakeholders. 

Based on the literature analysis it is proposed that strategic report should include 4 chapters. 
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Chapter of strategic report concerning strategic KPI analysis includes analysis of enterprise 
key performance indicators comparing with enterprise strategic goals. The purpose of this chapter is 
to determine enterprise performance and analyze the level of its correspondence to enterprise 
strategic goals. If enterprise performance is lower than it was planned in enterprise strategy it gives 
the possibility to make changes in enterprise activity in order to change performance for better. The 
analysis of KPI also includes calculation of prognostication indicators which gives the possibility to 
predict the changes in KPI in future in order to make in time correcting changes in enterprise 
activity to achieve strategically planned results. Strategic KPI analysis information differs from 
information given by financial analysis because it gives the possibility to make the prognosis for 
future using current and historical information on enterprise activity taking into account strategic 
goals of enterprise. Such analysis is more valuable as it gives the possibility to consider owners 
interests in enterprise performance. 

The second chapter of strategic report – Enterprise current and perspective value analysis 
gives information which is the most interesting for owners and potential investors. Enterprise value 
in this chapter can be calculated by four methods of value calculation in order to give more complex 
information about enterprise for different groups of users. 

The third chapter is very important, because it gives information on internal and external 
risks of enterprise activity, which is necessary to assess in order to choose right decisions in 
strategic perspective. It also includes assessment of enterprise security level, which makes possible 
evaluation of enterprise treats and weaknesses and to choose the direction of situation improvement 
in future. 

In conditions of competitive external environment it is important to understand the plans of 
competitor to predict his decisions and to choose proper response of enterprise to stay competitive 
on the market. Information about competitors is given in the fourth chapter of strategic report. 

Such structure of strategic report is good enough to give all the necessary information for 
owners, potential investors, managers and other enterprise stakeholders to monitor the results of 
enterprise strategy implementation, to evaluate enterprise situation on the market and to make 
prognosis of its further development.  

Thus it can be assumed, that strategic accounting is very important element of effective 
strategic management. To perform its function strategic accounting information should correspond 
to strategic goals of the firm. To be useful for enterprise stakeholders, strategic accounting 
information should include information on business valuation, information on enterprise financial 
and economic security, information on competitive intelligence, and also information on strategy 
implementation results, which can be assessed by KPI. 

The most appropriate form for strategic information preparing is enterprise strategic report, 
which should be prepared on the year basis as a part of enterprise annual report. But separate 
element of this report (KPI of strategy implementation results) should be prepared on monthly basis 
and discussed with strategic planning team according to planning calendar. 

Concerning the responsible persons – departments of financial analytics and economic 
security department should be responsible for strategic report preparation. 
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Основою діяльності будь-якого підприємства є наявність запасів матеріальних 

ресурсів, які використовуються на потреби виробництва, для забезпечення потреб самого 
підприємства, для реалізації або для забезпечення соціально-побутових потреб працівників. 
Основою правильної організації обліку виробничих запасів є обґрунтовано обрана методика 
оцінки запасів на різних етапах їх руху на підприємстві. 

Згідно П(С)БО 9 «Запаси» запаси – активи, які: 
– утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної 

господарської діяльності;  
– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва; 
– утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг, а також управління підприємством/установою [1]. 
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство/установа 

отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може 
бути достовірно визначена [1]. 

Грошова оцінка виробничих запасів підприємства здійснюється на кожному етапі їх 
руху: при надходженні, при вибутті та на дату складання звітності. Отже, оцінка виробничих 
запасів при надходженні залежить від джерел їх походження (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Формування первісної оцінки виробничих запасів підприємств 
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Щодо оцінки виробничих запасів при їх вибутті, то П(С)БО 9 регламентовано 
використання підприємствами України п’ять методів, а саме: ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу. Вибір методу оцінки 
запасів при їх вибутті впливає на формування собівартості виробленої продукції (робіт, 
послуг) та фінансовий результат діяльності підприємства. Неодмінно обраний метод оцінки 
для однорідних запасів, які мають однакове призначення, потрібно зазначати в Наказі про 
облікову політику підприємства. В табл. 1 наведено сутність методів оцінки виробничих 
запасів при їх вибутті та доцільність використання. 
Таблиця 1 – Сутність та умови використання методів оцінки запасів при їх вибутті [2] 

Назва методу Сутність Умови використання 
Метод 
ідентифікованої 
собівартості 

Конкретні одиниці запасів 
передаються у виробництво за тією ж 
вартістю, за якою вони були придбані. 

Він може застосовуватись у випадку 
виконання спеціальних заказів, проектів, а 
також при невеликій номенклатурі товарів. 

Метод 
середньозваженої 
собівартості 

Проводиться розподілом сумарної 
вартості залишку таких запасів на 
початок місяця і вартості отриманих у 
звітному місяці запасів на сумарну 
кількість запасів на початок звітного 
місяця й отриманих у звітному місяці 
запасів. 

Метод зручний для застосування 
підприємствами зі значною номенклатурою 
запасів. Використовується за умов існування 
різних цін на один і той самий вид запасів. 
При застосуванні методу чистий прибуток 
буде мати середнє значення, яке найбільш 
відповідає фактичному. 

Метод ФІФО 
«first 
in-first out» 

Запаси, відпускаються першими у 
виробництво (продаж чи інше 
вибуття), за собівартістю перших за 
часом надходження запасів. 

Метод ФІФО оправдовує себе в умовах 
незначної інфляції. Вигідно застосувати при 
плановому скороченні закупок матеріалів та 
при очікуванні падіння цін на продукцію. В 
період постійного зростання цін метод надає 
найбільш високий з можливих рівень 
чистого доходу, через це виплачують 
надлишкові кошти у вигляді податку на 
прибуток. 

Метод 
нормативних 
витрат 

Оцінка полягає у застосуванні норм 
витрат на одиницю продукції (робіт, 
послуг), які встановлені 
підприємством з урахуванням 
нормальних рівнів використання 
запасів, праці, виробничих 
потужностей і діючих цін. 

Застосування методу допускається лише 
тоді, якщо результати такої оцінки запасів 
приблизно дорівнюють їх собівартості. Для 
забезпечення максимального наближення 
нормативних витрат до фактичних, норми 
затрат і ціни у нормативній базі повинні 
регулярно перевірятися і переглядатися. 
Метод нормативних витрат звичайно 
застосовується у разі стабільності цін на 
запаси. 

Метод ціни 
продажу 

Собівартість реалізованих товарів 
визначається як різниця між 
продажною вартістю реалізованих 
товарів і сумою торговельної націнки 
(ТН). Сума ТН на товари визначається 
як добуток продажної вартості 
реалізованих товарів і середнього 
відсотка ТН. Середній відсоток ТН 
визначається діленням суми залишку 
ТН на початок звітного місяця й ТН у 
продажній вартості одержаних у 
звітному місяці товарів на суму 
продажної вартості залишку товарів 
на початок звітного місяця та 
продажної вартості одержаних у 
звітному місяці. 

Метод можуть застосовувати підприємства 
роздрібної торгівлі, що мають значну й 
змінну номенклатуру товарів із приблизно 
однаковим рівнем торговельної націнки. 
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Кожен з наведених методів має певні переваги й недоліки та застосовується 
підприємством на власний розсуд виходячи зі специфіки та галузі діяльності. В табл. 2 
проаналізуємо переваги та недоліки використання деяких методів оцінки запасів при вибутті. 
 
Таблиця 2 – Переваги та недоліки методів оцінки вибуття виробничих запасів [3, 4, 5] 

Метод Сутність 
Середньозваженої собівартості 

Переваги 

Простота та доступність цього методу дозволяють широко застосовувати його на 
практиці. Водночас, використання методу за умов щоденного надходження та 
використання виробничих запасів у великих обсягах (наприклад, на крупних 
промислових підприємствах) може бути неефективним та досить трудомістким 

Метод ідентифікованої собівартості 

Переваги 

Метод ідентифікованої собівартості є незамінним, якщо на підприємстві 
використовуються запаси великої вартості або такі, що не можуть бути 
взаємозамінні 
Позитивною характеристикою даного методу є той факт, що це єдиний спосіб 
при якому суміщаються фізичні і вартісні обороти матеріально-виробничих 
запасів, тобто при використанні цього методу рух вартості запасів співпадає з їх 
фізичним рухом 

Недоліки 

Даний метод недоцільно використовувати при наявності на підприємстві великої 
кількості запасів та значній різноманітності їх номенклатури 
По-перше, можливість застосування цього методу обмежена по причині 
різноманітної номенклатури і великої кількості однакових запасів. Іншою 
небажаною рисою цього методу є можливість маніпулювання сумою прибутку, 
роблячи суб’єктивний вибір, який запас використати в певний період часу. Для 
більшості підприємств цей метод неприйнятний через складність і 
непрактичність відслідковувати придбання і використання (продаж) конкретних 
одиниць кожного найменування запасів. 

Метод ФІФО 

Переваги 

Даний метод забезпечує майже повне співпадіння руху вартості з фізичним 
рухом запасів; використання методу ФІФО максимально наближує вартість 
запасів до поточної ринкової вартості; метод послідовний та об’єктивний; метод 
запобігає можливостям маніпулювання сумою прибутку. 

Недоліки 

Недоліком застосування методу ФІФО є те, що в період інфляції він забезпечує 
наявність невиправдано завищеної суми прибутку. Це пояснюється тим, що при 
зростанні цін на запаси підприємство підвищує реалізаційну вартість продукції, 
не враховуючи, що вона була виготовлена з матеріалів, які були придбані до 
моменту росту цін. 

 
Отже, результати дослідження свідчать, що процес бухгалтерського обліку 

виробничих запасів є складним та потребує прийняття виважених рішень щодо вибору 
певної методики грошової оцінки матеріальних ресурсів на кожному етапі їх руху або на 
дату складання звітності. Від вибору керівництвом того чи іншого методу оцінки запасів 
залежить розмір отриманих фінансових результатів та прибутку підприємства. 
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В умовах сьогодення, коли надзвичайно важливим є ефективне використання будь-
яких ресурсів, особливої актуальності набуває питання раціональної організації обліку і 
контролю за рівнем витрат, пов’язаних з використанням автомобільного транспорту 
суб’єктами господарювання. Витрати на утримання, обслуговування, експлуатацію 
автомобільного транспорту складають вагому частку в загальному обсязі витрат суб’єктів 
бізнесу. 

Предметом дослідження є витрати, пов’язані з експлуатацією автотранспорту на 
підприємстві. На їх облік впливає: призначення транспортного засобу (для яких цілей 
використовується, вид діяльності підприємства), його тип (легковий чи вантажний), 
технічний стан тощо [1].  

До складу таких витрат належать:  
 витрати на проведення технічного обслуговування та ремонту; 
 витрати на паливно-мастильні матеріали;  
 витрати на придбання запасних частин, у тому числі на заміну автомобільних шин, 

акумуляторів [1]. 
Витрати з технічного обслуговування (ТО) та ремонту, якщо вони здійснюються для 

підтримання об’єкта транспортного засобу (ТЗ) в робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до 
складу витрат звітного періоду (п.15 ПБО 7). Але якщо такі витрати (особливо це стосується 
витрат з капремонту) призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно 
очікуваних від використання об’єкта, то вони збільшують його первісну вартість (п.14 ПБО 
7) [2]. 

Остаточне рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт 
приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації 
та суттєвості таких витрат. Зокрема, заміна окремих важливих компонентів (частин) ТЗ 
(наприклад, двигуна) може бути відображено як заміна самого об’єкта, якщо термін 
корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання 
такого ТЗ [3].Така заміна відображається в обліку як капітальні інвестиції у придбання 
нового об’єкта основних засобів і списанням заміненого об’єкта. Витрати на поліпшення 
основного засобу (ТЗ) для відновлення майбутніх економічних вигід, очікуваних від його 
використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість 
такого активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування. Тобто ті самі витрати у 
різних випадках може бути оцінено як витрати звітного періоду або капітальні інвестиції. Як 
вже зазначалося вище, відображення у бухгалтерському обліку операцій з ремонту та ТО 
автотранспорту залежить від рішення керівника підприємства [2]. Це означає, що якщо такі 
витрати буде оцінено як витрати звітного періоду, то їх залежно від напряму використання 
може бути включено до складу: 
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 прямих матеріальних витрат (п. 12 ПБО 16), якщо ТЗ використовується при наданні 
автопослуг; 

 загальновиробничих витрат (пп. 15.4 ПБО 16), якщо ТЗ використовуються в 
загальновиробничих цілях; 

 адміністративних витрат (п. 18 ПБО 16), якщо ТЗ використовуються при управлінні 
та обслуговуванні виробництва; 

 витрат на збут (п. 19 ПБО 16) — у випадках, коли ТЗ залучений при реалізації 
(збуті) продукції (товарів, робіт, послуг); 

 інших витрат операційної діяльності (п. 20 ПБО 16) [4]. 
У разі якщо здійснені витрати оцінено як капітальні інвестиції, то такі витрати 

збільшують первісну вартість такого активу. Якщо капітальні інвестиції стосуються об’єктів 
операційної оренди (орендованого ТЗ), то орендатор ці витрати відображає як капітальні 
інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 8 
ПБО 14)[2]. Основні кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку при відображенні 
витрат по ТО і ремонту ТЗ як витрат поточного звітного періоду наведено у табл. 1 і 2. 

 
Таблиця 1 – Основні кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку при відображенні 
витрат по ТО і ремонту ТЗ як витрат поточного звітного періоду. 
Зміст господарської операції Дебет Кредит 
Відображено отримання послуги ТО та 
ремонту від СТО 23, 91, 92, 93, 94 631, 685, 372 
Відображено придбання запчастини на СТО 
для ремонту 207 631, 685, 372 

Запчастини встановлено на ТЗ 23, 91, 92, 93, 94 207 
Нараховано заробітну плату працівникам 
підприємства, які здійснювали ТО та ремонт 
власними силами 

23, 91, 92, 93, 94 661 

 
Таблиця 2 – Основні кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку при відображенні 
витрат з ТО і ремонту автомобілів як капітальних інвестицій. 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 
Відображено отримання послуги ТО 
та ремонту від СТО 152 631, 685, 372 

Відображено придбання запчастини на СТО 
для ремонту 207 631, 685, 372 

Запчастини встановлено на ТЗ 152 207 
Відображено нарахування заробітної плати 
працівникам підприємства, які здійснювали 
ТО та ремонт власними силами 

152 661 

Первісну вартість об’єкта основного засобу 
(ТЗ) збільшено на суму витрат з ТО та 
ремонту 

105 152 

Відображено нарахування амортизації 
вартості ТО та ремонту 23, 91, 92, 93, 94 131 

 
Якщо здійснюються витрати на ТО і ремонт орендованого транспорту і такі витрати 

оцінено як капітальні інвестиції, то вони акумулюються на субрахунку 153 «Придбання 
(виготовлення) інших необоротних активів». А далі формується окремий об’єкт основного 
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засобу під назвою «Поліпшення орендованих основних засобів» із застосуванням субрахунку 
117 «Інші необоротні матеріальні активи»: Дт субрахунку 117  Кт субрахунку 153 [2]. 

Для того, щоб правильно списати використане паливо на витрати, необхідно 
визначити (1) фактичну і (2) нормативну витрату палива. Фактичну витрату палива 
розраховують виходячи з пробігу автомобіля і даних про витрату палива. Визначити 
фактичну кількість палива, витраченого впродовж зміни (рейсу), з урахуванням цих 
вимірювальних приладів автомобіля на момент закінчення зміни (рейсу) допоможе формула 
(1): 

                                                      
                                                          Пф = ЗПн + ЗП - ЗПк,                                                         (1) 

 
де: Пф  фактична кількість витраченого автомобілем палива (розраховується за одним 
подорожнім листом); 

ЗПп  залишок палива в бензобаку автомобіля на початок зміни (рейсу) (графа 
подорожнього листа «залишок пального при виїзді»); 

ЗП  кількість палива, залитого в бензобак упродовж зміни (рейсу) (графа 
подорожнього листа «видано пальне»); 

ЗПк  залишок палива в бензобаку автомобіля на кінець зміни (рейсу) (графа 
подорожнього листа «залишок пального при поверненні»)[5]. 

Нормативну витрату, як ви пам’ятаєте, визначають на підставі цих подорожніх листів 
про фактичний пробіг автомобіля (а також інших показників роботи автомобіля, що 
впливають на витрату палива) і відповідних норм витрати палива. 

Далі фактичну кількість витраченого палива порівнюєте з нормативною витратою, 
після чого: 

 витрату палива в межах норм списуєте за кредитом субрахунку 203 в 
кореспонденції з дебетом рахунків 15, 20, 23, 28, 91, 92, 93 і 94 (залежно від напряму 
використання палива); 

 наднормативну витрату палива списуєте знову-таки за кредитом субрахунку 203 в 
дебет субрахунку 947 «Недостачі і втрати від псування цінностей» 

Нормативну витрату мастильних матеріалів розраховують за формулою (2):  
 

Qмастила = Qнорм х Qпал : 100,     (2) 
 

де:  Qмастила нормативна витрата мастила, л; 
Qнорм  норма витрати мастила на 100 л витраченого палива; 
Qпал  нормативна витрата палива виходячи з фактичного пробігу автомобіля, л (м3). 
Розрахований норматив витрати мастильних матеріалів при цьому включає, заміну 

мастильних матеріалів під час технічного обслуговування та періодичне їх додавання в 
процесі експлуатації між замінами [6]. 

Витрати на заміну автомобільних шин (окрім вартості самих шин) потрібно 
кваліфікувати як витрати діяльності підприємства, пов'язані з утриманням тa експлуатацією 
основних засобів того підрозділу, де використовується автомобіль. 

Встановлення шин на автомобіль (тобто факт передачі їх в експлуатацію), 
відображається за кредитом субрахунку 207 тa дебетом відповідного рахунку (залежно від 
призначення використання транспортного засобу на підприємстві. 
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Картки обліку складаються на кожну автошину. Вони призначені для обліку пробігу 
шин з моменту установки до повного зносу. 

Встановлення шин на автомобіль (тобто факт передачі їх в експлуатацію), 
відображається за кредитом субрахунку 207 тa дебетом відповідного рахунку (залежно від 
призначення використання транспортного засобу на підприємстві [6]. 

Витрати нa заміну автомобільних акумуляторів (окрім вартості самих акумуляторів), 
якщо заміна відбувається на сторонній СТО, потрібно кваліфікувати як витрати діяльності 
підприємства, пов'язані з утриманням і експлуатацією основних засобів того підрозділу, де 
використовується автомобіль. 

Також на витрати звітного періоду відносяться витрати на ремонт акумуляторів. 
Існують два можливі варіанти віднесення вартості акумулятора на витрати: 

 у момент встановлення на автомобіль, 
 у момент заміни внаслідок виробітку свого ресурсу [3]. 
Обраний варіант списання акумуляторів вносять  до Наказу про облікову політику. 
Отже, питання обліку витрат на утримання  і експлуатацію автотранспортних засобів 

на підприємствах України є стратегічно важливими та впливає на правильність розрахунку 
фінансового результату підприємства та розмір податку на прибуток. 
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СЕКЦІЯ 2 
 

КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ І АУДИТ В УПРАВЛІННІ НА МІКРО- ТА 
МАКРОРІВНЯХ 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ 

 
А.А. Балан, к.е.н., доцент 
А.А. Пінчук, студентка 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Державний аудит є одним із головних напрямків роботи контролюючих органів у 
рамках державного фінансового контролю. Поряд із традиційною ревізією, що має 
фіскальний характер, державний аудит забезпечує не лише виявлення порушень у 
бюджетному процесі, а й їх попередження та запобігання у майбутньому. В залежності від 
мети, завдань, предметної області перевірки державний аудит проводять у різних напрямках. 

Головною метою державного аудиту є виявлення уразливих місць в організації 
господарської діяльності суб’єкта, який підлягає контролю, впливу цих недоліків на 
досягнення статутних цілей та надання необхідних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності його управління, усунення та запобігання наявних недоліків, помилок та 
порушень, а також вдосконалення його діяльності в цілому [1, с. 231]. 

Об’єктами державного аудиту виступають суб’єкти господарювання державного 
сектора економіки, а також інші суб’єкти господарювання, що отримують кошти з 
державного та місцевого бюджетів або здійснюють експлуатацію державного чи 
комунального майна. 

Проведення державного аудиту є необхідним для державних підприємств, які 
займають переважну більшість у структурі державного сектора економіки, оскільки в процесі 
його здійснення перевіряється збитковість і відповідність діяльності підпорядкованого 
об’єкта чинному законодавству. Процес проведення державного аудиту складається з 
чотирьох етапів (табл.1). 
 
Таблиця 1 – Етапи проведення державного аудиту [1, с.231-232] 

Етапи 
проведення 

Процес 
проведення Зміст проведення 

Перший етап Планування 
аудиту 

За результатами оцінки зібраної інформації керівник групи 
аудиторів складає план аудиту, який затверджується керівником 
контролюючого органу 

Другий етап 

Підготовка 
програми 

проведення 
аудиту 

За результатами дослідження системи внутрішнього контролю 
надається позитивна, умовно позитивна або негативна оцінка та 
визначається, чи забезпечує система внутрішнього контролю 
самостійне виявлення і виправлення суб’єктом господарювання 
можливих ризиків 
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Продовження таблиці 1 
Етапи 

проведення 
Процес 

проведення 
Зміст проведення 

Третій етап 
Перевірка 
факторів 
ризику 

Аналізується фактична наявність і стан активів, дані фінансових і 
бізнес-планів, бухгалтерських документів, статистичної та 
фінансової звітності, договорів, розпорядчих та інших документів 
об’єкта аудиту, пов’язаних із плануванням і впровадженням 
фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського 
обліку, складання фінансової звітності та організацією 
внутрішнього контролю 

Четвертий 
етап 

Звітування 
про 

результати 
аудиту 

За результатами проведеного аудиту складають аудиторський звіт, 
обов’язковими розділами якого є висновки про дотримання вимог 
законодавства і забезпечення ефективності фінансово-
господарської діяльності об’єкта аудиту та обґрунтовані 
рекомендації щодо її вдосконалення 

 
Чинним законодавством встановлено, що державний аудит проводиться Державною 

фінансовою інспекцією, що підпорядковується Міністерству фінансів України та 
Рахунковою палатою України, яка підпорядкована і підзвітна Верховній Раді України. 
Рішення Рахункової палати при виконанні завдань державного аудиту мають бути 
незалежними від організацій, які перевіряються, і захищеними від впливу ззовні. Це 
гарантуватиме надійність і об’єктивність інформації, яка буде представлена в аудиторських 
висновках органу державного аудиту [2].  

Для проведення державного аудиту слід враховувати види та форм державного аудиту 
(табл. 2). 
 
Таблиця 2 – Класифікація державного аудиту [3, с. 31] 

Види державного аудиту 
Внутрішній державний аудит Зовнішній державний аудит 

Форми державного аудиту 
Фінансовий аудит: Аудит ефективності: Операційний аудит: 
–державний фінансовий аудит 
діяльності суб’єктів 
господарювання 

–державний фінансовий аудит 
виконання місцевих бюджетів 

–державний фінансовий аудит 
окремих господарських операцій 

–державний фінансовий аудит 
діяльності бюджетних установ 

–державний фінансовий аудит 
виконання бюджетних 
програм 

 

–державний фінансовий аудит 
суб’єктів господарювання 
державної та комунальної 
форми власності 

 
Внутрішній аудит є основною формою контролю, за якого проводиться 

функціонально незалежна оцінка діяльності органів державного та комунального секторів з 
метою надання рекомендацій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності цих 
органів, підвищення ефективності управління економічними процесами. Проведення 
зовнішнього аудиту полягає в формулюванні незалежної думки про достовірність фінансової 
або будь-якої іншої звітності, яка надається зацікавленим користувачам [1, с.232]. 

Отже, державний аудит займає важливу роль в економіці держави. Державним 
підприємствам обов’язково необхідно проводити державний аудит. Під час державного 
аудиту перевіряються найважливіші аспекти діяльності державних підприємств, а саме 
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перевіряється збитковість і відповідність діяльності підпорядкованого об’єкта чинному 
законодавству. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Є.Є. Іонін, д.е.н., професор  
Д.С. Віньгора, студентка 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 
 

В умовах економічної кризи підтримання фінансової стійкості на достатньо високому 
рівні потребує впровадження системного управління тими сферами діяльності підприємства, 
що забезпечують запобіганню втрати потенціалу розвитку та зниженню рівня цієї 
характеристики підприємства. Знання граничних меж зміни джерел коштів для покриття 
вкладень капіталу в основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати напрямки 
господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до 
підвищення його стійкості.  

Проблеми аналізу фінансової стійкості підприємства завжди були об’єктом 
дослідження науковців та висвітлювалися в працях таких вчених, як: І.О. Бланк, М.Д. Білик, 
А.В. Василенко, Є.Є. Іонін, Л.А. Костирко, І.Г. Ловінська, Н.А. Мамонтова, О.А. Островська, 
А.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко  та інші. Тому актуальним залишається питання аналізу 
фінансової стійкості зовнішніми користувачами на основі показників фінансової звітності. 

Метою роботи є визначення типу фінансової стійкості підприємства на основі аналізу 
звітності ПАТ «Комбінат «Придніпровський», стан якого дозволяє виділити найбільш 
актуальні теоретичні та практичні питання фінансового аналізу. 

Здатність суб'єкта господарювання своєчасно виконувати свої зобов'язання є однією з 
якісних характеристик фінансового стану і відповідно фінансової безпеки, які в аспекті 
забезпечення майнових зобов'язань мають бути відносно стійкими протягом певного періоду 
часу. У господарській діяльності під фінансовою стійкістю фінансового стану зазвичай 
розуміється незалежність від зовнішніх джерел, що в практиці підприємництва в умовах 
ринку пов'язано не тільки з виконанням контрактних зобов'язань, але і можливостями 
поглинання неспроможних суб'єктів [1]. 

Фінансова стійкість підприємства (Financial Stability) залежить від ефективного 
управління фінансовими ресурсами та визначається оптимальною структурою активів, 
оптимальним співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним співвідношенням 
активів та джерел їх фінансування [2]. 

Фінансова стійкість підприємства аналізується переважно у двох основних напрямах: 
коефіцієнтний аналіз та визначення типу фінансової стійкості [3]. Коефіцієнтний аналіз 
базується на використанні системи фінансових коефіцієнтів які розраховуються переважно 
на основі співвідношення джерел формування активів, та співвідношення власного капіталу, 
що знаходиться у мобільній формі до самого власного капіталу та оборотних активів. 

Ризиковий характер бізнесу і збільшення його ступеня зі зростанням частки 
позикового капіталу, веде до збільшення і ризику можливої неплатоспроможності, що 
викликає необхідність вирішення питання про граничний рівень позикового капіталу. При 
його вирішенні вибирається оптимальне співвідношення між ризиком і вартістю. 
Найважливішим показником, що характеризує заборгованість підприємства, у закордонній 
практиці є коефіцієнт боргу (debt to assets), що представляє відношення всіх зобов'язань до 
сукупних активів. Крім того, застосовується коефіцієнт співвідношення позикового капіталу 
і власного (debt to equity) [1]. 
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Визначення типу фінансової стійкості засновано на порівнянні двох показників: 
наявності власних оборотних коштів і запасів та витрат [3]. Нормальний тип фінансової 
стійкості буде коли запаси і витрати повністю покриваються за рахунок власного капіталу. 

Інформаційним забезпеченням для проведення аналізу фінансової стійкості ПАТ 
«Комбінат «Придніпровський» є показники Консолідованої фінансової звітності за 2016 – 
2017 рр. Результати проведених розрахунків наведено в таблиці 1 [4]. 

 
Таблиця 1 – Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ «Комбінат «Придніпровський» за 
2016-2017 рр. 

Показники Формула 
розрахунку 31.12.2016 31.12.2017 Рекомендоване 

значення 
1. Коефіцієнт фінансової 
незалежності 

Власний капітал / 
Валюта балансу 0,58 0,62 >0.5 

2. Коефіцієнт фінансової 
залежності 

Валюта балансу / 
Власний капітал 1,70 1,60  2 

3. Коефіцієнт відношення 
власного капіталу до 
зобов’язань 

Власний капітал / 
Зобов'язання 1,42 1,65  1 

4. Коефіцієнт відношення 
зобов’язань  до власного 
капіталу 

Зобов'язання / 
Власний капітал 0,70 0,60  1 

5. Коефіцієнт боргу Зобов'язання / 
Валюта балансу 0,41 0,38 <0,5 

6. Коефіцієнт маневреності НВОК / Власний 
капітал 0,12 0,17 >0,1 

7. Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними 
коштами 

НВОК / Оборотні 
активи 0,26 0,35 >0,1 

де, НВОК – наявність власних оборотних коштів 
 
Коефіцієнт фінансової незалежності показує частку власного капіталу у загальних 

вкладеннях. Активи підприємства сформовані на 62% за рахунок власного капіталу (станом 
на 31.12.2017 р.), що на 6,45% більше, ніж у попередньому році. Показник відповідає 
рекомендованому значенню. 

Коефіцієнт фінансової залежності є індикатором фінансової стійкості, який також 
вказує на здатність компанії проводити прогнозовану діяльність в довгостроковій 
перспективі. Значення показника говорить про те, скільки фінансових ресурсів використовує 
компанія на кожну гривню власного капіталу. Отже, на кожну гривню власного капіталу 
ПАТ «Комбінат «Придніпровський» використовує 1,6 гривні фінансових ресурсів що на 0,1 
грн. менше, ніж попереднього року. При цьому, значення показника знаходиться в 
нормативних межах, тому фінансові ризики компанії знаходяться на прийнятному рівні.  

Коефіцієнт відношення власного капіталу до зобов’язань - індикатор фінансової 
стійкості, який говорить про здатність компанії відповідати за своїми зобов'язаннями в 
середньо- і довгостроковій перспективі. Показник відповідає нормативному значенню, 
спостерігається зростання показника на 13,93% порівняно з попереднім роком. 

Коефіцієнт відношення зобов’язань до власного капіталу показує здатність 
підприємства до залучення коштів. Значення показника досягає норми, спостерігається 
зменшення на 14,28% порівняно з попереднім роком. 
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Коефіцієнт боргу є одним із показників структури капіталу підприємства, відображає 
боргове навантаження на капітал підприємства. Значення показника досягає 
рекомендованого значення. Коефіцієнт зменшився, порівняно з 2016 роком на 7,89%, за 
рахунок зменшення зобов’язань.  

Коефіцієнт маневреності показує співвідношення між власними оборотними 
ресурсами і власним капіталом компанії. Таким чином, значення показника говорить про те, 
яка частина власного капіталу може бути використана для фінансування оборотних активів, а 
яка частина спрямована на фінансування необоротних активів. Коефіцієнт є в межах 
нормативного значення, абсолютне відхилення у 2017 складає 0,05 порівняно з 2016 роком. 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами є індикатором здатності 
компанії фінансувати оборотний капітал за рахунок власних оборотних коштів. Значення 
коефіцієнта відповідають рекомендованому значенню, що свідчить про фінансову стійкість 
компанії і здатність проводити активну діяльність навіть в умовах відсутності доступу до 
позикових коштів і зовнішніх джерел фінансування. 

Головне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні спроможності 
підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та 
непередбачуваних), що впливають на його фінансовий стан. 

Основою даного аналізу є порівняння двох показників: 
1) наявності власних оборотних коштів; 

НВОК = ВК + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи. 
2) наявність запасів та затрат (виробничі запаси, готова продукція, товари, незавершене 

виробництво, витрати майбутніх періодів). 
На основі такого порівняння визначають чотири типи фінансової стійкості: 

абсолютна, нормальна, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан. 
1. Абсолютна фінансова стійкість, має місце коли: 

Власні оборотні кошти ≥ Запаси та Затрати. 
2. Нормальна фінансова стійкість: 

НВОК ≥ Запаси та Затрати. 
3. Нестійкий фінансовий стан, коли: 

НВОК + Кредити банку під ТМЦ ≥ Запаси та Затрати 
де, Кредити банку під ТМЦ - кредити банку під товарно-матеріальні цінності 

4. Кризовий фінансовий стан, коли: 
НВОК + Кредити банку під ТМЦ ≤ Запаси та Затрати [1]. 
За даними комбінату він має наступне співвідношення:  
73 159 грн. ≥ 62 548 грн. 
Виходячи з цього, основним шляхом підвищення фінансової стійкості ПАТ «Комбінат 

«Придніпровський» є збільшення власного капіталу за рахунок накопичення частини, яка 
формується за рахунок чистого прибутку і відбивається у балансових статтях: резервний 
капітал і нерозподілений прибуток. Це є стратегічним напрямом підприємства, що дає 
можливість також підвищити потенційну платоспроможність підприємства, тому подальший 
аналіз доцільно провести у таких напрямах: горизонтальний та вертикальний аналіз власного 
капіталу, аналіз рентабельності та ділової активності. 

Таким чином, ПАТ «Комбінат «Придніпровський» має нестійкий фінансовий стан, 
оскільки фінансово стійким підприємством можна вважати те, у якого за рахунок власного 
капіталу покриваються (забезпечуються) запаси та затрати, немає невиправданої 
дебіторської та кредиторської заборгованості. 
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Отже, фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик 
його фінансового стану, що формується у процесі виробничої та фінансово-інвестиційної 
діяльності. Аналіз факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства, дає змогу 
визначити рівень фінансового ризику, що пов’язаний із формуванням структури джерел 
капіталу, а, відповідно, і міру стабільності фінансової бази розвитку підприємства на 
перспективу. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Л.О. Волощук, д.е.н., доцент  
В.О. Бадігон, студентка  

Одеський національній політехнічний університет, м. Одеса 
 
Поняття фінансової безпеки підприємства є комплексним і зачіпає практично всі 

функціональні сфери діяльності підприємства, і при оцінці фінансової безпеки ряд положень 
оцінки перетинається з окремими видами діяльності підприємства. Це стосується, перш за 
все, формулювання стратегічних інтересів підприємства та їх кількісної інтерпретації [1].  

Фінансова безпека підприємства постійно піддається впливу різного роду загроз, які 
умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні (табл. 1). Зовнішні загрози не залежать від 
діяльності підприємства, їх можна лише врахувати при організації діяльності підприємства. 
Внутрішні загрози викликані діяльністю самого підприємства. 
Таблиця 1  Небезпеки та загрози фінансової безпеки підприємства [2] 

Небезпеки та загрози фінансової безпеки підприємства  
3овнішні Внутрішні 

 несприятлива політична ситуація; 
 брак інвестиційних ресурсів у регіоні, 
незадовільний рівень інвестиційної 
активності; 
 ускладнений доступ до кредитних 
ресурсів через їх високу вартість; 
 несприятливі природні умови, природні 
катаклізми; 
 недобросовісна конкуренція на ринку 
через високий рівень монополізації окремих 
сфер або наявність ознак олігархічної 
змови; 
 нестабільність законодавчої та 
нормативно-правової бази; 
 нестабільність податкової, валютної, 
кредитної та страхової політики; 
 непрогнозована політика НБУ у сфері 
регулювання кредитного та валютного 
ринків; 
 несприятлива макроекономічна ситуація 
в країні; 
 інші зовнішні загрози 

 низький рівень фінансової дисципліни та 
ділової репутації підприємства; 
 неефективна організація процесу 
діяльності; 
 відсутність стратегічного планування;  
 некваліфіковане управління, помилки 
менеджерів; 
 використання застарілого обладнання, в 
результаті чого підвищується ризик аварійних 
ситуацій, знижується якість продукції та 
продуктивність праці; 
 невиправдано високий рівень кредиторської 
заборгованості;  
 перебої в роботі підприємства та його 
окремих підрозділів;  
 неефективне управління капіталом 
підприємства;  
 несанкціонований доступ конкурентів до 
інформації; 
 проблеми зі збутом продукції підприємства; 
 інші внутрішні загрози 

Аналіз діяльності підприємств свідчить про те, що саме низький рівень ефективності 
системи управління фінансовою безпекою є причиною кризових явищ, їх орієнтованості на 
боротьбу з результатами негативного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, а не на попередження та вчасну нейтралізацію потенційних ризиків та загроз.  

Дієвим інструментом вирішення цієї проблеми є обґрунтована цілеспрямована 
стратегія управління фінансовою безпекою, яка спрямована на створення адаптаційних 
механізмів довгострокової дії до змін зовнішнього та внутрішнього середовища, вироблення 
високого рівня стійкості до наявних та потенційних загроз для підвищення ефективності 
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діяльності, забезпечення фінансової підтримки стійкого росту в поточному та 
перспективному періодах. Стратегія управління фінансовою безпекою підприємства є 
невід’ємним складником формування та реалізації загальної стратегії розвитку підприємства, 
оскільки відповідає за цілі, напрями, джерела та об’єкти фінансування. Вона забезпечує всі 
основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин [3]. Отже, на 
кожному вітчизняному підприємстві нагальним завданням є розроблення дієвої стратегії 
забезпечення фінансової безпеки, яка дасть змогу контролювати небезпеки і загрози та 
ефективно реалізовувати власні фінансові інтереси для досягнення підприємством стану 
захищеності, конкурентоспроможності та забезпечення стабільного розвитку [4].  

Одними з ключових вимірюваних цільових орієнтирів в стратегії забезпечення 
фінансової безпеки підприємства мають стати фінансові показники діяльності підприємства 
та їх динаміка, визначені на такому рівні, який забезпечуватиме задовільний для розвитку 
підприємства рівень фінансової безпеки та умови її зміцнення. Відомо, що наслідки 
економічної нестабільності в країні суттєво відбиваються на показниках фінансового стану 
підприємств, що, своєю чергою, призводить до зниження рівня їх фінансової безпеки. Отже, 
показники фінансового стану (за окремими його характеристиками та інтегральні) – як такі, 
що кількісно віддзеркалюють чинники фінансової безпеки або її рівень, мають бути об’єктом 
не тільки постійного моніторингу, але й стратегічного планування.  

Дослідження існуючих підходів до оцінювання фінансової та/або фінансово-
економічної безпеки підприємства свідчать, що в кожному з них так чи інакше 
застосовуються певні показники оцінки фінансового стану. При виборі аналітичних 
інструментів, що застосовуються при комплексному оцінюванні фінансового стану та 
фінансової безпеки підприємства можна виокремити два основні підходи: 1) за системою 
показників фінансового стану; 2) за інтегральним показником, визначення якого ґрунтується 
на різних моделях інтегральної оцінки, що дозволяє отримати єдину кількісну та відповідну 
дескриптивну оцінку фінансового стану та рівня фінансової безпеки підприємства. Приклади 
таких методичних підходів детально  розглянуті в [5,6]. За більшістю відомих інтегральних 
моделей отримаємо висновок: чим більше значення інтегрального показника тим вищий 
рівень фінансової безпеки підприємства. Такий інструментарій є дуже зручним у 
застосуванні, адже засновується на даних фінансової звітності підприємств. Проте, одним з 
недоліків вищезгаданих моделей є їх статичність обумовлена використанням в якості 
базових розрахункових показників моделей – статичних показників фінансової звітності на 
певний момент часу, що не дозволяє врахувати вплив тенденцій розвитку підприємства – за 
фінансовими показниками, на рівень фінансової безпеки. Альтернативою можуть виступати 
динамічні моделі інтегральної оцінки фінансового стану, які мають в своїй основі не самі 
показники фінансової звітності або окремі показники фінансового стану, а їх динамічні 
індекси. Крім того, саме динаміка ключових показників діяльності підприємства має бути 
об’єктом стратегічного планування.  

Так, в [5] наведено систему з 24 базових показників фінансового стану та 
ефективності, зростання яких свідчить про позитивні зміни фінансового стану та тенденції 
розвитку. Оцінювання розвитку здійснюється саме за індексами динаміки базових 
показників, а інтегральна оцінка може бути отримана за моделлю середньої геометричної. 
Альтернативою, можливо більш придатною для стратегічного планування, є застосування 
додаткової бінарної оцінки: «1» – у випадку позитивної зміни часткового базового 
показника, «0» – у випадку негативної зміни. Відповідно, інтегральний показник розвитку 
буде змінюватись в діапазоні [0-24] з шагом 1.  Наведений підхід, за рахунок охоплення 
більшої кількості показників, дозволяє охопити більше коло ознак розвитку, які, водночас, є 
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чинниками фінансової безпеки підприємства. Серед напрямів його подальшого 
удосконалення варто зазначити введення вагових коефіцієнтів до кожного з показників 
системи. Водночас, при застосуванні наведених підходів у стратегічному плануванні слід 
враховувати, що на практиці надвисокі темпи розвитку підприємства та його фінансових 
показників спричинюють обурення зовнішнього середовища та викликають додаткові 
загрози та ризики розвитку, що обумовлює необхідність розроблення та запровадження 
комплексу додаткових заходів з їх попередження, захисту результатів розвитку підприємства 
для збереження високого рівня фінансової безпеки. 

Забезпечення фінансової безпеки в умовах розвитку бізнесу, особливо за високих його 
темпів, вимагає використання нових можливостей обліково-аналітичної системи, нових 
підходів до формування інформації в системі облікових інструментів. Стратегічне 
управління у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки  пов’язане з необхідністю 
отримання стратегічної інформації, яка формується у тому числі в системі стратегічного 
управлінського обліку. На думку Єршової Н.Ю. система стратегічного управлінського обліку 
представляє собою синергетичну інформаційну систему оцінки стратегічних викликів 
зовнішнього середовища і внутрішнього потенціалу підприємства з метою отримання та 
подання стратегічної інформації, спрямованої на розробку і реалізацію стратегії 
підприємства [7]. Основні ж завдання стратегічного управлінського обліку для 
інформаційної підтримки фінансової безпеки містять: а) збір, реєстрацію, перевірку, 
узагальнення даних;  координацію процесу формування облікової та не облікової інформації 
для забезпечення стратегічного планування та аналізу; б) підготовку зведеної внутрішньої 
звітності для розрахунку цільових значень показників відповідно до обраної стратегії; в) 
аналітичні розрахунки з метою співставлення з прогнозованими значеннями та дослідження 
причин відхилень; г) підготовку багатоваріантної інформації з метою прийняття коригуючих 
стратегічних рішень щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства.  

В умовах коли рівень розвитку та фінансової безпеки підприємства є 
взаємозалежними та циклічно пов’язаними, фінансова безпека стає невід’ємним об’єктом 
стратегічного управління. Це потребує нових підходів до формування системи обліково-
аналітичного забезпечення, де особової ролі набувають інструменти фінансового планування 
та аналізу в частині чинників фінансової безпеки, та стратегічний  управлінський облік.    
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ БІЗНЕС-СТРУКТУР  
Н.Ю. Єршова, к.е.н., професор 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
 

Стратегічна парадигма управління витратами бізнес-структур висуває нові вимоги до 
інструментарію, який використовується в обліково-калькуляційній практиці. 
Багатопрофільність сфери економіки, де кожна галузь, підгалузь характеризуються 
технологічною, організаційною специфікою виробництва, своєю спрямованістю 
стратегічного розвитку потребує комплексного підходу до проблеми розвитку обліково-
калькуляційного інструментарію стратегічного управлінського обліку [1]. В роботах 
багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників стратегічне управління витратами 
розглядається в якості одного з необхідних умов успішного функціонування 
господарюючого суб'єкта. Концептуальні основи стратегічного управління витратами 
закладені в роботах: І. Ансоффа, В. Говіндараджана, П. Друкера, К. Друрі, М. Портера, А.А. 
Томпсона, А.Дж. Стрікленда, К. Уорда, П. Фрідмана, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Шанка, Дж. К. 
Шіма, Р. Ентоні. Дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів 
стратегічного управління витратами підприємства присвячені праці таких вітчизняних 
вчених, як: Ф.Ф. Бутинець, В.Ф. Голов, Р.Р. Кірейцев, О.С. Кравченко, Б.М. Мізюк, А.П. 
Міщенко, П.Т. Саблук, В.П. Савчук, А.В. Череп та інші, де висвітлені сутність, основні 
складові базових концепцій управління витратами, проаналізовані переваги та недоліки 
застосування кожній концепції до практичної сфери використання. Розвинення основних 
положень стратегічного управління витратами підприємства висвітлено в працях 
Р.Р. Дутчака, В.Р. Шевчука, О.І. Решетняк, М.М. Гоголь, В.Ю. Звенячкіної та ін.  

Проведені дослідження положень основних концепцій з теорії управління витратами 
ХІХ-ХХ ст. визначили певні обмеження щодо їх практичної реалізації [2]. В процесі розгляду 
концептуальних засад управління витратами більшість з вітчизняних та зарубіжних вчених 
пропонують одночасне застосування окремих положень базових концепцій. Дж. Шанк, В. 
Говиндараджан обґрунтували систему стратегічного управління витратами підприємства на 
основі положень концепції АВС, ланцюжка цінностей, доданої вартості та цільової 
собівартості [3]. Розтокі Н. – на основі інтеграції положень концепції АВС та економічної 
доданої вартості [4].  

Аналіз та оцінка стану функціонування систем управління бізнес-структур дозволяє 
виявити специфіку управління витратами, яка полягає в необхідності впровадження систем 
паралельного обліку витрат і результатів, розгалужених за декількома ознаками: за 
цільовими сферами обліку; за методологією обліку витрат і результатів. Такі особливості 
обліку і планування витрат потребують якісного методичного інструментарію, високого 
рівня менеджменту, якісної організаційної культури. 

Забезпечення економічного зростання бізнес-структур в умовах довгострокового 
функціонування та розвитку пов’язане з використанням концепції стратегічного управління 
витратами, орієнтованої на ефективне використання ресурсів і досягнення конкурентних переваг. 
Концепція стратегічного управління витратами (Strategic Cost Management) часто 
рекомендується провідними консалтинговими фірмами для практичного використання. 
Основні положення даної концепції розроблені Дж. Шанком і В. Говіндараджаном, сходять 
до основ стратегії бізнес-структур і базуються на фундаментальних поняттях і принципах 
стратегічного менеджменту [3]. Концепція стратегічного управління витратами є 
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результатом злиття трьох напрямків стратегічного менеджменту: ланцюжка створення 
цінності; стратегічного позиціонування; витратоутвоюючих факторів (аналіз і управління 
факторами, що визначають витрати). Тому, актуальними залишаються питання синтезу 
концепцій управління витратами як основи забезпечення стратегічного вектору розвитку 
бізнес-структур (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Основні управлінські завдання системи управління витратами бізнес-структур 
 

Основні управлінські завдання системи управління витратами бізнес-структур 
передбачають розробку комплексу цільових показників, які забезпечують вимірювання та 
оцінку ефективності за ключовими сферами діяльності, відображають довгострокові цілі за 
всіма видами бізнесу. Система стратегічно орієнтованого бюджетування бізнес-структур 
забезпечує систему фінансовим інструментарієм планування, аналізу та контролю 
управлінських рішень, що е суттєво полегшує процес управління бізнес-структур. 

В основу системи  управління витратами бізнес-структур покладена  ієрархічна 
система показників оцінки діяльності, що дозволяє реалізувати принцип децентралізації 
процесів ухвалення управлінських рішень. Критеріями виділення рівнів ієрархії можуть бути 
види економічної діяльності, рівень та перспективи управління бізнес-структур. 

Перевагою представленого автором підходу до управління витратами бізнес-структур 
на базі поєднання системи збалансованих показників і бюджетування є те, що вказана 
система збалансовує фінансові та нефінансові цілі діяльності бізнес-структур, забезпечує 
функціональний, організаційний та часовий зв’язок заходів з управління витратами на всіх 
рівнях та орієнтацію на вирішення ключових управлінських завдань (рис.1). 
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Бухгалтерський облік як потужна  інформаційна система, є обов’язковим критерієм 
визнання статусу юридичної особи. Базисний контур цієї системи включає концепції та 
принципи, які покладено в основу бухгалтерського обліку. Базовою є концепція безперервної 
діяльності яка передбачає, що підприємство буде діяти і далі, управлінський персонал не має 
намірів його ліквідувати чи припинити діяльність. Це у свою чергу передбачає реалізацію 
короткострокових та довгострокових цілей. Іншими словами підприємство не повинно стати 
банкрутом, тобто припинити свою діяльність, а з іншого боку, повинно орієнтуватись на 
ефективність діяльності з метою витримки тиску конкурентів у тривалій перспективі [1]. 

Таким чином необхідно визначити аналітичну складову цієї базової концепції у 
короткостроковому та довгостроковому періоді часу, виходячи з пріоритетності того, чи 
іншого показника. У короткостроковому періоді на перше місце виходить показник 
платоспроможності, не виконання цієї вимоги є прямий шлях до можливого банкрутства. 
Необхідність своєчасного та повного виконання суб’єктом господарювання своїх зобов’язань 
є своєрідним Дамокловим мечем, який уособлює постійну загрозу його життєдіяльності і 
ставить риторичне питання «бути, чи не бути?»      

Безперервність діяльності суб'єкта господарювання передбачає адекватне виконання 
ним певних зобов'язань. Це вказує на залежність функціонування підприємства від його 
платоспроможності, тобто своєчасного і повного погашення (оплати) своїх зобов'язань: 
суб'єкти господарювання найчастіше припиняють свою діяльність через брак грошових 
коштів. 

Системний підхід до формування аналітичного забезпечення концепції безперервної 
діяльності у короткостроковому періоді з урахуванням значущості платоспроможності, дає 
можливість виокремити наступні абсолютні та відносні показники: 

1. Робочий капітал, як різницю між оборотними та поточними зобов’язаннями, який 
базується на потенційних вхідних та вихідних грошових потоках. Позитивне значення якого 
є підтвердженням потенційної платоспроможності, а також фінансуванням частини 
оборотних активів за рахунок власного капіталу. 

2. Система фінансових коефіцієнтів, які  розраховуються як співвідношення 
оборотних активів (усіх або частини) до поточних зобов’язань. 

3. Позитивний чистий грошовий потік в цілому по підприємству, в тому числі по 
операційної діяльності. 

У довгостроковому періоді підвищується значення концепції збереження фізичного та 
фінансового капіталу яка орієнтована, по можливості, на збільшення капіталу. Аналітичним 
індикатором реалізації цієї концепції є: 

1) відносно фізичного капіталу – коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності. 
2) відносно  фінансового капіталу – коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), 

рекомендоване значення якого складає  ≥ 0,5. 
Для виконання вимоги концепції збереження фінансового капіталу його приріст 

повинен мати таку область значень [0; +∞). Позитивне значення приросту власного 
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капіталу залежить безпосередньо від розміру бізнесу, тобто його активів, чистого і 
нерозподіленого прибутку за рік, тобто ефективності діяльності і використання чистого 
прибутку.  Власний капітал разом із довгостроковими кредитами формує капітал тривалого 
використання. 

При визначенні джерел фінансових ресурсів, їх формуванні та розподілі обов’язково 
дотримуватися наступного правила: довгострокові кредити мають цільове призначення – 
покриття необоротних активів. Власний капітал покриває решту необоротних активів. 
Оборотні активи покриваються за рахунок решти власного капіталу і усієї величини 
поточних зобов’язань. Це відповідає агресивної та компромісної моделі управління 
оборотними активами підприємства. 

Аналітичним індикатором цієї вимоги є показник наявності власних оборотних 
коштів, розрахований як сума власного капіталу і довгострокових кредитів за мінусом 
необоротних активів. Збереження власних оборотних коштів є важливішою вимогою 
стабільного фінансового стану підприємства. При формальному збігу значення його з 
показником робочого капіталу, наявність власних оборотних коштів має функціональне 
призначення з точки зору інтерпретації розподілу джерел фінансування. 

1) при позитивному значенні наявність власних оборотних коштів свідчить про розмір 
оборотних активів який профінансовано за рахунок власного капіталу. 

2) при від’ємному значенні наявність власних оборотних коштів показує розмір 
необоротних активів який покрито за рахунок поточних зобов’язань. 

Цілком очевидно, що від’ємне значення тривалий період є загрозою безперервної 
діяльності та призводить до банкрутства підприємства. Відносно до типу фінансової 
стійкості це завжди четвертий тип – кризовий фінансовий стан. Додатковим аналітичним 
інструментарієм є порівняння чистих активів з статутним капіталом, що передбачено 
законодавством України. Використання коефіцієнту співвідношення чистих активів і 
статутного капіталу дає можливість визначити свого роду запас міцності по цьому критерію. 
Обов’язковою вимогою при інтерпретації результативності цього коефіцієнту є обов’язкове  
врахування результатів горизонтального та вертикального аналізу власного капіталу, та 
коефіцієнту стійкого економічного росту [2,  с. 19]. 

Результати такого аналізу дають можливість надати відповідь за рахунок чого мали 
зміни у власному капіталі. Це є принциповим, враховуючи те, що у діючих методиках 
фінансового аналізу, затверджених органами виконавчої влади, робиться не дуже коректний 
висновок про добрий фінансовий стан, коли коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 
більш ніж 0,5. Саме визначення структурних складових: інвестований капітал, накопичений  
капітал, капітал у дооцінках дає можливість зробити об’єктивні висновки. Якісна структура 
власного капіталу буде коли превалює накопичений капітал, джерелом якого є чистий 
прибуток і відбивається у балансових статтях: резервний капітал та нерозподілений 
прибуток. 

Це є свідченням ефективності діяльності та розподілу прибутку, а це у свою чергу 
зачіпає важливе питання – стимулювання підприємств в отриманні прибутку, його 
капіталізації. На нашу думку, певним образом це можна бути реалізувати шляхом введення 
податку на виведений капітал, замість податку на прибуток.  
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В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного суб'єкта господарювання 
полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції. Результатом 
діяльності будь-якого підприємства є випуск готової продукції, виконання робіт або надання 
послуг. Адже саме завдяки цьому вони і отримують свій основний прибуток. Тому тема 
виробництва готової продукції та правильне відображення даного процесу в обліку є 
актуальною. Поліпшення організації обліку готової продукції є основним способом 
досягнення соціальної та економічної ефективності діяльності підприємства.  

Проблемні питання обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом 
готової продукції найбільш ґрунтовно розглянуто в працях Ф.Ф. Бутинця [1], Л.О. Волощук 
[2], С.Ф. Голова [3], Л. Городянської [4]. Проте ряд важливих проблем обліку готової 
продукції ще й досі залишилися не дослідженими. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до запасів. Готовою 
продукцію вважаються конкретні вироби, що пройшли всі стадії технологічної обробки на 
підприємстві, відповідають встановленим стандартам чи технічним умовам, прийняті 
відділом технічного контролю і здані на склад або безпосередньо замовнику [5]. 

При організації обліку готової продукції основним є визначення її характеру. Згідно з 
цією ознакою продукцію групують за формою (уречевлена, результати виконаних робіт чи 
наданих послуг), ступенем готовності (готова продукція, напівфабрикати та незавершене 
виробництво) та технологічною складністю (проста, складна). Аналітичний облік готової 
продукції на підприємствах ведеться за місцями її зберігання та окремими видами у 
натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках. 

Під системою розуміють сукупність множин взаємопов’язаних елементів, які 
утворюють певну цілісність [4]. Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується 
на даних оперативного, статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи 
оперативні дані, і використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову 
та інші види інформації. Тому обліково-аналітична система виконує збір, опрацювання та 
оцінку всіх видів інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень на 
мікро- і макрорівнях. Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної 
системи управління. Її суть полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один 
процес, виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і 
використанні його результатів для формування рекомендацій для прийняття управлінських 
рішень.  

Основними завданнями обліково-аналітичного забезпечення управління 
виробництвом і реалізацією готової продукції на підприємстві є: систематичний контроль за 
випуском готової продукції, використанням запасів і зберіганням на складах; обсягом 
виконаних робіт й послуг; своєчасне та правильне документальне оформлення відвантаженої 
та відпущеної продукції (робіт, послуг); чітка організація розрахунків з покупцями, 
контрагентами за виконанням планів договорів щодо обсягу та асортименту реалізованої 
продукції з метою проведення оцінювання менеджерами; своєчасний і точний розрахунок 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 104

сум за реалізовану продукцію, фактичних витрат на її виробництво та облік нарахування та 
сплати належних до обсягу реалізації податків та зборів [2].  

З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає 
необхідність по-новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її 
реалізації. Реалізація випущеної готової продукції – кінцева мета діяльності підприємства, 
заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати 
господарювання та ефективність виробництва. Облік готової продукції здійснюється на 
основі первинних документів – актів, накладних, відомостей випуску продукції; документів, 
що засвідчують якість. З використанням комп'ютерної техніки на багатьох виробничих 
підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без застосування 
узагальнюючих документів. Виняток становить формування оборотно-сальдової відомості за 
рахунком 26 «Готова продукція». Цей документ характеризує інформацію щодо оборотів і 
залишків готової продукції. Однак, на нашу думку, цього недостатньо, тому доцільно на 
підставі первинних документів складати реєстри документів з реалізації готової продукції. 
Реєстри необхідно формувати за напрямками реалізації, видами продукції, покупцями та 
замовниками. Щоденне заповнення цих реєстрів дасть змогу здійснювати оперативний 
контроль за реалізацією продукції, застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки.  

Одне з актуальних питань обліку виробничих запасів, калькулювання собівартості 
продукції й пов’язаного з ним ціноутворення – облік і розподіл загальновиробничих витрат. 
Також існує проблема в обліку готової продукції стосовно плати за отриману продукцію, 
виконані роботи та надані послуги. Адже майже кожному підприємству доводилося 
продавати продукцію чи виконану роботу з відстрочкою платежу та доводилося боротися з 
неплатежами. Підприємству необхідно знати, які юридичні засоби використовувати для 
отримання своїх грошей, як правильно організувати роботу зі стягнення дебіторської 
заборгованості . 

Отже, готова продукція – об’єкт облікової системи  підприємства, що поєднує 
організаційні інструменти обліку виробництва і продажу продукції, виступає засобом для 
досягнення основної мети функціонування підприємства. Для того щоб удосконалити 
систему оцінки готової продукції, підприємства перш за все повинні організувати систему 
бухгалтерського обліку, так, щоб без додаткових вибірок формувати інформацію про 
собівартість продукції, що випускається підприємством. Результати дослідження з 
організації обліку готової продукції свідчать про те, що існує ряд проблем, які впливають на 
організацію ведення обліку готової продукції. Вирішення зазначених проблем дозволить 
ефективно здійснювати бухгалтерський облік готової продукції та її собівартості, підвищить 
ефективність виробництва, і тим самим підтримає конкурентоспроможність виробленої 
продукції, нарощуючи економічний потенціал підприємства.  
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Аграрний сектор економіки України, традиційно, постає базовою 
галузевоутворюючою сферою національного виробництва. Сільське господарство визнано 
пріоритетною галуззю національної економіки, яка визначає не тільки рівень продовольчої 
безпеки країни, але й стратегічній вектор її подальшого розвитку у призмі активізації 
євроінтеграційних трансформацій. За останні роки спостерігається чітка тенденція до 
збільшення питомої ваги продукції сільського господарства у структурі експорту: у 2016р. її 
частка склала близько 24,5% (8871 млн. дол. США), у 2018р. – 25,6% (без продукції 
промислової переробки сільгоспсировини) [2]. 

За останні роки сільське господарство є єдиним видом економічної діяльності 
економіки України, який демонструє стабільну тенденцію зростання рівня ефективності 
бізнесу (рис. 1, рис. 2). Розмір чистого прибутку, отриманого сільськогосподарськими 
підприємствами, за останні п’ять років збільшився в 4,5 разів і склав у 2018р.  68858,5 млн. 
грн. або 4345,7 грн. в середньому в розрахунку на 1 га сільгоспугідь [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Частка прибуткових аграрних підприємств України, % [2] 

 
Рисунок 2 – Динаміка рентабельності діяльності аграрних підприємств України, % [2]
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Специфіка аграрної економіки зумовлює й відмінність системи обліково-аналітичної 
підтримки управління прибутком сільськогосподарських бізнес-суб’єктів.  

У науковій літературі досить часто зустрічається дефініція «обліково-аналітичне 
забезпечення» процесу управління, головним завданням якого є інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінського процесу [3]. В такому науково-практичному контексті 
«забезпечення» трактується як гарантоване якісне і своєчасне надання інформації для потреб 
управління.   

Щодо змісту категорії «обліково-аналітична підтримка», то принципова сутність її 
полягає у наданні допомоги, побудови конструктивної опори у спектрі обліково-
аналітичного забезпечення для вирішення тактичних і стратегічних завдань розвитку бізнес-
суб’єктів аграрної сфери.  

Система обліково-аналітичної підтримки управління прибутком комплексно включає 
сукупність засобів інформаційного, аналітичного, консалтингового, програмного характеру, 
які об’єднані у єдину систему, стратегічно орієнтовану на вирішення головної мети – 
підвищення рівня прибутковості бізнес-суб’єктів аграрної сфери. Разом з тим, головна мета у 
вигляді максимізації суми чистого прибутку, як головного кінцевого результату діяльності 
аграрних формувань, на нашу думку, не в повній мірі відповідає провідним концепціям 
управління бізнесом, зокрема, у сфері аграрної економіки. У сучасних умовах одним з 
ключових критеріїв і показників результативності управління підприємницькими 
структурами, поряд із абсолютною величиною прибутку, має стати ринкова (справедлива) 
вартість аграрного бізнесу, нарощування якої має бути у центрі уваги агроменеджменту.     

Вітчизняні вчені до системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутком включають сукупність заходів, орієнтованих на повне та своєчасне відображення 
в обліку всіх даних, на підставі яких формується прибуток підприємства, систему 
аналітичних показників та розробку і реалізацію заходів, спрямованих на підвищення рівня 
рентабельності господарської діяльності підприємства як в коротко- так і в довгостроковій 
перспективі [4] 

Система обліково-аналітичної підтримки управління розвитком агроформувань у 
практичній діяльності виконує функції, властиві обліково-аналітичному забезпеченню: 1) 
безпосередньо облікова; 2) аналітична; 3) контрольна; 4) стратегічна [1]. Разом з тим, 
комплексність системи обліково-аналітичної підтримки управління прибутком зумовлює 
розширення функціональних завдань в напрямі наступних: 1) моніторингова (постійний 
аналіз та оцінка досягнутого рівня прибутковості підприємств та вартості аграрного бізнесу); 
2) розробка галузевих програм, проектів інноваційного розвитку галузі та допомога у їх 
практичній реалізації, що сприяє підвищенню рівня прибутковості аграрного бізнесу; 3) 
консалтингове та маркетингове супроводження процесів управління прибутком і вартістю 
агробізнесу; 4) організаційна, нормативно-правова, аудиторська, іміджева та інша допомога у 
спектрі прийняття та реалізації рішень агроменеджменту, спрямованих на максимізацію 
чистого прибутку та нарощування ринкової вартості аграрного бізнесу.  

  Виходячи зі складу системи обліково-аналітичної підтримки управління прибутком 
бізнес-суб’єктів аграрної економіки, її основними проблемними аспектами на сучасному етапі є: 

1) значна обмеженість фінансової звітності бізнес-структур в частині інформації про 
напрями, обсяги розподілу та використання чистого прибутку, ефект від заходів такого 
розподілу і використання;  

2) низький ступінь поширення концепцій і інструментів вартісно-орієнтованого 
управління серед топ-менеджменту агроструктур, що сьогодні не сприяє формуванню 
запитів на відповідну обліково-аналітичну інформацію; 
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3) обмеженість системи вітчизняної аналітичної підтримки управління прибутком в 
частині сукупності показників, які використовуються в процесі аналізу (фінансові та не 
фінансові показники). У зарубіжній практиці широко використовуються такі показник, як 
ЕВІТ, EBITDA тощо, сукупність показників, які методично ґрунтуються на концепціях 
управління фінансовими потоками (сукупний фінансовий потік, чистий фінансовий потік) та 
вартісної оцінки бізнесу; 

4) незавершеність земельної реформи та відсутність організованого і прозорого ринку 
земель сільськогосподарського призначення, що на даному етапі управління діяльністю 
агроструктур унеможливлює імплементацію у практичну площину обліково-аналітичної 
підтримки сукупності показників вартісної оцінки земель сільгосппризначення, як головного 
активу аграрного бізнесу, та його вартісної оцінки  в цілому; 

5) низький рівень організації планових і аналітичних робіт, експертних оцінок 
основних бізнес-процесів та маркетингового середовища в сільськогосподарських 
підприємствах; 

6) переважно тактична орієнтованість агроменеджменту більшості сільського-
сподарських підприємств, відсутність у штаті підприємств фахівців, спеціалізованих на 
вирішенні стратегічних завдань управління аграрним бізнесом; 

7) неактуальність питань формування активного іміджу сільськогосподарських 
виробників на аграрному ринку, що є необмінною складовою підходів до управління 
прибутком сучасних бізнес-структур; 

8) низька ступінь соціальної відповідальності аграрного бізнесу, яка в певному колі 
програм розвитку сільських територій ґрунтується на використанні частини чистого 
прибутку аграрних підприємницьких структур. Неактуальність концепцій соціальної 
відповідальності звужує потенційні можливості системи обліково-аналітичної підтримки 
управління прибутком та сам механізм розподілу і використання кінцевого фінансового 
результату агроформуваннями.   

Головним принципом системи управління прибутком бізнес-суб’єктів аграрної 
економіки України має стати стратегічна спрямованість на вирішення основних завдань 
соціально-економічного розвитку як підприємницьких структур, аграрного сектору, так і 
сільських територій. Прибуток, як головний критерій та результат функціонування 
підприємства, поступово має доповнюватись іншими результативними параметрами. 
Домінантними мають виступати процеси капіталізації підприємства, вартість агробізнесу в 
цілому як готового об’єкта купівлі-продажу на ринку діючих бізнес-проектів разом із 
кардинальною зміною виключної парадигми максимізації прибутковості, яка має 
доповнюватись комплексом соціальних завдань з відродження сільських територій та 
підвищення рівня якості життя сільського населення країни. Зміщення базових акцентів 
управління у такому напрямі формуватиме відповідні вимоги до організації нової, більш 
досконалої, повної та прозорої системи обліково-аналітичної підтримки управління всіма 
господарськими процесами вітчизняних аграрних формувань.    

Література: 
1. Дем’яненко М.Я., Рожелюк В.М. Системний підхід до формування облікової інформації 

для потреб управління. Облік і фінанси. 2016. № 2(72). С. 8-15. 
2. Діяльність суб’єктів господарювання. 2017: стат зб. / Держ. служба статистики України. 

Київ, 2017. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zd_2018.pdf 
3. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: 

монографія. Київ: ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2009. C. 296-312. 
4. Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком. Облік і 

фінанси. 2015. № 4 (70). С. 53-59. 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 108

КРОКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО 

ПРОДУКТУ BAS ERP 
 

П.П. Лапін, студент 
Є.Є. Іонін,  д.е.н., професор 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 
 

Постановка проблеми. Дослідження сучасних умов розвитку економіки України 
передбачають динамічний розвиток взаєморозрахунків між контрагентами. За таких умов 
особливу увагу необхідно приділяти напрямкам удосконалення обліку дебіторської та 
кредиторської заборгованості, до яких доцільно відносити такі елементи як способи і форми 
розрахунку та програмне забезпечення. Це в свою чергу передбачає автоматизацію в першу 
чергу аналітичного обліку розрахунків, впровадження в облікову систему певних 
аналітичних документів в розрізі кожного дебітора та кредитора. 

Розгляд сучасних платіжних інструментів що є шляхом до автоматизації розрахунків 
які в теперішній час набули широкого розповсюдження, але не використовуються 
вітчизняними підприємствами.  

Мета дослідження. Дослідити основні тенденції та перспективи в розвитку обліку 
вітчизняного підприємства з використанням програмного забезпечення, а також допомогти 
підприємствам різних галузей та масштабів господарювання кваліфіковано зорієнтуватися в 
підході автоматизації обліку. 

Основний матеріал. Майбутня економічна вигода є потенціалом, який може сприяти 
надходженню прямо або опосередковано грошових коштів або їх еквівалентів на 
підприємство. Оплата товарів, продукції, робіт, послуг може здійснюватися як в грошовій, 
так і в інших формах оплати. Нормальне функціонування облікового процесу неможливе без 
надійної системи розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, що забезпечує 
надійність та швидкість проведення платежів [1, с. 34].  

В прикладному рішенні BAS ERP дебіторська та кредиторська заборгованість виникає 
в момент передачі прав власності на товари і в момент отримання грошей однією з сторін. 
Вона формується при відображенні відповідних господарських операцій (відвантаження 
товарів, отримання оплати від клієнта, отримання товарів від постачальника, оплата 
постачальнику і т. д.). 

Згідно статистичних даних основний обсяг платежів в Україні здійснюється через 
безготівкові розрахунки. Крім того, з ціллю більшої зручності суб’єкти господарювання для 
здійснення розрахунків самостійно обирають види платіжних інструментів, які у свою чергу, 
передбачені «Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» [6]: 
платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога; розрахунковий чек; 
акредитив. 

В теперішній час широкого розповсюдження набули сучасні технології розрахунків − 
системи дистанційного обслуговування, що прискорюють та спрощують процес подання 
платіжних документів у банк. 

Дистанційне обслуговування здійснюється з використанням електронних 
розрахункових документів, хоча використання документів на паперових носіях не 
виключається, що сприяє зменшенню залежності облікового процесу від надзвичайних 
обставин. Існують такі системи які реалізовані в BAS ERP : «Клієнт-банк», «Клієнт-Інтернет-
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банк», «Телефонний банкінг». Які безпосередньо сприяють прискоренню розрахунків між 
контрагентами, що, в свою чергу, є додатковим джерелом зменшення обсягів дебіторської 
заборгованості на підприємствах [2, с. 51].  

Що до застосування традиційних форм розрахунків на нашу думку це, сповільнює 
швидкість товарно-грошового обміну і, таким чином, негативно впливає на його 
ефективність. Тому, підприємства оптової торгівлі під час здійснення розрахунків неповинні 
обмежуватися та використовувати лише один із зазначених видів оплати, а використовувати 
максимально ефективні для них способи оплати, які прискорять розрахунки між ними [6, с. 
342]. 

Аналізуючи економічну літературу, найважливішим із погляду управління є розподіл 
заборгованості підприємства за термінами погашення. Поділ заборгованості на 
довгострокову та поточну необхідний для оцінювання платоспроможності та ліквідності 
підприємства. Крім того, групують поточну заборгованість за термінами її виникнення, 
найчастіше виділяючи такі «терміни погашення»: до 30 днів, від 31 до 90 днів; від 91 до 180 
днів і більше півроку. Таке групування необхідне як для фінансового планування, так і для 
контролю, зокрема для своєчасного виявлення простроченої, сумнівної та безнадійної 
заборгованості. 

Саме тому для усунення фактів виникнення протермінованої кредиторської 
заборгованості, полягає у впровадженні в облікову систему певного аналітичного документа, 
на основі якого будуть відображатися всі операції, які пропонується вести в розрізі кожного 
постачальника чи підрядника. Документу присвоєно назву «Відомості розрахунків із 
постачальниками (підрядниками)». Форма доцільної відомості будується так, щоб 
відобразити всі операції, які були здійснені підприємством із конкретним постачальником 
(підрядником) протягом року, кварталу, місяцю (отримання товарно-матеріальних цінностей 
(послуг) за конкретною поставкою; отримання передплати за конкретну поставку; оплата 
заборгованості за раніше отриману поставку, ін.) [4, с. 42]. 

Ведення розробленої відомості дасть змогу спеціалісту, що відповідає за правильність 
та своєчасність розрахунків із постачальниками та підрядниками, щодня коректно планувати 
платіжний баланс і здійснювати своєчасне погашення кредиторської заборгованості. 

Дана аналітична відомість розрахунків із постачальниками та підрядниками 
заповнюється на базі таких первинних документів, як: договір купівлі-продажу; платіжне 
доручення; акт приймання-передачі; накладна чи рахунок-фактура; авансовий звіт [5, с. 68]. 

Застосування засобів автоматизації дає змогу практично повністю вирішити проблему 
точності та оперативності інформації. Разом з тим, автоматизована інформаційна система є 
ефективною лише у тому випадку, коли вона орієнтована на користувача, тобто розробка 
АРМ, а ефективність та якість управлінських рішень зростає після її запровадження. 

Висновки. Отже, на нашу думку, впровадження системи "BAS ERP" однозначно 
дозволяє забезпечити підвищення ефективності та покращення якості ведення обліку на 
підприємствах середнього та великого бізнесу. Саме функціональна реалізація електронних 
інструментів розрахунків в прикладному рішенні дозволяє безпосередньо прискоренню 
розрахунків між контрагентами, що, практичної точки зору реально забезпечує економію 
часу обліковця в свою чергу, є додатковим джерелом зменшення обсягів дебіторської 
заборгованості на підприємствах. 

Отже, ефективне управління на підприємстві кредиторською заборгованістю дасть 
змогу не лише оптимізувати фінансовий стан, а й забезпечить високі темпи виробництва та 
конкурентоспроможності [3, с. 120]. 
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Особливістю діяльності сільськогосподарських підприємств, що займаються 
рослинництвом, є переважання операцій, що пов’язані з біологічними активами. Саме тому 
рядок 1020 «Довгострокові біологічні активи» є найбільш суттєвим у звіті про фінансовий 
стан та аудитору слід зосередити увагу на перевірці достовірності цих операцій.   

Питання обліку та удосконалення, оцінки довгострокових біологічних активів 
досліджували такі науковці, як: О. В. Глушко, Д. В. Зоценко, В. О. Коритний, В. Б. 
Моссаковський, О. О. Сидоренко та інші. Але замало праць присвячено аудиту 
довгострокових біологічних активів у рослинництві. 

Згідно міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» 
до біологічних активів в рослинництві належать: кущі, виноградники й фруктові дерева [1]. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» 
довгостроковими біологічними активами визнаються усі біологічні активи, що не є 
поточними біологічними активами. Прикладом таких активів є виноградники (продукція – 
виноград) та сади, дерева в лісі (продукція – плоди, деревина ділова, дрова). Плодоносними 
рослинами визнаються довгострокові біологічні активи, які використовуються   в   процесі  
виробництва  сільськогосподарської продукції  та  систематично надають 
сільськогосподарську продукцію та (чи) додаткові  біологічні  активи. У формі № 5 
виділяють такі групи довгострокових біологічних активів рослинництва: багаторічні 
насадження, інші довгострокові біологічні активи [2]. 

Особливістю довгострокових  біологічних активів (плодових багаторічних культур) є 
те, що після початку плодоношення їх продуктивність деякий час зростає, а після певного 
періоду знижується. Через що справедлива вартість молодого саду деякий час зростає, а 
потім знижується, що обумовлює необхідність періодично змінювати вартість саду. Аудитор 
має перевірити достовірність і правильність визначення справедливої вартості насаджень на 
протязі строку їх вирощування, за який здійснюється аудит. 

Завданнями аудиту довгострокових біологічних активів є виявлення й установлення: 
 порядку формування; 
 правильності оцінки при надходженні, первісному визнанні; 
 правильності визначення справедливої вартості й формування витрат, що пов’язані з 

біологічними перетвореннями; 
 правильності відображення кореспонденції бухгалтерських рахунків [3]. 
Вибір певних прийомів аудиту залежить від його виду (ініціативного або 

обов’язкового), об’єкта контролю, завдання аудиторської перевірки. П. Л. Сук наводить 
методичні прийоми аудиту, що враховують особливості, що притаманні біологічним активам 
рослинництва: прийомів документального контролю (дослідження документів, нормативно-
правове регулювання) та прийомами фактичного контролю (контрольні заміри робіт, 
вибіркові та суцільні спостереження) [4]. 

Ю.М. Крот [5] виділяє 3 стадії аудиторської перевірки довгострокових біологічних 
активів: організаційну, дослідну й узагальнюючу або реалізації результатів аудиторської 
перевірки. Організаційна стадія включає постановку мети перевірки, розробку плану й 
програми аудиту, вибір методів перевірки. На другій стадії аудитор перевіряє об’єкти 
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аудиту, правильність й достовірність їх синтетичного й аналітичного обліку та інші 
необхідні процедури. На стадії узагальнення необхідно систематизувати результати аудиту 
довгострокових біологічних активів, недоліки й порушення за їх наявності та відобразити в 
аудиторському висновку незалежну аудиторську думку.  

Аудитор має перевіряти обґрунтованість списання довгострокових біологічних 
активів (при їх непридатності для використання), оформлення відповідних документів, 
контролювати дотримання процедур визначення справедливої вартості й списання цих 
об’єктів.  Щоб обґрунтувати непридатність довгострокових біологічних активів, 
неефективність їх використання, оформлення документів для списання багаторічних 
насаджень наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія, що проводить 
інвентаризацію багаторічних насаджень. Після закінчення інвентаризації складається Акт на 
списання довгострокових біологічних активів рослинництва. Поряд із дослідженням 
документів, перевіркою правильності записів у бухгалтерських регістрах бажано провести 
вибіркові та суцільні спостереження.  

О. Пугаченко та Т. Фоміна запропонували такі шаблони робочих документів, що 
необхідні внутрішнім контролерам: з перевірки складу та структури довгострокових 
біологічних активів, відповідності фактичного використання площ для довгострокових 
біологічних активів рослинництва заявленому, правильності постановки на облік окремих 
довгострокових біологічних активів рослинництва [6]. 

При здійсненні аудиту довгострокових біологічних активів рослинництва необхідно 
враховувати результати перетворень (якісні і кількісні зміни) цих активів. У тезисах було 
проведено огляд завдань аудиту, прийомів аудиту та стадій аудиторської перевірки. 
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У нинішніх економічних умовах все більшого значення набувають проблеми 

раціонального використання потенціалу і ресурсів підприємства, що свідомо відображаються 
у витратах на виробництво продукції, виконання робіт і послуг. Для підприємств сфери 
послуг складне завдання управління витратами є особливо значним. По-перше, гарантування 
високої якості обслуговування клієнтів вимагає реінвестування відповідних коштів в 
організацію обслуговування населення, розвиток нових видів послуг і форм обслуговування, 
рекламу послуг і, виходячи з цього, веде до зростання витрат підприємства. По-друге, 
витрати на виконання послуг безпосередньо утворюють рівень цін на послуги та фінансовий 
результат.  

Однак, на підприємствах сфери послуг питанням формування, оцінки та аналізу 
витрат приділяється недостатню увагу. Майже весь облік і аналіз зводиться до 
формулювання абсолютної суми витрат підприємства на даний час, дає лише загальне 
розуміння про обсяг фактичних витрат, але не дозволяє оцінити їх результативність [1]. 

Загальну систему контролю на підприємствах сфери послуг розумно розуміти як 
комунікаційну мережу управлінського обліку, забезпечує ефективність прийнятих на 
підприємстві рішень і їх реалізацію на практиці. Внутрішній управлінський контроль в сфері 
послуг пов'язує методи і способи, які сприяють плануванню і організації господарської 
діяльності підприємства в цілому і структурних підрозділів зокрема і створюють основу 
безпомилкових дій у майбутньому. Внутрішній управлінський контроль фіксує свою увагу 
на таких організаційних частинах підприємства як: відділи, служби, ділянки, приймальні 
пункти, які беруть участь в реалізації тактики для досягнення поставлених цілей. Іноді такий 
порядок управління називають стратегічним плануванням. Але по суті стратегічне 
планування не входить в систему внутрішнього управлінського контролю. Внутрішній 
управлінський контроль в сфері послуг є інструментом управлінського впливу на 
працівників підприємства для ефективного виконання обраного стратегічного напрямку 
[2,3].  

Управлінський контроль як лабільний процес обумовлюється дією зовнішніх і 
внутрішніх факторів. Пріоритетними факторами зовнішнього середовища, що впливають на 
управління витратами в сфері послуг є: швидкість інфляції в країні: підвищення цього 
показника викликає збільшення витрат на оплату праці персоналу, обслуговування 
позикових фінансових коштів, оплату послуг транспортних, ремонтних та інших сторонніх 
підприємств; рівень розвитку модернізованого ринку, який впливає на витрати підприємств 
сфери послуг за вартості реклами, маркетингових досліджень, вартість послуг кадрових 
агентств з підбору персоналу; зміна видів і ставок податкових платежів і відрахувань, що 
входять до складу витрат підприємства і відображаються на загальній сумі витрат; загальний 
економічний розвиток регіону: економічне зростання сприяє підвищенню купівельної 
спроможності населення, що сприятливо впливає на витрати підприємства. Економічне 
скорочення обумовлює зворотний вплив на витрати підприємства сфери послуг. 
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В процесі управління витратами необхідно брати до уваги також внутрішні чинники: 
різну витратоемність послуг і робіт в залежності від їх переліку швидкостей обертання 
обігових коштів підприємства, впливає на мінімізацію накладних витрат в собівартості 
послуг; рівень якості та прогресивності технологій виконання послуг і робіт; ефективності 
праці персоналу; рівень організації та культури обслуговування покупців [4]. 

Винятковою особливістю управління витратами на підприємствах сфери послуг 
представляє собою системи механічного контролю, дія якої полягає в систематичній 
перевірці поточної роботи підлеглих і координації витрат на основі фактичних результатів, 
отриманих в результаті верифікації. 

Основними показниками, за допомогою яких можна розпоряджатися витратами 
підприємств сфери послуг, повинні стати такі умовні показники, як витратоемність і 
витратовіддача [5]. Витратоемність характеризує частку витрат у кожній гривні вирученої 
суми, отриманої за надання послуги або виконання роботи. Зазначений показник є 
ефективним аналітичним інструментом для оцінки рівня витрат в цілому по підприємству, 
його структурних підрозділах, окремих видів робіт і послуг. Витратовіддача є протилежним 
індексом і характеризує обсяг виручки, що припадає на кожну гривню витрачених коштів, 
тобто вказує на результативності поточних витрат. 

Мірою економічності поточних витрат підприємства виступає згортання рівня 
витратоемності його діяльності. Низький рівень витратоемності дає можливість 
підприємству отримувати конкурентні переваги на ринку, вільно здійснювати свою цінову 
політику і при інших рівних умовах досягати вищих розмірів прибутку. При всьому при 
тому, зниження рівня витрат на гривню прибутку не є самоціллю підприємства сфери послуг, 
а завжди має чітко кореспондувати з якістю послуг, що надаються, і відповідним рівнем 
надання послуг клієнтам [6] . 

Отже, забезпечення сталості діяльності підприємств сфери послуг вимагає не тільки 
запобігання витрат, але і досягнення такого рівня, за яким вони сприймаються споживачами 
через прийнятний рівень і приносять відповідний прибуток підприємствам. 

 З метою розвитку управління витратами розумно проводити їх класифікацію, що 
дозволяє встановити природу і особливості формування і розподілу за певними об'єктами 
управління. Ефективність процесу управління витратами істотно зростає при забезпеченні 
відповідного управлінського обліку. На підприємствах сфери послуг доцільно організувати 
такий облік на рівні окремих елементів і статей витрат в розрізі окремих груп і видів послуг. 
Використання документальних даних в порівнянні з нормативними дозволяє посилити 
управлінський вплив на процес формування собівартості та підвищити ефективність системи 
контролю за витратами. 
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Система контролінгу логістичної діяльності промислового підприємства здійснює 
провідну роль для забезпечення тривалого його функціонування та запобіганню банкрутства. 
Основою цієї системи  є надійна, оперативно-аналітична інформація заданих і фактичних 
значень контрольованих показників логістичної діяльності підприємства.  

Контролінгу необхідний щоденний моніторинг активів, зобов’язань, капіталу, 
фінансових результатів діяльності підприємства. За допомогою даного моніторингу можливо 
оперативно відстежувати динаміку логістичної діяльності підприємства.  

У міру розвитку системи управління на підприємстві, контроль і управління 
поступаються місцем самоконтролю і самоврядуванню в управлінні логістичної діяльності 
підприємства. При цьому дотримується цикл підтримки управлінських рішень: завдання – 
виконання завдання – облік – контроль – оцінка – регулювання на кожному з трьох рівнів –
оперативному, тактичному та стратегічному. З аналітичної точки зору основою логістичної 
діяльності підприємства є система підтримки прийняття рішень на основі постійного 
моніторингу  показників за допомогою відповідних інструментів.  

Мета розробки таких аналітичних систем у складі управління логістичної діяльності  – 
це надання  дохідливої, зрозумілої, доречної, достовірної інформації для підтримки 
оперативних можливостей управлінському персоналу при прийнятті обґрунтованих рішень, 
спрямованих на забезпечення спроможності підприємства. Концептуальне розв’язання 
питання моніторингу логістичних показників базується на забезпеченні доступу до всієї 
інформації та формуванням адаптивної системи моделей логістичної діяльності 
підприємства.  

Промисловому підприємству необхідно забезпечити: постійний доступ до даних 
операційної діяльності; щоденний доступ до даних внутрішньої та зовнішньої інформації,  
що використовується при моніторингу логістичної діяльності; управління даними та 
інформацією в різнорідних комплексах, що дозволяє забезпечити їх відкритість; зберігання 
даних та інформації в уніфікованих форматах, придатних для дослідження логістичної 
діяльності, її синтезу та подання, включаючи моделі "що ..., якщо"; оцінка і синтез 
оперативної, фінансової, управлінської, стратегічної інформації, система моделювання 
станів, процесів і умов, необхідних для забезпечення стратегічного напрямку курсу 
логістичної діяльності підприємства; подання інформації в вигляді аналітичних таблиць, 
діаграм, графіків зручних для вироблення рішень в області забезпечення спроможності 
підприємства.  

Для забезпечення стратегічного курсу логістичної діяльності його інформаційно-
аналітична підтримка базується на фактографічному, статистичному, плановому, 
прогнозному аналізі логістичних показників підприємства. Це передбачає використання на 
постійній основі методів планування, прогнозування, аналізу коригування діяльності 
підприємства і його підрозділів, а також відомостей про стан ринків і умови конкуренції на 
основі щоденного моніторингу аналітичних показників логістичної діяльності. Однією з 
основних відмінностей запропонованої інформаційно-аналітичної системи логістичної 
діяльності контролінгу є не обсяг оброблюваних аналітичних показників, а їх щоденний 
моніторинг. Це досягається забезпеченням необхідності підтримувати обробку довільних, 
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заздалегідь нерегламентованих запитів з різних джерел інформації. Реалізація поставлених 
завдань немислима без використання автоматизованих інформаційних систем. Інформаційне, 
програмне та технічне забезпечення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 
повинно забезпечити оперативний доступ і систематизацію як внутрішніх, так і зовнішніх 
джерел інформації, формувати єдиний інформаційний простір логістичної діяльності 
промислового підприємства. 

При розробці системи управління логістичної діяльності для побудови в ній 
інтегрованої  автоматизованої інформаційно-аналітичної системи слід вважати чинники 
необхідні для управління логістичної діяльності: фактор часу, фактор забезпеченості 
активами, фактор потенційного розвитку, фактор наступності. З урахуванням стратегічної 
важливості логістичної діяльності її інформаційне забезпечення на першому етапі створення 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи має дати результат через максимально 
короткий строк після прийняття відповідних рішень при розробці системи і початку її 
фінансування. Розробка системи повинна проходити також у короткі терміни. Фактор часу 
повинен прийняти увагу і в процесі експлуатації. Вкладення у фінансування системи 
контролінгу логістичної діяльності повинні досягати: цілі розробки і впровадження системи 
максимальну вигоду від розробки; оптимальність в порівнянні з іншими варіантами 
реалізації. 

Для обґрунтування проекту контролінгу в системі управління логістичної діяльності 
підприємства необхідно розробити бізнес-план. Необхідно враховувати специфічні галузеві 
особливості підприємств в області формування автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи. Підприємницька діяльність   в Україні схильна стрибкоподібним змінам, під 
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, у політиці, законодавстві, макроекономічних 
рішеннях. Дані фактори зумовлюють необхідність оперативної модифікації, розширення 
функціональних можливостей в системі управління логістичної діяльності за рахунок 
перекладання рішень на нові обчислювальні платформи, нові технологічні та програмні 
засоби. 

 В інформаційному-аналітичному забезпеченні логістичної діяльності повинні 
використовуватися існуючі на підприємстві програмні засоби з урахуванням їх подальшого 
вдосконалення. Це пояснюється поступовістю переходу на нові технології, звичками і 
наявністю в кожному з попередніх рішень позитивних компонентів. Крім того, 
спадкоємність повинна дотримуватися в аналітичних програмах антикризового управління 
для безперервного моніторингу логістичної діяльності.  

Подання аналітичної інформації із зовнішніх джерел з метою доповнення даних 
внутрішнього моніторингу дозволить принципово розширити клас прийнятих рішень в 
області стратегічного курсу логістичної діяльності. Інформаційно-аналітична система 
логістичної діяльності вимагає системної орієнтації розробників на всіх стадіях життєвого 
циклу цієї системи. Системний підхід в області системи управління логістичної діяльності 
повинен передбачати визначення: концепції автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи, технологічної платформи моделі системи підприємницької діяльності – процесів і 
вироблення бізнес-правил, правил роботи системи, заходів щодо впровадження якісно нових 
елементів в роботі персоналу і підприємства в цілому за допомогою комплексної 
комп'ютеризації. 

Послідовне використання системного підходу в цій галузі передбачає: прийняття 
рішень з розробки архітектури системи контролінгу логістичної діяльності промислового 
підприємства, що вимагають знань як у предметній області так і в області створення 
комп’ютерних систем; вибір технологічної платформи, системотехнічних засобів і 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 117

технологій проектування; паралельну розробку відповідної документації, включаючи 
технологічну; розробку плану впровадження, супроводу та розвитку. На конкретних 
підприємствах з урахуванням рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу і користувачів, 
термінів на розробку і впровадження, наявність ресурсів, необхідності підготовки фахівців 
можливі модифікації схеми при дотриманні основних вимог та принципів контролінгу 
фінансової стійкості на основі її постійного моніторингу. 

Концептуальна модель спроможності підприємства на основі контролінгу в системі 
управління логістичної діяльності повинна давати аналіз стану і прогноз тенденцій 
підприємницької діяльності, ринкової кон’юнктури, антикризового управління фінансовими 
параметрами його розвитку. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У 
НАЦІОНАЛЬНОМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

    
Ю.М. Мельник, к.е.н., доцент 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса,  
А.В. Церковна, старший викладач 

Одеський національний університет імені  І.І. Мечникова, м. Одеса  
 

Схильність національних економік міжнародного макроекономічного середовища до 
системних кризових явищ залежить від цілого комплексу факторів, серед яких велику роль 
відіграють: збалансованість реального сектору національної економіки та фінансово-
економічної сфери; стійкість національної грошово-кредитної та валютної системи; розвиток  
інноваційної діяльності;  сприятливий інвестиційний клімат; ступінь інтегрованості 
сегментів національного макроекономічного середовища у міжнародну валютно-фінансову 
систему; платіжний баланс країни; ефективність і гнучкість системи державного управління 
та регулювання. 

У 2000-х роках вже сама кризовість світу постає одним з парадоксальних джерел 
доходу національної економіки, яка виражається у розростанні комплексної системи 
управління змінами ризиків, а саме: цілеспрямованій організації й навіть прямому 
провокуванні фінансово-економічних криз;   реалізації стохастичних, але витончених, добре 
продуманих схем валютно-фінансових спекуляцій та інтервенцій; розвитку фінансової 
математики, яка дозволяє прораховувати варіанти в умовах високого рівня невизначеності, 
що на практиці призвело до зростання сумнівних фінансових операцій, здійснюваних в 
інтересах невеликої групи інвесторів. 

В умовах сьогодення система ризиків уже перетворилася в нову домінанту – базову 
особливість сучасної національної  економіки, вона створює сукупність її найбільш істотних 
елементів, інтегрувалася в систему фінансово-економічних ресурсів і факторів господарської 
діяльності. 

З метою внесення обґрунтованих та позитивних коректив в систему реформування 
національного макроекономічного середовища, необхідно, насамперед, знайти найбільш 
істотну обставину, що відрізняє сучасний етап розвитку національної економіки від її 
попереднього розвитку. Такою обставиною може стати позитивний потенціал ризику, який 
може бути перетворений у потенційний ресурс макроекономічного розвитку країни. 

У міжнародному макроекономічному середовищі постійно відбувається перерозподіл 
ризиків від держави до приватного сектора національної економіки. Якщо держава, що 
розпоряджалася величезними ресурсами, могла дозволити собі знехтувати необхідністю 
прогнозування фінансово-економічних ризиків, то суб’єкти господарювання, які 
перебувають у жорстких конкурентних умовах, беззастережно мали потребу в такому 
прогнозуванні. 

В умовах сьогодення данні аспекти характерні для нашої країни. Суб’єкти 
господарювання в умовах європейського вектору розвитку країни  працюють в умовах 
підвищеної нестабільності, а отже, і невизначеності господарського середовища. 

Основні чинники, які негативно впливають на результативну діяльність суб’єктів 
національного макроекономічного середовища такі: 

–   нестабільність у міжнародному макроекономічному середовищі; 
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– нерівномірність розвитку різних галузей національної економіки при 
загальнопромисловій депресивній стабілізації; 

− значна частка великих і надвеликих промислових підприємств у структурі 
виробничих потужностей (але тільки вони здатні на великі технологічні інновації); 

− високий рівень товарного монополізму; 
− високі частка й потенціал зростання тіньової економіки, високі трансакційні 

витрати виходу на легальний ринок, витрати захисту прав власності, широке поширення 
корупції; 

− нерозвиненість бюджетно-фінансової системи країни;  
− значний внутрішній і зовнішній державний борг; 
− несприятливий інноваційно-інвестиційний клімат, що підтверджується тривалим 

зниження інвестиційної активності у національному макроекономічному середовищі; 
− низька ціна робочої сили на ринку праці працівників промислового сектору 

національної економіки; 
− відсутність єдності в суспільстві та владних структурах у питаннях щодо 

соціально-економічних перетворень, насамперед, відсутність чіткої концепції майбутнього 
пріоритетного розвитку суспільства; 

− військові дії та нестабільна політична ситуація. 
В умовах агресивного внутрішнього та зовнішнього середовища, що спостерігається 

протягом 2014-2018 років, змушує економічно-активних суб’єктів господарювання 
зосередитися на питаннях всебічної підтримки фінансово-економічної безпеки своєї 
діяльності, часом на шкоду прямим інтересам бізнесу – зростання прибутку. 

  Для забезпечення стабільного фінансово-економічного росту національної економіки 
необхідно сформувати усвідомлене, раціональне відношення до ризику, постійне врахування 
його у повсякденній практиці й особливо при формуванні стратегії розвитку суб’єктів 
господарювання, тому що воно повинне зачіпати всі життєво важливі сторони діяльності й 
пов’язані з ними ризики. Формування стратегії фінансово-економічного розвитку 
національної економіки визначає необхідність вирішення проблеми управління ризиками, 
тому що поведінка суб’єктів господарювання не може у сучасних умовах не базуватися на 
відповідній концепції управління ризиком, що системно охоплює всі стратегічні аспекти, у 
тому числі технічні, технологічні, організаційні, управлінські, фінансові, економічні, 
господарські, екологічні, соціальні, політичні, юридичні та інші. 

  Особливе значення вирішення(розв’язання) проблеми управління ризиками має в 
інноваційно-інвестиційній сфері національної економіки. Розвиток науки й техніки дає нові 
можливості суб’єктам господарювання для фінансово-економічного росту, що, як показує 
міжнародний досвід, може й повинно реалізовуватися за допомогою переходу на 
інноваційно-інвестиційний  шлях розвитку національного макроекономічного середовища. 

Необхідно зазначити, що в умовах системної світової кризи й кризових явищ у 
національному макроекономічному середовищі є блискучі можливості не тільки для 
подальшої розробки проблем управління ризиками, але й більш результативного 
застосування теорії управління ризиками в практичній діяльності суб’єктів господарювання, 
змінюючи при цьому ставлення людей до ризиків, що створює певну композицію ставлення 
до ризику і суспільства в цілому. 

Таким чином, активна позиція суб’єктів господарювання в умовах європейського 
вектору розвитку національного макроекономічного середовища  вимагає комплексного 
всебічного  вивчення природи невизначеності як основи формування ризиків, джерел їхнього 
виникнення, умов і можливостей їхнього прогнозування й управління в умовах сьогоденної 
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реальності, що постійно змінюється.  Це складне наукове завдання, тому що доводиться 
досліджувати вже не окремі традиційні ризики, кожен з яких раніше можна було при бажанні 
звести до прийнятного мінімуму або уникнути. В умовах сьогодення національна економіка 
маємо справу з розвинутою системою ризиків. Ця ризикова система має всеосяжний 
характер, складну структуру та функції, і у своїй основі збігається з економікою в цілому, 
пронизуючи її зверху донизу. 
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ В 
УКРАЇНІ 

М.О. Ананська, к.е.н, доцент 
 І.В. Мостова, магістрантка 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

На сучасному етапі більшість підприємств не має достатньої кількості власної 
сировини для повного завантаження виробничих потужностей. Тому все більше в Україні 
зростає чисельність здійснення схем операцій з давальницькою сировиною. Такий вид 
діяльності для багатьох виробничих підприємств є єдиним шансом на виживання у сучасних 
умовах.  

В основному причинами використання давальницьких операцій та їх вплив на 
переробні підприємства є економічними, але разом цим слід звернути увагу на причини 
технічного, соціального та організаційного характеру. 

Дослідженням використання схем  давальницьких операцій у виробничому секторі  
займались такі вчені: Ф.Ф. Бутинець, В.Е. Житній, Н.А. Осницька, С.В. Мочерний, К.К. 
Богомазова, Н.Є. Білинська, В.Є Житний, О.Р. Кіляр, Н.В. Голячук, В.І. Гринь та інші. 

Згідно Податкового кодексу України, давальницька сировина – це сировина, 
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного 
суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання 
(виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням 
такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі [1]. 

Операція з давальницькою сировиною – це операція з переробки (обробки, збагачення 
чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, 
а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату[1]. 

Головна особливість операцій з давальницькою сировиною полягає у тому, що 
передавальна сторона зберігає за собою право власності на вихідну сировину або матеріали, 
що передано в переробку, і також на готову продукцію, отриману в результаті переробки, а 
переробник лише надає послуги з переробки [3]. 

Динаміка обсягів експорту та імпорту давальницької сировини підприємствами 
України наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Динаміка обсягів експорту та імпорту давальницької сировини за 2014-2017 рр. 
(складено на основі [2]) 

Показники, од. 
виміру 

Аналізовані періоди 
2014 
рік ПВ 2015 

рік ПВ Тпр, 
% 

2016 
рік ПВ Тпр, 

% 
2017 
рік ПВ Тпр, 

% 
Обсяги експорту 

давальницької 
сировини, млн. 

дол. 

127,7 0,2 67,2 0,2 -47,4 42,1 0,2 -37,4 48,4 0,2 15 

Обсяги імпорту 
давальницької 
сировини, млн. 

дол. 

3026,8 5,6 2366,6 6,3 -21,8 2488,4 6,5 5,1 2576,3 6,6 3,53 

 
За даними табл. 1 чітко видно кількісне переважання імпорту давальницької сировини 

над відповідним експортом. Обсяг експорту у 2015 році порівняно з 2014 роком зменшився 
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на 47,4 %, у 2016 році порівняно з 2015 роком зменшився на 37,4, а у 2017 році збільшився 
на 15 %. Обсяг імпорту у 2015 році порівняно з 2014 зменшився на 21,8 %, а у 2016-2017 
роках спостерігається тенденція до збільшення обсягів давальницької сировини. 

Про пасивну участь операцій з давальницькою сировиною у контексті розвитку 
експортної діяльності свідчать їхні частки у загальному обсязі експорту, котрі залишались на 
незмінному рівні 0,2 % впродовж 2014-2017 років. Показники експорту давальницької 
сировини протягом 2014-2016 років характеризуються зниженням, але у 2017 році 
збільшується, що свідчить про те, що суб’єкти господарювання приймають участь у 
давальницьких операціях. У графічному вигляді означене вище приведено на рис. 1, 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка експорту давальницької сировини 
 

 
 

Рисунок 2 – Динаміка імпорту давальницької сировини 
 

Розглянемо динаміку обсягів експорту та імпорту готової продукції, виготовленої з 
давальницької сировини, підприємствами України у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Динаміка обсягів експорту та імпорту готової продукції, виготовленої з 
давальницької сировини, підприємствами України за 2014-2017 рр. (складено на основі [2]) 

Показники, од. виміру 
Аналізовані періоди 

2014 
рік ПВ 2015 

рік ПВ Тпр, 
% 

2016 
рік ПВ Тпр, 

% 
2017 
рік ПВ Тпр, 

% 
Обсяги експорту готової 
продукції, виготовленої з 
давальницької сировини, 

млн. дол. 
 

5025,5 8,1 4243,6 7,9 -15,6 3395,1 8,9 -19,9 3541 9,1 4,3 

Обсяги імпорту готової 
продукції, виготовленої з 
давальницької сировини, 

млн. дол. 

131,4 0,2 143,4 0,3 9,13 62,7 0,2 -56,3 61,6 0,2 -1,8 
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За даними табл. 2 видно, що у 2014-2016 роках відбувалось  скорочення обсягів 
експорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини. У 2015 році порівняно  з 
2014 роком на -15,6 %, у 2016 році порівняно з 2015 роком на -19,9 %, а у 2017 році обсяги 
експорту збільшилось на 4,3 %. 

Щодо обсягів імпорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, то у 
2015 році порівняно з 2014 роком збільшились на 9,13 %, але у 2016-2017 роках обсяги 
зменшились, у 2016 році порівняно з 2015 роком на -56,3 %, а у 2017 році порівняно з 2016 
роком на -1,8 %. 

У контексті простеження кількісної динаміки результатів давальницьких операцій, 
тобто експорту-імпорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, слід 
зазначити про однозначне переважання експортних операцій над імпортними операціями у 
цій сфері. Цей факт служить ще одним аргументом домінування ролі переробного 
підприємства серед вітчизняних суб’єктів господарювання. 

У графічному вигляді означене вище приведено на рис. 3, 4. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динаміка експорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини 
 

 
 

Рисунок 4 – Динаміка імпорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини 
 
Таким чином проведений аналіз свідчить про те, що у 2017 році відбувається ріст 

операцій з давальницькою сировиною в Україні. Обсяг експорту порівняно з 2016 
збільшився на 15% або 6,3 млн.дол., а обсяг імпорту на 3,53% або 87,9 млн.дол. Така 
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ситуація свідчить про те, що суб’єкти господарювання стали частіше використовувати 
давальницькі схеми. Переважання експортних операцій над імпортними операціями служить 
аргументом домінування ролі переробного підприємства серед вітчизняних суб’єктів 
господарювання. 

Таким чином використання давальницьких схем у сучасних умовах є одним із 
поширених шляхів виходу із кризового стану. Це дозволить розширити економічні зв’язки, 
знизити рівень витрат на виробництво продукції, залучити наявні у нерезидентів сировину і 
матеріали для переробки на вітчизняних підприємствах, що стимулювало розвиток 
виробничих підприємств України.  
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ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ: 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

 
Н.Г. Новак, старший викладач 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Метою будь-якого суб’єкта господарювання є створення системи контролю, яка 
допомагає своєчасно виявляти помилки, сприяючи підвищенню ефективності роботи. Однак 
насамперед слід розрізняти такі поняття як внутрішній контроль та внутрішній аудит. 

Внутрішній контроль — це процес, який забезпечує відповідність функціонування 
конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне 
досягнення поставленої мети. Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного стану 
справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які 
негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та 
доведення цієї інформації до органу управління. Внутрішній контроль за діяльністю цехів, 
бригад, ділянок та інших внутрішньогосподарських формувань проводиться в суб'єктах 
господарювання їх керівниками і спеціалістами при виконанні ними своїх функціональних 
обов'язків, а також штатними контролерами, ревізорами та аудиторами [1]. 

Поняття внутрішнього контролю з’явилося ще на початку XVIII століття. Як система 
контролю діяльності підприємства, це поняття сформувалося до початку ХХ століття у 
вигляді сукупності трьох елементів: поділ повноважень, ротація персоналу, використання та 
аналіз облікових записів. Пізніше функції внутрішнього контролю значно розширилися, 
перетворившись в організацію і координування дій, спрямованих на забезпечення 
схоронності активів, перевірку надійності облікової інформації, підвищення ефективності 
облікових операцій, проходження продиктованої політики та процедур компанії. Таким 
чином, нові функції вивели поняття внутрішнього контролю за рамки кола питань, що 
відносяться до звичайного бухгалтерського обліку. Еволюціонуючи і розширюючи сферу 
свого застосування, внутрішній контроль до кінця XX століття перетворюється на 
інструмент контролю за ризиками, де його функції тісно переплітаються з функцією 
управління ризиками – ризик-менеджментом [2]. 

Внутрішній контроль це процес, спрямований на досягнення цілей компанії, і 
являється результатом дій посібника з планування, організації, моніторингові діяльності 
підприємства в цілому і його окремих підрозділів. Менеджери компанії повинні, по-перше, 
поставити мету і визначити завдання компанії й окремих підрозділів і побудувати відповідну 
структуру організації. І, по-друге, забезпечити функціонування ефективної системи 
діловодства і звітності, поділи повноважень, авторизації, моніторингу для досягнення 
поставлених цілей і рішення завдань [3]. 

На відміну від внутрішнього контролю, внутрішній аудит відіграє декілька інакшу 
роль в діяльності підприємства. Тому слід , по-перше, дати визначення цьому терміну. 

Внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості та 
консультаційних послуг, що має приносити користь організації та покращувати її діяльність. 
Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених цілей за допомогою 
системного, упорядкованого підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів 
управління ризиками, контролю, і корпоративного управління [4]. 
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Мета внутрішнього аудиту – збільшувати та зберігати вартість організації шляхом 
надання ризик-орієнтованих та об’єктивних аудиторських послуг, консультацій та 
професійної думки. 

Внутрішній аудит – це організована на підприємстві, діюча в інтересах його 
керівництва та (або) власників і регламентована внутрішніми нормативними актами система 
контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, та надійністю функціонування всієї 
системи внутрішнього контролю.  

Внутрішній аудит зародився в західних країнах на початку ХХ століття і отримав 
поштовх до розвитку після Другої Світової війни у відповідь на збільшені обсяги операцій та 
децентралізацію компаній. У 1941 р. в США було створено Інститут внутрішніх аудиторів, 
професійна асоціація внутрішніх аудиторів, що має за мету розвиток і популяризацію 
професії внутрішнього аудитора і вироблення стандартів професійної діяльності. На сьогодні 
Інститут налічує понад 70 тисяч членів і представлений більш ніж у 120 країнах світу. А 
всього в світі налічується близько одного мільйона людей, які в тій чи іншій мірі займаються 
внутрішнім аудитом [2]. 

Внутрішній аудит служить інтересам менеджерів, проводить аналіз можливих ризиків 
при впровадженні нових проектів, контролює відображену фінансово - управлінську 
звітність, допомагає ефективно виконувати покладені на працівників обов’язки та є заходом 
за допомогою якого існує можливість зниження витрат компанії. 

Як показує аналіз досвіду використання термінів «внутрішній контроль» й 
«внутрішній аудит» у господарській практиці, відмінності між цими явищами обумовлені 
їхнім місцем і функціями в структурі організації системи внутрішнього контролю. Так 
склалося, що питання внутрішнього управління вирішує саме підприємство, законодавчо 
вони не регламентуються. Тому централізоване нормативне регулювання внутрішнього 
контролю й внутрішнього аудиту відсутнє і кожне підприємство вправі самостійно визначати 
склад і цілі суб’єктів системи внутрішнього контролю. Виключенням із цього правила в 
українській господарській практиці є тільки діяльність банків, для яких питання 
внутрішнього контролю й внутрішнього аудиту регламентоване досить чітко. Для 
ефективної роботи системи контролю на підприємстві необхідно розмежовувати 
компетенцію підрозділів, що входять у систему внутрішнього контролю, які безпосередньо 
здійснюють розробку, затвердження, застосування процедур контролю й оцінюючу систему 
внутрішнього контролю. У затверджених регламентах і положеннях для кожного 
контролюючого підрозділу організації (суб’єкта контролю) повинні бути визначені області 
повноважень, відповідальності, взаємодії з іншими контрольними підрозділами, перелік, 
періодичність і порядок здійснення процедур контролю [5]. 
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У процесі формування ринкових відносин в Україні виникло багато проблем, які, не 

дивлячись на позитивну тенденцію в розвитку економіки, ще не можна вважати вирішеними. 
Однією з таких проблем є розвиток галузей, які утворюють дохідну частину бюджету, у тому 
числі виноробства. Розглядаючи проблематику особливостей обліку та аналізу готової 
продукції на підприємствах виноробної галузі, слід зазначити, що сучасні ринкові відносини 
висувають нові завдання щодо вирішення проблем обліку та аналізу операцій із продажу 
товарів, тоді як існуючі дослідження базуються на класичному підході, що деякі аспекти 
обліку і аналізу операцій із продажу товарів у системі управління підприємства потребують 
більш глибокого дослідження. 

Готовою вважається продукція повністю закінчена обробкою, укомплектована, яка 
пройшла необхідні випробування (перевірки), відповідає діючим стандартам або 
затвердженим технічним умовам (має сертифікат чи інший документ, що засвідчує її якість), 
прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята 
замовником (якщо готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого порядку 
її приймання (оформлена встановленими здавальними документами). Для обліку готової 
продукції Планом рахунків передбачено рахунок 26 «Готова продукція». Цей рахунок 
активний, балансовий, використовується для узагальнення інформації про наявність та рух 
продукції, виготовленої підприємством. За дебетом рахунку 26 відображається надходження 
готової продукції власного виробництва за первісною вартістю, за кредитом – списання 
готової продукції внаслідок продажу або використання для власних потреб. Основна 
діяльність виробничого підприємства полягає у виробництві та реалізації виготовленої 
продукції. 

Слід зазначити, що особливість виноробної галузі полягає в тому, що в неї порівняно 
довгий цикл виробництва (обробка виноматеріалів та їх підготовка до виробництва, 
технологічний процес витримки вина). Тривалий витратний цикл збільшує потребу 
підприємств у фінансуванні виробничого процесу, оскільки тривале зберігання запасів 
матеріалів, обслуговування незавершеного виробництва вимагають значних витрат [1].  

Економічний аналіз готової продукції та виручки, одержаної від її реалізації, являє 
собою об'єктивно необхідний вид управлінського аналізу. Основна інформаційна база 
аналізу обліку готової продукції містить наступні види бухгалтерської (фінансової) та 
статистичної звітності як:  

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма фінансової звітності № 1) [2,3];  
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма фінансової 

звітності № 2) [2,3];  
 Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за 

видами (форма статистичної звітності № 1-П місячна); 
 Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (форма статистичної 

звітності 1П-НПП (річна)).  
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Основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію 
визначаються П(С)БО 9 «Запаси» [4] та 16 «Витрати» [5]. В бухгалтерському обліку готова 
продукція оцінюється у відповідності до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю, яка 
визначається згідно з П(С)БО 16 «Витрати» [5]. П(С)БО 16 «Витрати» визначає два поняття 
собівартості готової продукції: собівартість реалізованої продукції та виробнича собівартість 
продукції [5] 

Оцінка готової продукції при її продажі залежить від облікової політики 
підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть застосовуватися 
методи, передбачені П(С)БО 9 «Запаси» [4]. При відображенні продажу готової продукції в 
бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством 
згідно з обліковою політикою – первісна вартісна (за дебетом рахунку 901 «Собівартість 
реалізації готової продукції») та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за 
кредитом рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції») [6]. 

При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. 
Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності та 
технологічною складністю [7].  

Слід зазначити, що сучасні ринкові відносини висувають нові завдання щодо 
розв’язання проблем обліку та аналізу операцій із продажу товарів, тоді як існуючі 
дослідження базуються на класичному підході, що деякі аспекти обліку операцій із продажу 
товарів у системі управління підприємства потребують більш глибокого дослідження. Так, 
невирішеними залишаються проблеми належного аналітичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень із метою підвищення їх обґрунтованості та ефективності.  

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, а також про 
суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 
«Доходи від реалізації». Даний рахунок є пасивним, тому по кредиту рахунку відображається 
збільшення доходу, по дебету – належна сума непрямих податків; суми, які одержує 
підприємство на користь комітента, та списання у порядку закриття на рахунок 79 
«Фінансові результати» [8]. 

 Рахунок 90 «Собівартість реалізації» планом рахунків призначено для узагальнення 
інформації про собівартість реалізованої продукції. По дебету даного рахунку 
відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, по кредиту – 
списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати» [8]. 
Витрати, пов’язані з реалізацією продукції не включаються до складу виробничої 
собівартості і відокремлюються на рахунку 93 «Витрати на збут».  

За дебетом рахунку 93 відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом – 
списання на рахунок 79 «Фінансові результати» [7]. 

 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі 
наявності таких умов:  

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію 
(товар, інший актив);  

 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою 
продукцією (товарами, іншими активами);  

 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 
 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід 

підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені 
[7].  
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Таким чином, однією з головних проблем обліку реалізованої продукції є те, що 
нарахування доходу від реалізації готової продукції, товарів, робіт послуг відбувається у разі 
наявності вище перелічених умов, при цьому виникає дебіторська заборгованість. Це є 
проблемою, оскільки, по-перше, наявність дебіторської заборгованості є економічно 
невигідною для підприємства, через неможливість використання даних коштів для 
виготовлення і реалізації нової продукції. Суть полягає в тому що нарахований дохід може 
бути списаний на фінансові результати, і співставлятися з витратами понесеними для 
отримання цього доходу, тобто для визначення прибутку чи збитку, але реально цього 
доходу немає. По-друге, дебіторська заборгованість може бути сумнівною, тобто не буде 
впевненості про повернення частини або повної суми цієї заборгованості. 

До складу витрат на збут входять витрати на тару й упакування продукції на складах 
(якщо упакування здійснюється після здачі продукції на склад); витрати щодо доставлення 
продукції на станцію відправлення, навантаження у вагони, автомобілі чи інші транспортні 
засоби (якщо за умовами договору їх сплачує постачальник); витрати на маркетинг і 
рекламу; витрати на оплату праці і комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам 
відділу збуту тощо. В організації обліку продукції основним моментом є правильна 
класифікація. Готову продукцію групують за формою, ступенем готовності та технологічною 
складністю (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація готової продукції [8] 
 

Рух готової продукції з виробництва на склад відображається в різних документах, а 
саме накладних, актах, відомостях випуску продукції. Працівник складу відображає дані про 
готову продукцію у картках складського обліку або Книзі в тому ж порядку, що й дані про 
виробничі запаси, після чого первинні документи передаються до бухгалтерії. 

При аналізі структури продукції необхідно забезпечити угруповання виробів по 
галузевих сегментах, на відповідну і не відповідну профілю даного підприємства, на основну 
продукцію і продукцію культурно-побутового призначення та господарського вжитку, 
порівнянну і незрівнянну (нову) продукцію і ін. Зрушення в структурі продукції впливають 
на динаміку узагальнюючих показників господарської діяльності: випуску і реалізації 
продукції, продуктивності праці, собівартості та прибутку.  
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Відповідно, слід зазначити, що в аналітичному обліку можливе відображення готової 
продукції за обліковими цінами, а надходження та відпуск готової продукції в синтетичному 
обліку – за фактичною виробничою собівартістю. При цьому облікові записи в системі 
рахунків можуть бути різними. Деталізацію рахунків варто здійснювати, максимально 
відображаючи інформаційну систему управління реалізації продукції. Оскільки метою 
ведення бухгалтерського обліку операцій з продажу продукції є надання користувачам 
інформації про результати діяльності підприємства для прийняття рішень, деталізацію 
рахунків варто здійснювати, максимально відображаючи інформаційну систему управління 
продажами.  

Таким чином, підводячи підсумки, слід зазначити, що в сучасних умовах 
господарювання обліково-аналітичне забезпечення процесу управління станом і рухом 
готової продукції та результативності її реалізації набуває особливої актуальності. При 
цьому однією з основних складових ефективної організації обліку й аналізу готової 
продукції та її реалізації стає достатній рівень використання облікової інформації з метою 
оцінювання якісних і кількісних характеристик готової продукції підприємств виноробної 
галузі з урахуванням специфіки їх діяльності. Вирішення визначених проблем дозволить 
системі управління виноробних підприємств ефективно здійснювати бухгалтерський облік та 
аналіз готової продукції, підвищувати ефективність її виробництва, забезпечувати достатній 
рівень конкурентоспроможності, підвищуючи загальний економічний потенціал подальшого 
розвитку [9]. 
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Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для 

забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію[1]. На сьогодні питання інвентаризації 
основних засобів організація їх проведення на підприємстві є актуальним, це дає змогу 
виявити можливі розходження між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку. 
При інвентаризації може бути виявлено: пересорт, поломку вимірювальних приладів, 
зловживання матеріально відповідальних осіб, помилкові записи чи навіть втрата 
документів. Інвентаризація є своєрідною точкою контроля для підприємства.  Згідно Закону 
України періодичність проведення інвентаризації визначаються власником або керівником 
підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим [0].  

Інвентаризація класифікується за такими ознаками: 
1. Від повноти перевірки господарських засобів: повна та часткова. 
Повна інвентаризація це перевірка усього майна підприємства. Часткова проводиться 

вибірково, вона охоплює тільки окремі види майна підприємства які саме визначає керівник. 
2. За характером: планові та позапланові.  
Планові інвентаризації проводиться згідно з графіком. Позапланові проводять у разі 

стихійного лиха чи виявлення крадіжки на підприємстві. 
3. Обов’язкові та необов’язкові. Проведення інвентаризації є обов’язковим якщо: 
 у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, 

приватизації майна; 
 у випадку зміни матеріально відповідальних осіб;  
 у випадку встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей; 
 за судовим рішенням; 
 у випадку техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха [2].  
Проведення інвентаризації основних засобів відбувається в чотири етапи (рис. 1). 
Роль інвентаризації не обмежується перевіркою фактичної наявності цінностей. У 

процесі інвентаризації майна здійснюються такі заходи: 
 організовується контроль за дотриманням вимог у діяльності матеріально 

відповідальних осіб за збереження ресурсів;  
 перевірка стану складських приміщень, порядку зберігання цінностей, справності 

всіх ваговимірювальних приладів, правильності присвоєння інвентаризаційних номерів; 
 встановлюються якісні характеристики матеріальних ресурсів: виявляються 

залежані і не використані цінності, майно, що повністю або частково втратило первинні 
властивості. На основі отриманої інформації вживаються заходи щодо їх переоцінки, 
продажу або використання для інших потреб; 

 виявляються непридатні до експлуатації основні засоби та ті, що не підлягають 
відновленню; 

 перевіряється дотримання правил утримання та експлуатації основних засобів [3]. 
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Рисунок 1 – Етапи проведення інвентаризації основних засобів 
 
Ефективність інвентаризаційної роботи, перш за все, залежить від оптимального 

планування та якісного і своєчасного її проведення. Як свідчить практичний досвід 
діяльності Одеської регіональної лабораторії ветеринарної медицини, поліпшення стану 
інвентаризаційної роботи можливе за умови посилення якості роботи інвентаризаційної 
комісії та об’єктивності визначення її результатів.  

Крім того, статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [0] передбачено необхідність перевірки та документального 
підтвердження оцінки майна та зобов’язань. На потребі документального підтвердження 
оцінки майна й зобов’язань на підприємстві (установі) і необхідно акцентувати увагу.  

Таким чином, щоб своєчасно і повністю мати правдиві дані про стан і ефективність 
використання основних засобів та інших необоротних активів, необхідно правильно 
організувати їх облік та документальне забезпечення.  
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1 етап 
Створення інвентаризаційної комісії. До складу комісії входять керівник який 
її очолює, головний бухгалтер підприємства, а також матеріальні 
відповідальні особи.  Відповідальність за результат її проведення несе 
керівник підприємства. 

2 етап 

3 етап 

4 етап 

Під час цього етапу готуються усі документи  інвентаризації основних засобів 
перевіряються: наявність і стан технічних паспортів та іншої документації на 
основні засоби; наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті 
підприємством в оренду, установлюються залишки. 
 
При виявленні розбіжностей і неточностей у бухгалтерському обліку або 
технічній документації вносяться відповідні виправлення й уточнення. 

Закінчення інвентаризації підтверджується оформленням звіряльних 
відомостей і протоколу інвентаризаційної комісії. У протоколі фіксуються 
результати інвентаризації. Протокол затверджується керівником підприємства, 
а результати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 
підприємства [2]. 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 133

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ 

 
О.В. Степаненко, магістр 

Н.Ю. Єршова, к.е.н., професор 
 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 
Значення aналiзу полягає в тому, що він є необхiдною умовою ефективного 

управлiння доходами і витратами підприємств iз метою збiльшення прибутку та підвищення 
рентабельностi. Від тогo, наскільки якіснo прoведено аналіз фінансових результатів, 
визначенo оснoвні чинники, які йогo забезпечують, зaлежить майбутня результативність 
діяльності підприємства. Як свідчать дані Державного комітету статистики за 2018 рік 55,7% 
підприємств одержали прибуток, а 44,3% – збиток. Найбільший фінансовий результат 
зафіксовано на підприємствах, що займаються сільським господарством, мисливством, 
лісовим господарством та в сфері освітніх послуг. Найбільшу частку (51,0%) прибутку 
отримали підприємства фінансової та страхової діяльності. Найбільшу частку збиткових 
великих та середніх підприємств зафіксовано на підприємствах, які займаються мистецтвом, 
спортом, розвагами та відпочинком (72,0%), операціями з нерухомим майном (61,1%), 
наданням інших видів послуг (53,8%).  У 2017 році у порівнянні з 2016 роком відзначається 
зниження рентабельності всієї реалізованої продукції на 0,9%, що характеризується 
негативно. Загальна рентабельність за 2017 рік склала 2,2%. Спостерігається зниження 
загальної рентабельності в 2017 році у порівнянні з 2016 роком на 3,2%, що є результатом 
негативного впливу операційних і позареалізаційних доходів і витрат. Рентабельність 
продажів по чистому прибутку за 2017 рік склала 1,8%. Рентабельності продажів по чистому 
прибутку в 2017 році за порівняння з 2016 роком піднялася, що не можна характеризувати ні 
позитивно, ні негативно.  

Фінансові результати діяльності підприємства відображають ефективність його 
господарювання відповідно до усіх напрямів його діяльності, а саме: основної, іншої 
операційної, фінансової і інвестиційної діяльності. Вони становлять основу економічного 
розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами. При визначенні 
фінансових результатів підприємства кожного з видів діяльності, необхідно враховувати 
особливості їх формування, зумовлені специфікою того чи іншого виду діяльності. При 
цьому найбільш суттєву увагу приділяють фінансовому результату від основної діяльності 
підприємства, що є головною метою його створення, яка дозволяє підприємству отримати 
основну частку доходу.  Основна діяльність на підприємствах різних видів діяльності може 
суттєво відрізнятись і тому необхідно дослідити характерні особливості кожного 
підприємства. Це дасть змогу провести подальший аналіз фінансових результатів та зробити 
їх порівняльну характеристику. 

Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства передбачає 
використання певної методики як сукупності правил, прийомів і методів вивчення та 
опрацювання фінансової інформації. Основні методи аналізу – горизонтальний, 
вертикальний, трендовий, коефіцієнтний і факторний [1]. Більшість науковців, аналізуючи 
фінансово-господарську діяльність, звертають свою увагу на горизонтальний, вертикальний 
та коефіцієнтний фінансовий аналіз (84,6 %). Найменш використовуваними прийомами у 
фінансовому аналізі є економіко-математичні й функціонально-вартісні прийоми (7,7 %). 
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При проведенні аналізу фінансових результатів основними джерелами інформації є 
бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати і пояснень до звітності. 

Структурно-динамічний аналіз доходів, витрат і прибутку – показників звіту про 
фінансові результати – є першим етапом оцінки фінансових результатів діяльності 
організації [1]. При дослідженні доходів і витрат важливим є вивчення їх рівня і структури в 
звітному і попередньому періодах, оцінка динаміки, і з'ясування її причин. 

Другим етапом оцінки фінансових результатів є горизонтальний аналіз показників 
прибутку. Він допомагає побачити рівень і динаміку показників, а також дає можливість 
досліджувати стабільність отримання доходів і твори витрат, за рахунок чого можна зробити 
прогнози про їх зміну в майбутньому [2-4]. 

Наступним етапом є факторний аналіз прибутку, а пізніше і показників 
рентабельності з метою з'ясування причин зміни даних показників. Провести дослідження 
можна методом ланцюгових підстановок або абсолютних різниць виходячи їх порядку 
формування показників. Головною метою тут є виявлення ступеня впливу на різні види 
прибутку ряду факторів, в тому числі зростання або збільшення виробництва товарів, обсягів 
продажів, підвищення якості та розширення асортименту товарів, збільшення 
рентабельності; виявлення резервів збільшення прибутку та ін. [2-4] 

На сьогоднішній день досить актуальним в зарубіжній практиці аналізу фінансових 
результатів є застосування показника доданої економічної вартості (EVA). Справа в тому, що 
сучасному підприємству не достатньо отримувати прибуток і відрізнятися високими 
значеннями традиційних показників рентабельності, необхідно також забезпечувати певний 
рівень рентабельності, який дозволить створювати додаткову вартість [5]. Можна сказати, 
що індикатор EVA, аналогічно показниками рентабельності характеризує прибутковість, 
проте виключає ряд недоліків, властивих традиційним показникам, а саме: штучне 
заниження або завищення прибутку підприємства за допомогою бухгалтерських даних; 
відсутність відображення тимчасової вартості грошей; недостатній рівень кореляції 
показників рентабельності і вартості акцій, що може ввести в оману інвесторів і власників. 
Більш того, використання підприємствами показника доданої економічної вартості вносить в 
їх аналітичну діяльність більше об'єктивності за рахунок наступних переваг: відображає 
тісний зв'язок з вартістю акції, яка встановлюється за допомогою статистичних методів; дає 
можливість використовувати максимальний обсяг даних бухгалтерського обліку; враховує 
вартість інвестованого капіталу. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Л.С. Петрова, к.е.н,  

К.І. Кримченкова, студентка 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Досвід функціонування успішних підприємств в умовах ринку свідчить, що для 

забезпечення життєздатності підприємства на протязі тривалого проміжку часу необхідно 
впроваджувати нові методи підвищення ефективності системи управління підприємствами, 
одним із яких є бюджетування. В сучасний час на українських підприємствах існує проблема 
надлишку інформації та неможливості керування інформацією при здійсненні управлінських 
рішень. Бюджетування дозволяє згрупувати інформацію і проаналізувати її для прийняття 
ефективних управлінських рішень керівництва 3. Проблемні питання впровадження 
бюджетування на підприємствах України є надзвичайно актуальними, оскільки підвищують 
контрольованість економічних процесів підприємства 4. 

Формування системи бюджетного планування реалізується через певні послідовні 
етапи (табл. 1). 

 

Таблиця 1  Етапи бюджетного планування 4 
Етапи  Зміст  

 
 

Інформаційне 
забезпечення бюджетного 

планування 

Полягає в інформаційному забезпеченні розроблення бюджетів та 
передбачає цілеспрямований добір відповідної інформації з різних 
джерел. На цьому етапі підбирають інформацію про місію, цілі, 
стратегію, політику організації; планові параметри, яких прагне 
досягнути організація у бюджетному періоді; умови функціонування 
організації, очікувані зміни; кадровий потенціал, виробничі потужності, 
технічне забезпечення; наявність обмежувальних факторів тощо 

Встановлення цілей та 
визначення завдань 

бюджетного планування 

Основними цілями бюджетного планування є: підвищення фінансової 
результативності діяльності підприємства; забезпечення збалансування 
надходжень грошових коштів та їхнього використання; визначення 
обсягів залучення додаткових фінансових ресурсів та вибір на 
альтернативних засадах оптимальних джерел фінансування; чітке 
виокремлення, структуризація та встановлення лімітів витрат в 
організації відповідно до встановлених організаційних цілей; 
мінімізація втрат та оптимізація ресурсних потоків, виражених у 
кількісній формі тощо 

Вибір методів бюджетного 
планування 

Розробляючи різні види бюджетів на підприємствах відповідних видів 
діяльності та форми власності, необхідно застосовувати адекватні 
методи бюджетного планування з урахуванням особливостей 
середовища функціонування. Методи бюджетного планування – це 
прийоми розроблення планових бюджетів організації. Для забезпечення 
системності у розкритті та використанні методів бюджетного 
планування на підприємстві та для всебічного дослідження і вивчення 
методів бюджетного планування, а також для обґрунтованого вибору 
методів під час розроблення бюджетів доцільно ознайомитись із 
класифікацією методів бюджетного планування за ознаками. 

Визначення видів, складу 
та структури бюджетів 

організації 

Види, кількість, форми та структура бюджетів організації, на відміну 
від фінансової звітності в Україні не регламентуються ніякими 
законодавчими чи нормативно-правовими актами. 
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Продовження таблиці 1 
Етапи  Зміст  

Забезпечення 
консолідування 

бюджетних показників 

Можна використовувати бюджет доходів і видатків, що дозволяє 
управляти таким найважливішим показником фінансової діяльності 
підприємства, як прибуток. Для його складання, а також звітів по його 
виконанню потрібно істотно більше інформації, чим для бюджету руху 
грошових коштів, оскільки планування видатків вимагає 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), розрахунку 
комерційних і управлінських видатків. А складання звітів по видатках 
підприємства (у форматі бюджетування) може відчути потребу 
реорганізації облікової роботи (постановки на підприємстві 
управлінського обліку). 

Формування зведених 
бюджетів 

Зведеними бюджетами, як правило, є основні бюджети (бюджет 
доходів та витрат, бюджет руху грошових коштів та бюджет активів і 
пасивів). Хоча зведеним може бути будь-який бюджет, елементи якого 
чи часткові бюджети якого формуються в організації на різних рівнях 
та ланках управління. 

 
Ризики, які можуть виникнути при етапах формування системи бюджетування:  
  ризики неоптимального вибору методичного забезпечення бюджетування;  
 організаційні ризики, у тому числі ризики недотримання тимчасової регламентації 

складання бюджету;  
 ризики, пов’язані з недооцінкою (неправильною оцінкою) ризикового профілю 

організації і несполучуваністю з процедурами ризик-менеджменту;  
 ризики невідповідності кваліфікації працівників, залучених до бюджетування;  
 ризики прийняття неоптимальних фінансових рішень;  
 ризики недостатньої спряженості бюджетування зі стратегічними цілями 

організації;  
 ризики несприятливих змін зовнішнього середовища організації, у тому числі в 

галузі законодавства, дій конкурентів тощо 5 с.3. 
Раціональне управління розвитком підприємства нині слід здійснювати за допомогою 

бюджетування – сучасного інструменту управління на операційному, тактичному та 
стратегічному рівнях, що має значний вплив на постановку цілей та розробку заходів для 
досягнення високих фінансово-економічних результатів підприємства, забезпечуючи 
прогнозоване ресурсне підґрунтя їх отримання.  

 

Література:  
1. Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві : [навч. посіб. для студ. вузів] / О.Є. 

Кузьмін, О.Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с. 
2. Волощук Л.О. Проблеми впровадження системи бюджетування на вітчизняних 

підприємствах / Л.О. Волощук, С.В. Філиппова, Л.С. Петрова // Економіка: проблеми 
теорії та практики: Зб. наук. праць. – Одеса, 2009. – Вип. 250, Т. 6. – С. 1313-1320. 

3. Догадайло Я.В. Теоретичні основи бюджетування на підприємстві. 2011 
4. Петрова Л.С. Особливості формування системи бюджетування на підприємстві // Восьма 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне 
забезпечення інноваційної трансформації економіки України». 2014 

5. Шмиголь Н.М., Антонюк А.А., Богатирьова Г.Ю. Методи формування зведеного ризик-
орієнтованого бюджету підприємства  // Серія: Економіка та підприємництво  2016. 

6. Петрова Л.С. Бюджетне моделювання доходів, витрат та фінансових результатів 
підприємства в системі управління // Економіка, фінанси, право  2016. 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 137

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІННОВАЦІЙНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
С.В. Філиппова, д.е.н., професор 

О.Л. Малін, к.ю.н., доцент 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Впровадження проектів державно-приватного партнерства за останні роки в Україні 

повільно зростає. У 2017 р. частка проектів, які можна визначити як інфраструктурні, 
наблизилася до 96% їх загальної кількості [1].  

Інноваційний розвиток економіки розвинених країн сьогодні демонструє прискорені 
темпи, які спричиняють та підштовхують глобалізаційні процеси в науково-технічній сфері, 
що сприяють прискореній комерціалізації та розповсюдженню проривних інновацій. Тому 
традиційні механізми інтегрування державних і суспільних ресурсів з можливостями та 
ресурсами бізнесу для досягнення спільних і власних цілей мають суттєво змінитися.  

Це втілюватиметься у зміни організаційно-економічного механізму всіх великих 
інфраструктурних інноваційно-інвестиційних проектів, що здійснюються шляхом державно-
приватного партнерства (ДПП).  

Великими інфраструктурними інноваційно-інвестиційними проектами, що 
здійснюються шляхом державно-приватного партнерства, є проекти, пов’язані з:  

 обробленням вiдходiв,  
 місцевими системами водо-, електро- та теплопостачання,  
 транспортним сполученням,  
 туризмом, відпочинком, рекреацією, культурою та спортом,  
 деякі інші.  
Держава як своєрідний партнер забезпечує баланс між суспільним і приватним 

секторами – у фінансуванні, комерціалізації інновацій, трансферту технологій інвестуванні 
модернізації виробництв, стимулюванні інноваційної інфраструктури, що створює 
можливості вибору альтернатив подальшого розвитку. Тому сутність ДПП у таких проектах 
стає створення взаємовигідної форми співпраці, сторони якої спільно реалізують суспільно 
значущі проекти, ґрунтуючись на угоді про розподіл завдань і ризиків [2]. 

Ризиками та перешкодами запровадження великих інфраструктурних інноваційно-
інвестиційних проектів, що здійснюються на смарт-технологіях шляхом ДПП, є: 

а) загальні ризики і перешкоди, обумовлені загальними умовами та обмеженнями [1,3]: 
– можливість неефективного управління приватним партнером майном, що надано 

державою, невчасне введення в експлуатацію предмета договору, його невідповідність 
критеріям інвестиційного договору; 

– невиконання приватним партнером своїх фінансових зобов’язань у тривалих 
проектах через те, що держава не гарантує йому мінімальний обсяг споживання та вартості 
(тарифів) товарів або послуг на рівні економічно обґрунтованих затрат на їх виробництво, 
що окупає інвестицій; 

– недосконалість нормативної бази; 
– нестача податкових і митних пільг для проектів ДПП; 
– корупція в органах влади, яка здорожчує для приватного партнера проекти ДПП. 
б) специфічні ризики і перешкоди, обумовлені особливостями інноваційного процесу, 

прискореного інноваційного розвитку та інноваційної діяльності [4-5], до яких треба додати: 
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– можливий збій у технолого-соціально-економічній підсистемі суспільства; 
– недостатність кількості потенційних, потужних, приватних партнерів; 
– активний або пасивний супротив соціуму чи його певної частини (за сферою 

діяльності, за віковим обмеженням, за етичними або політичними поглядами тощо); 
– високі темпи розвитку інноваційних смарт-технологій, що призводять до 

непередбаченої зміни конструкції їх матеріального втілення; 
– набуття нових рис та вагомості соціальної відповідальності приватного партнера 

ДПП внаслідок непередбачуваних наслідків та впливів великих інфраструктурних 
інвестиційних проектів, що здійснюються на інноваційній основі й смарт-технологіях 
шляхом ДПП. 

Цей список ризиків не є остаточним, проте наведені ризики є головними, тому 
виступають, по суті, додатковими обмеженнями поширення державно-приватного 
партнерства в напрямках, що потребують значних інвестицій. Саме до таких відносяться 
великі інфраструктурні інвестиційні проекти, що здійснюються на інноваційній основі й 
смарт-технологіях. 

Відтак, у підсумку можна зазначити, що особливого значення у подальшому 
набувають такі аналітичні аспекти державно-приватного бізнес-партнерства як: 

а) цільова характеристика державно-приватного партнерства, яка має врахувати зміни 
змістовності його стратегії в цілому, цілеполягання та управлінського інструментарію, 
залежність його організаційно-економічного механізму від процесу смартизації 
інноваційного розвитку, посилення соціальної відповідальності за великі інфраструктурні 
інноваційно-інвестиційні проекти, що спираються за смарт-технології; 

б) посилення аналітичної основи бізнес-партнерства щодо: 1) вибору пріоритетної 
сфери з використання механізмів державно-приватного партнерства; 2) аналізу його 
інноваційно-інвестиційних проектів; 3) розподілу ризиків і завдань. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

С.О. Черкасова, к.е.н., доцент  
А.І. Тарнавський, студент  

Одеський національній політехнічний університет, м. Одеса 

В сучасних умовах господарювання контроль як функція управління має  
вирішальний вплив на фінансову, господарську та комерційну політику підприємств, 
зокрема виробничих, на процес отримання економічних вигід від їх діяльності, 
формулювання стратегічних інтересів розвитку та підвищення ефективності використання 
ресурсів. Побудова ефективної системи внутрішнього контролю ефективності використання 
ресурсів промислового підприємства, зокрема виробничих запасів, залежить від ефективної 
організації системи бухгалтерського обліку, оскільки саме система бухгалтерського обліку є 
основою усього інформаційного забезпечення системи управління його діяльності.    

Центральне місце у складі обліково-аналітичного забезпечення контролю 
ефективності використання ресурсів підприємства відводиться обліково-аналітичній 
інформації, під якою слід розуміти економічні відомості про осіб, факти, явища та процеси, 
що відбуваються у будь-якому господарюючому суб’єкті, отримані в результаті обліку, 
аналізу і синтезу, та яка фактично являє собою визначальний чинник при прийнятті рішень в 
сфері управління діяльністю підприємства [1]. 

Отже, система обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю 
підприємства об’єднує три взаємопов’язаних елементи: підсистему облікового забезпечення, 
підсистему аналітичного забезпечення та підсистему контролю [2,3]. Визначаючи місце 
підсистеми  контролю у цій системі, необхідно враховувати, що контроль (як і планування, 
організація, мотивація та регулювання) є однією з основних функцій управління, реалізація 
якої дає змогу керівництву підприємства оцінювати, наскільки правильними є його 
управлінські рішення, а також визначати потребу в здійсненні певних коректив у процесі 
реалізації цих рішень, зокрема з метою підвищення ефективності використання ресурсів [2]. 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання виробничі підприємства повинні 
розробляти та впроваджувати ефективну систему внутрішнього контролю з метою 
забезпечення ефективності та результативності своїх господарських операцій. На 
сьогоднішній день існують різні концепції та методики організації системи внутрішнього 
контролю підприємств, організацій, установ, оскільки саме сьогодні відбувається 
стандартизація та узгодження національного й міжнародного законодавства, що регулює 
внутрішній контроль у зв’язку з євроінтеграцією України.  

Відповідні процеси супроводжуються розробкою ряду законів, стандартів, завдань та 
вказівок щодо здійснення внутрішнього контролю на підприємствах. Так, наприклад, 
внутрішній контроль за світовими стандартами COSO та COSO II будується відповідно до 
елементів, які визначили як раз побудову системи внутрішнього контролю та діяльність 
відокремленого незалежного підрозділу внутрішнього аудиту. В Україні з прийняттям 
Постанови Кабінету Міністрів України № 1001 визначено систему внутрішнього контролю 
для органів державної влади, яка базується саме на стандартах методики COSO [4].    

Відповідно до концепції контролю, орієнтованого на ризик, викладеної в документі 
COSO “Концептуальні основи управління ризиками організацій” можна визначати основні 
ризикоутворюючі фактори (об’єктивні та суб’єктивні), що впливають на ефективність 
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діяльності підприємств на макрорівні й на мікрорівні, та відповідно впливають на 
ефективність використання їх ресурсів.  

Методика COSO представляє загальне визначення внутрішнього контролю і робить 
акцент на тому, що засоби внутрішнього контролю допомагають підприємствам досягнути 
ефективних і результативних операцій, надійної фінансової звітності та відповідності із 
законами та правилами, які функціонують. У даному документі розглядаються вказівки щодо 
оцінки систем контролю, щодо надання зовнішньої звітності про внутрішній контроль, щодо 
проведення оцінок систем контролю й тощо [5]. 

Процес управління ризиками складається з восьми взаємопов’язаних елементів, так як 
вони є складовою частиною процесу управління ризиками, їх зміст визначається тим, як 
керівництво управляє підприємством. До цих елементів відносяться:  

1) внутрішнє середовище здійснення контролю;  
2) формування цілей;  
3) визначення подій (опис процесів);  
4) ідентифікація та оцінка ризиків (визначення джерела, опис ризику, класифікація); 
5) способи реагування на ризики, управління ними; 
6) механізм контролю;  
7) організація інформаційного та комунікаційного обміну;  
8) здійснення моніторингу системи внутрішнього контролю та результатів реалізації 

контрольних заходів (див. табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Компоненти  моделі внутрішнього контролю COSO [5, 6] 
Компонента Сутність 

1 2 
1. Внутрішнє середовище. Являє собою 
систему управління, яка спрямована на 
реалізацію структурними підрозділами 
(структурними елементами) підприємства 
встановлених завдань 

Визначає розподіл повноважень і відповідальності 
між суб'єктами внутрішнього контролю. 
Складається із суб'єктів і об'єктів внутрішнього 
контролю, здійснюється з метою досягнення 
встановлених цілей в межах визначених 
повноважень та відповідальності 

2. Формування цілей. Повинні бути чітко 
взаємопов’язані з визначеною місією, 
функціями та завданнями діяльності 
підприємства  

Виходячи з вибраної місії, система управління 
формулює стратегію, встановлює стратегічні цілі 
та відповідні їм операційні цілі діяльності 
підприємства 

3. Визначення подій. Внутрішні й зовнішні 
події, які впливають на досягнення цілей 
підприємства, необхідно поділяти на ризики і 
можливості    

Опис процесів, які відбуваються на підприємстві: 
технологічні, функціональні, адміністративні та 
фінансово-господарські 

4. Ідентифікація та оцінка ризиків. 
Здійснюються з урахуванням їх поділу за 
категоріями та видами. Полягає у визначенні 
ступеню ризиків на основі експертних 
висновків робочих груп за критеріями 
ймовірності виникнення ризиків та їх впливу 
на спроможність суб’єктів внутрішнього 
контролю досягати визначених стратегічних 
цілей 

За категоріями ризики поділяються на: зовнішні та 
внутрішні. За видами ризики поділяються на: 
виробничі, фінансові, комерційні, юридичні, 
інвестиційні, інноваційні, страхові, технічні, 
маркетингові, транспортні й тощо. Після оцінки 
ризиків в числових значеннях визначаються 
пріоритети ризиків для підприємства тобто 
відбувається ранжування ризиків відповідно до їх 
значимості 

5. Реагування на ризик (способи реагування 
на ризики, управління ними). Методами 
реагування на ризик можуть бути: уникнення 
ризику, прийняття ризику, зменшення та 
розділення (передача) ризику 

Для  реалізації методів реагування на ризик 
розробляється відповідна програма дій, яка 
враховує результати оцінки ризиків, а також 
визначається форма реагування на них 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

5. Реагування на ризик (способи реагування 
на ризики, управління ними). Методами 
реагування на ризик можуть бути: уникнення 
ризику, прийняття ризику, зменшення та 
розділення (передача) ризику 

Для  реалізації методів реагування на ризик 
розробляється відповідна програма дій, яка 
враховує результати оцінки ризиків, а також 
визначається форма реагування на них 

6. Механізм контролю (контрольні заходи). 
Містить відповідні правила та процедури, які 
запроваджуються на підприємстві з метою 
впливу на ризики і сприяння досягненню 
цілей підприємства 

Правила та процедури повинні розроблятися таким 
чином, аби забезпечити “розумну” гарантію того, 
що реагування на ризик, який виникає, 
відбувається ефективно та своєчасно 

7. Інформація та комунікації. Суб’єкти 
внутрішнього контролю для прийняття 
рішень, незалежного здійснення операцій та 
контролю за ними, повинні мати якісну 
інформацію про зовнішні, так і про 
внутрішні події 

Керівники всіх рівнів мають ідентифікувати, 
обробити, зафіксувати й передати необхідну 
інформацію в тій формі та в такі терміни, що 
дозволять керівникам і співробітникам належно 
виконувати свої функціональні обов’язки та 
приймати правильні управлінські рішення. За 
основними вимогами якісна інформація має бути: 
доцільною, своєчасною, актуальною, чіткою та 
доступною 

8. Моніторинг. У ході моніторингу 
оцінюється як виконуються місія і цілі 
підприємства, виявляються недоліки 
функціонування внутрішнього контролю. 
Результати надаються керівникові 
підприємства 

Моніторинг ефективності ключових компонентів 
управління дає змогу оцінити інформацію про 
загальну ефективність системи внутрішнього 
контролю 

 

 
Отже, на сьогодні концепція COSO  (концепція інтегрованого підходу до 

внутрішнього контролю) надає можливість системі управління  виробничого підприємства 
визначати основні принципи організації системи внутрішнього контролю, які є базовими та 
першочерговими для її створення і подальшого вдосконалення, а також здійснення оцінки 
ефективності даної системи. Саме вона дозволяє визначати основні положення побудови 
системи внутрішнього контролю, зорієнтованої на відстеження економічних ризиків та 
дозволяє підприємству ефективно використовувати обмежені ресурси, досягати значного 
ефекту їх економії.  

Таким чином, практичне впровадження концепції COSO в діяльність виробничих 
підприємств наддасть можливість їх системам управління якісно та правильно побудувати 
систему внутрішнього контролю та, як наслідок, сприятиме раціональному використанню 
матеріальних та фінансових ресурсів, забезпеченню інформаційної безпеки під час 
прийняття управлінських рішень у ринкових умовах здійснення фінансово-господарської 
діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА УТРИМАННЯ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 

Л.П. Шацкова, к.е.н.  
М.Є. Лазєєв, студент 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 
Будівництво є одним з видів господарської діяльності, особливості здійснення якої 

має значний вплив на вибір способів, методів і процедур, які використовуються 
підприємствами у процесі управління своєю діяльністю. Вагомий внесок у розвиток 
теоретичних та практичних аспектів формування системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління діяльністю на будівельних підприємствах зробили вчені: 
Гандзюк О.В., Задорожний З.В., Кірсанова В.В., Матієшин М.М., Мужевич Н.В., Римар Г.А. 
та інші [1-7]. Але питання щодо впливу особливостей будівництва на формування системи 
обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на утримання та експлуатацію 
будівельних машин і механізмів є недостатньо дослідженими. 

Управління економічними процесами в рамках конкретного будівельного 
підприємства вимагає чіткого розуміння причинно-наслідкових зв’язків, умов і факторів їх 
формування. Це положення відноситься і до управління витратами на утримання та 
експлуатацію будівельних машин і механізмів. Тому необхідно визначити перелік 
особливостей будівництва та їх безпосередній вплив на формування системи обліково-
аналітичного забезпечення управління цими витратами. 

Як одну з самих важливих особливостей будівництва виокремлюють тривалість 
періоду операційного циклу. Середня тривалість операційного циклу в будівельному 
виробництві може становити від декількох місяців до року, а у більш великих проектах може 
становити і декілька років. Використання будівельних машин та механізмів на об’єктах 
будівництва перебуває у прямої взаємозалежності з тривалістю циклу будівництва: чим 
довше триває процес будівництва, тим більші суми витрат на утримання та експлуатацію 
машин та механізмів. У більшості договорів будівельні підприємства зазначають статичний 
кошторис, який не має змінюватись протягом операційного циклу, у зв’язку з чим можуть 
виникнути додаткові статті витрат для підприємства, що має бути взято до уваги при 
плануванні та аналізі будівельних робіт. Також у зв’язку з великими термінами створення 
об’єкта будівництва можуть бути проблеми з ціновими розрахунками за матеріали, які 
використовуються при утриманні та експлуатації будівельних машин і механізмів. 
Тривалість операційного циклу будівництва впливає на величину фактичних витрат, а 
відповідно й на фінансовий результат діяльності будівельного підприємства, що пов’язано із 
впливом інфляційних процесів на подорожчання собівартості будівельно-монтажних робіт, в 
тому числі й витрат на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів.  

Другою також дуже значною особливістю будівельного виробництва є нерухомість 
об’єктів при рухомому характері роботи будівельних машин та механізмів. Так як специфіка 
будівельних підприємств вимагає їх бути мобільними, це призводить до значних витрат на 
транспортування будівельних машин і механізмів. Підприємство має перед початком 
проведення будівельних робіт підготувати будівельний майданчик та транспортувати туди 
необхідні будівельні машини та механізми. Слід звернути увагу, що по закінченні робочого 
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дня підприємство має або транспортувати будівельні машини і механізми назад до бази, або 
мати додаткові витрати на захист та спостереження за цими механізмами. Також дуже 
важливим фактором є те, що будівельні майданчики часто є дуже великими за територією, а 
іноді і можуть бути поділені на декілька секторів спеціального призначення, з чого витікають 
також додаткові витрати на транспортування будівельних машин та механізмів або 
спостереження за цілісністю машин та механізмів, що використовуються під час виконання 
робіт. Транспортування будівельних машин та механізмів та спостереження за ними 
складають досить питому вагу в витратах підприємства, що також має вплив на формування 
системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на утримання та 
експлуатацію будівельних машин і механізмів. 

Серед інших особливостей будівельної діяльності також зазначають кліматичні 
умови, які напряму впливають на тривалість операційного циклу підприємства та 
виникнення простоїв будівельних машин та механізмів, що також можуть викликати 
додаткові витрати, серед них також можуть бути витрати у надзвичайних кліматичних 
умовах. Також у технічному плані може з’явитись потреба у паливі для низьких температур 
для виробничих машин та механізмів, у використанні деяких захисних або допоміжних 
механізмів у зв’язку з кліматичними умовами, які б підтримували стабільність проведення 
будівельної діяльності. У випадку погіршення погодних умов будівельні машини та 
механізми можуть не працювати або працювати з мінімальною віддачею, що потребує 
своєчасної фіксації  простоїв для подальшого обчислювання втрат від простоїв будівельної 
техніки. 

Індивідуальний та малосерійний характер будівельного виробництва впливає на то, 
що облік та аналіз витрат на утримання та експлуатацію машин і механізмів має вестись за 
кожним об’єктом, що має забезпечити точність віднесення відповідних витрат на той або 
інший об’єкт. Також це потребує розрахувати спочатку індивідуальні показники 
ефективності роботи будівельних машин та механізмів, а потім уже загальні. 

Будівництво може здійснюватися господарським або підрядним способами, 
відповідно до цього використовується власна або залучена техніка, що суттєво впливає на 
формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на 
утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів. Якщо за господарським 
способом будівництва, при якому переважно, використовують власну техніку, облік витрат 
на утримання і експлуатацію будівельних машин та механізмів ведуть за відповідними 
статтями витрат, то за підрядним способом, при якому власна будівельна техніка, практично, 
не використовується, витрати на утримання і експлуатацію будівельних машин та механізмів 
важко виокремити із вартості будівельно-монтажних робіт, що зафіксована в актах 
виконаних робіт, переданих будівельному підприємству. 

Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів займають 
значну питому вагу у структурі виробничої собівартості об’єкта будівництва, що потребує 
необхідності їх окремого обліку та використання спеціальних методів розподілу. Ця 
особливість проігнорована Методичними рекомендаціями № 573 [8], оскільки витрати на 
утримання і експлуатацію будівельних машин і механізмів у номенклатурі калькуляційних 
статей віднесені до складу статті «Інші прямі витрати». 

У будівництві об’єктів водночас можуть брати участь кілька будівельних 
підприємств, що створюють окремі конструктивні елементи або виконують спеціалізовані 
роботи. Формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на 
утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів відрізняється у загально 
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будівельних і спеціалізованих підприємствах, також на її формування вливає форма 
організації експлуатації будівельних машин та механізмів. 

Отже, будівництво має галузеві особливості, які суттєво впливають на формування 
системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на утримання та 
експлуатацію будівельних машин і механізмів, серед яких можна виділити: тривалість циклу 
будівництва; нерухомість об'єктів при рухомому характері роботи будівельних машин та 
механізмів; залежність від природних факторів; індивідуальний та малосерійний характер 
виробництва; спосіб здійснення будівництва; участь у будівництві багатьох учасників; 
організаційна форма експлуатації будівельних машин і механізмів. Формування системи 
обліково-аналітичного забезпечення із врахуванням галузевих особливостей діяльності 
будівельних підприємств має забезпечити оптимізацію витрат на утримання та експлуатацію 
будівельних машин і механізмів підприємства та сприятиме підвищенню ефективності 
будівельної діяльності. Напрямом подальших досліджень є склад витрат на утримання та 
експлуатацію будівельних машин і механізмів підприємства, який постійно змінюється під 
впливом часу, суспільно-економічних факторів, розробок та нововведень практиків. 
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СЕКЦІЯ 3 
ВИЩА ОСВІТА: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНИХ ШКІЛ, СУЧАСНІ 
ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СФЕРІ 

ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
 

ОСВІТНІ ЗМІНИ РЕФОРМ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

А.А. Балан, к.е.н., доцент 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

   
Сучасна економіка потребує сучасних рішень в реформуванні системи вищої освіти 

України. Актуальним питанням всіх часів незалежності є представлення бізнесу готових 
висококваліфікованих кадрів. Пропозиції роботодавців різноманітні і не завжди рівень 
оплати праці залежить від складності виконуваної роботи, або кваліфікації здобувача. Все 
частіше в ході співбесіди роботодавці звертають увагу на  soft skills кандидата і його 
готовність до самоосвіти, самостійного набуття практичних навичок в роботі, готовності до 
роботи із юридичними питаннями, ІТ-технологіями та ін. Інша ситуація з попитом – у молоді 
наявне падіння попиту на професію бухгалтера, є тенденція до упередженої відмови від 
подальшого професійного розвитку. Причини різні: «нудність професії», «нестабільність 
професійних знань», потреба у постійному навчанні (підвищенні кваліфікації), страх щодо 
фінансової відповідальності, відсутність достатніх фінансових ресурсів тощо. Але всі названі 
причини – це наслідки вузького сприйняття професії бухгалтера. Необхідно розуміти, що 
разом із 4-ю Промисловою революцією змінюються функції бухгалтера. Під впливом 
технологій штучного інтелекту, хмарних обчислень, блокчейн (захист даних) потреба у 
бухгалтері-статисті поступово відступає. Безумовно, попит на такого фахівця є і буде, проте, 
його формування не є завданням ЗВО. 

Вже сьогодні академії провідних аудиторських фірм продають тренінги для 
бухгалтерів – практиків спрямовані на удосконалення professional skills (робота із МСФО, 
управлінський облік тощо). Цікавими є програми отримання навичок податкового юриста, 
фінансового аналітика, удосконалення знань галузевих особливостей  and soft skills 
(«Креативне мислення»,  «Емоційний інтелект», «Гибке мислення» (EY).  Академія КПМГ 
надає аналогічні продукти, але є і відмінності, зокрема, орієнтованість на розвиток професії 
серед молоді.  

Відтак, ринок праці орієнтований на фахівців, які розуміють і бухгалтерський облік, і 
фінанси, які одночасно розуміються на даних та технологіях та вміють працювати в 
системах. Професія бухгалтера передбачає готовність до нормативно обґрунтованого  
прийняття управлінського рішення. Сучасний бухгалтер повинен філігранно налагоджувати 
комунікації із державними службовцями, контрагентами, власниками бізнесу, керівниками, 
розумітися на сучасних інструментах обліку, своєчасно відстежувати зміни. Це складно і 
робота бухгалтера починається з перших курсів навчання у ЗВО.  

Навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» в ОНПУ – професійне 
середовище становлення фахівця з обліку, аналізу і аудиту. З 2017 року освітні партнери 
випускаючої кафедри поповнились громадськими організаціями “Союз аудиторів України” 
та “Спілка податкових консультантів”. За час співпраці спільно із САУ проведено понад 10 
освітніх заходів, в ході яких представлена можливість поспілкуватись із провідними 
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фахівцями з питань обліку, оподаткування і аудиту, серед них: д.е.н., доц. Проскурою К. П., 
яка є аудитором, судовим експертом, володарем диплома з міжнародної фінансової звітності 
Асоціації Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (АССА), Зацерковною Т.М., аудитором, 
керівником аудиторської фірми, Членом АПУ та іншими. Наші студенти мають можливість 
спілкування не тільки із тренерами семінарів-практикумів, а і з слухачами курсів, які є 
сертифікованими аудиторами, бухгалтерами тощо. Таким чином додатково формується 
середовище ділового професійного спілкування!  

Ще одним завданням на шляху забезпечення країни конкурентоспроможними 
кадрами – це формування його доданої вартості за рахунок імплементації сучасних 
міжнародних програм в навчальні програми спеціальності. Подвійний диплом із АССА, 
СІМА сьогодні є непосильним завданням ЗВО, але робота щодо визнання Навчальних 
програм спеціальності  Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів 
Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) як таких, що мають 
високу якість наповнення та відповідають вимогам найкращих світових практик підготовки 
фінансових спеціалістів є своєчасною і актуальною. Отримання акредитації СІМА 
підтверджує високу якість наповнення програм навчання та декларує позицію закладу вищої 
освіти – гармонізацію програм навчання з вимогами найкращих світових практик підготовки 
фінансових спеціалістів, адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Т.І. Гевлич,  студент 

Л.Л. Гевлич, к.е.н, доцент 
Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ 

 
Згідно із діючим Законом України «Про вищу освіту» самостійна робота студента є основною 

формою освітнього процесу разом із навчальними заняттями, практичною підготовкою та 
контрольними заходами [1]. Вона не просто є вагомою за обсягом часу складовою навчання, а й 
важливим етапом процесу формування дослідника, бо акцентує увагу на самостійній пошуковій 
роботі. 

Метою дослідження є визначення місця самостійної роботи студентів в рамках навчального 
процесу та її сучасного змісту з огляду на тренди вітчизняної вищої освіти. 

Самостійна робота студентів у вітчизняних закладах вищої освіти зазвичай представлена 
такими видами робіт: самостійне вивчення окремих тем курсу чи їх частин, поглиблене вивчення 
окремих питань за темами в рамках підготовки до колоквіумів, практичних, лабораторних робіт, 
форм контролю, аналіз нормативних документів, законодавчої бази тощо, самостійне вирішення 
практичних чи ситуаційних завдань, написання курсових та магістерського проектів, проходження 
практики, підготовка рефератів, виступів на практичних заняттях тощо. 

Але сьогодні в межах самостійної роботи студента пріоритетом має бути розвиток пошукової 
діяльності із розвитком творчого мислення та наукової самостійності у дослідженнях. Це може бути 
підготовка доповідей на конференціях або фахових статей у збірках наукових робіт. Така діяльність 
допоможе в подальшому адаптуватися у професії та суспільстві: оновлювати професійні знання, 
використовувати новітні інформаційні технології та досягнення науково-технічного прогресу, 
змінювати професію за потреби ринку праці. Це є цілком природнім процесом в рамках тенденції 
«lifelong learning» – «діяльності з навчання, здійснюваній протягом життя, з метою вдосконалення 
знань, умінь і компетенцій як в інтересах особистісного, громадянського і соціального розвитку, а 
також/ або для отримання роботи» [2]. 

Ще одним важливим напрямом самостійної дослідницької роботи здобувачів вищої освіти є 
участь у конкурсах наукових робіт, проектах, що організовуються спільно із представниками ринку 
праці – потенціальними та реальними роботодавцями, органами влади тощо. В рамках дуальної 
освіти як узгодженої взаємодії освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів 
певного профілю дані форми самостійної роботи використовуються досить активно та мотивуються 
як Міністерством освіти України, так і самими стейкхолдерами – підприємствами та організаціями, 
зацікавленими у підготовці високопрофесійних кадрів. Міністерство освіти і науки України називає у 
якості позитивних показників дуальної освіти організацію співпраці соціальних партнерів, розробку 
законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти, реалізацію 
можливостей навчання учнів під час трудової діяльності, залучення кваліфікованого персоналу з 
виробництва до педагогічної діяльності, здійснення інституційних досліджень і консультування в 
галузі моніторингу якості надання освітніх послуг та оновлення освітніх стандартів, можливість 
врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості освіти [3]. 

Сучасні вітчизняні дослідники проблем вітчизняної вищої освіти підкреслюють необхідність 
розвитку смарт-освіти із принципами використання актуальної інформації навчальної програми, 
організацію самостійної пізнавальної, дослідницької, проектної діяльності студентів, реалізацію 
навчального процесу в розподіленому середовищі навчання, взаємодію студентів з професійним 
співтовариством, індивідуалізацію навчання, надання широких можливостей для всіх, хто бажає 
навчатися [4]. Безумовно ефективним способом реалізації даної тенденції в рамках самостійної 
роботи студентів є використання on-line курсів чи їх платформи, наприклад, Prometheus – 
українського громадського проекту масових відкритих on-line-курсів, головною метою якого є 
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безкоштовне надання доступу до курсів університетського рівня всім бажаючим незалежно від місця 
проживання, віку, статків та стану здоров’я [5]. 

Якщо акцентувати увагу на формуванні skills як умінь сучасного фахівця, «жорсткі» вимоги 
(«hard skills») як професійні знання, вміння та навички, необхідні для успішної роботи за фахом, не 
завжди можуть бути сформовані у on-line-режимі, особливо, з урахуванням регламентації окремих 
видів діяльності та відсутності жорсткої верифікації слухача on-line-тестів при проходженні 
тестування на отримання сертифікату. Але «м’які» вимоги («soft skills»), необхідні для саморозвитку, 
можливо сформувати саме у такому динамічному режимі смарт-освіти. В якості таких skills світовий 
ринок праці виокремлює комплексне багаторівневе рішення проблем (Complex problem solving), 
критичне мислення (Critical thinking), креативність у широкому сенсі (Creativity), уміння управляти 
людьми (People management), взаємодію з людьми (Coordinating with others), емоційний інтелект 
(Emotional intelligence), формування власної думки та прийняття рішень (Judgment and decision-
making), клієнтоорієнтованість (Service orientation), вміння вести переговори (Negotiation), гнучкість 
розуму (Cognitive flexibility) [6]. Їх формування чи «прокачка» в межах самостійної роботи студентів 
дозволить значно підняти професійний рівень молодих спеціалістів – випускників вітчизняних ЗВО. 

Усе вищевикладене дозволило зробити висновки: 
1. Самостійна робота студентів є важливою складовою освітнього процесу. 
2. Пріоритетом самостійної роботи з урахуванням тенденції «lifelong learning» має бути 

дослідницька діяльність. 
3. Організація ефективної самостійної роботи студента передбачає врахування потреб ринку 

праці, що досягається шляхом впровадження дуальної освіти. 
4. Широке залучення інформаційних технологій в рамках самостійної роботи студента 

відповідає принципам смарт-освіти. 
5. Одним з орієнтирів самостійної роботи студента має бути формування «soft skills» 

відповідно до вимог світового ринку праці. 
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ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ У МНАУ 

 
М.В. Дубініна, д.е.н., професор 
І.В. Ксьонжик, д.е.н., доцент 

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв 
 
Все життя людини є її розвитком. Глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного 

суспільства утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній цивілізації риси 
зумовлюють розвиток людини як головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного 
прогресу, ставлять перед державою, суспільством завдання забезпечити пріоритетність розвитку 
освіти і науки, першочерговість розв’язання їх нагальних проблем. Таким чином, зайнятість стає 
важливим параметром розвитку громадянського суспільства і добробуту Європи в цілому. Проте і 
успіх на ринку праці, і участь в суспільних процесах вимагають певних умінь, навичок і доступу до 
сучасних знань. Саме на це повинні бути спрямовані сьогодні і зусилля держав-членів ЄС, і дії 
місцевих організацій – соціальних партнерів, і прагнення кожної окремої людини, яка, врешті решт, і 
є головною дійовою особою в системі безперервної освіти. 

На початку 90-х Європа зіткнулася з серйозними економічними проблемами, викликаними 
змінами у виробничих, торгових та інвестиційних моделях. Це призвело до зростання структурного 
безробіття і великого розриву в професійних навичках і уміннях. Вирішити ці проблеми без освіти не 
було можливим. 1996 рік, оголошений Європейським роком безперервної освіти, допоміг привернути 
увагу політиків до нових вимог часу. В середині 90-х стало також ясно, що безперервна освіта може 
стати не тільки ключем до рішення проблем зайнятості, але і серйозним чинником соціальної єдності. 
При цьому особа та її потреби повинні стати центром будь-якої системи освіти й навчання. 

Нині в освітній системі України також всебічно розробляється й апробується ідея 
безперервної освіти. Значна увага приділяється підвищенню професійної майстерності фахівців у 
системі післядипломної освіти. 

Традиційні форми професійної підготовки майбутніх фахівців з обліку недостатньо 
відповідають сучасним вимогам суспільства. Забезпечення гнучкості виробництва вимагає 
підготовки працівників, здатних швидко адаптуватися до нових умов праці на різних його різних 
ділянках. Адже темпи розвитку та зростання обсягів виробництва, можливості збільшення 
внутрішнього валового продукту залежать від того, наскільки професійний рівень конкретного 
працівника відповідає потребам розвитку економіки. Виникнення проблеми пов’язане з існуючими 
суперечностями між вимогами суспільства щодо підготовки компетентних фахівців з обліку, здатних 
розв’язувати проблемні ситуації та нестандартні професійні завдання і можливостями традиційної 
системи підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти, що орієнтована на набуття практичних 
умінь та навичок, для якої притаманний потяг до операційної, виконавчої діяльності.  

Відповідно до Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років пріоритетними  
напрямами є приведення структури освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції 
України в європейський економічний та культурний простір; забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти усім громадянам України та перетворення освіти на соціальний ліфт. 

Якісна професійна освіта сьогодні є неперервною. Фахівець отримує можливість постійно 
підвищувати кваліфікацію у відповідності до змін, вимог та характеру його діяльності. 

На розвиток безперервної економічної освіти впливають такі чинники: соціально-економічне 
середовище (висока швидкість старіння професійних знань; скорочення сфери некваліфікованої і 
малокваліфікованої праці; структурні зміни в сфері зайнятості; зміна попиту з боку держави, 
особистості, ринку праці і сфери послуг; обмеженість тимчасових і матеріальних ресурсів 
особистості) і соціально-педагогічні умови (спрямованість на освіту і самоосвіту протягом усього 
життя; побудова безперервної економічної освіти на фундаментальній основі; багаторівневість 
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структури економічної освіти; варіативність освітніх програм; готовність особистості до соціальної 
динаміки; варіабельність структури і  обсягу підготовки фахівців; адаптивність рівнів освіти). 

Вирішення комплексної задачі розвитку безперервної освіти фахівців з обліку є досить 
багатогранним, нами було виокремлено складову, що пов’язана з  інформаційними технологіями 
облікової діяльності. 

Сукупність дій по впровадженню елементів безперервної освіти фахівців з обліку у МНАУ 
можна структурувати за наступними етапами: Цільовий; Організаційний; Функціональний; 
Результативний. 

Основною подією, що передувала процедурі впровадження елементів безперервної освіти 
було прийняття ректоратом рішення щодо формування викладачами кафедри обліку і оподаткування 
системи підготовки студентів з фаху «Облік і оподаткування». 

Перший етап включав визначення стратегічних цілей у сфері безперервної освіти й розробку 
конкретних дій. 

Наступним етапом стала реалізація організаційного етапу, яка передбачала систему заходів 
організаційного та навчального характеру, а саме: 

Аналіз найбільш розповсюджених автоматизованих систем бухгалтерського обліку; 
Український ринок програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку 

наповнений значною кількістю продуктів, зокрема «Бухгалтерія для України»; «SAP»; «IT-Enterprise: 
Бухгалтерія»; «ІС-ПРО» та інші. Не зважаючи на однакове призначення, наведені програми мають 
безліч особливостей, що тільки ускладнює процедуру їх вибору підприємствами. Однак враховуючи 
потреби ринку праці нами для впровадження було обрано програмний продукт «Бухгалтерія для 
України», адже за даними найпопулярніших сайтів роботодавців, в Україні існує значний попит на 
фахівців з обліку. Основними вимогами роботодавців до фахівця з обліку є досвід роботи, наявність 
вищої освіти, знання програми 1С. Такі навички, як знання програми 1С підвищують рівень 
заробітної плати, розмір якої коливається від 3.5 до 18 тис. грн. Більшість роботодавців (33 %) готові 
запропонувати зарплату від 7 до 10 тис. грн. 

Визначення системи підготовки науково-педагогічних працівників МНАУ; 
Укладення договору про співробітництво з офіційним центром навчання 1С: Підприємство 

«Скайлан-Софт» у 2012 році. 
Вибір фірми партнера, для організації навчання науково-педагогічних працівників МНАУ 

«Арт-Софт». 
Третій «Функціональний етап» передбачав: 
Проходження навчання за сертифікованим курсом «Використання прикладного рішення 1С 

Бухгалтерія 8 для України» Редакція 2.0. 
Обсягом 40 годин у жовтні-листопаді 2013 року; навчалося 12 осіб 
Підготовка та складання сертифікованого іспиту на знання та застосування програми «1с 

Бухгалтерія 8 для України» (1с Професіонал), 11 викладачів; 
Підготовка та складання сертифікаційного іспиту на відповідність рівня кваліфікації 

«Викладач» при організації навчального процесу у ЦСН, травень 2014-серпень 2015 року 9 
викладачів; Одержання статусу ЦСН - лютий 2016. 

Четвертий результативний етап передбачає: 
– формування й виокремлення у навчальних планах дисципліни «Фінансовий облік: 

Автоматизація»; 
– у процесі підвищення кваліфікації безробітних за спрямуванням Служби зайнятості України 

за напрямом "Бухгалтерський облік" . 
Студенти освітнього ступеня «Магістр», що вступають на спеціальність «Облік і 

оподаткування» з інших спеціальностей; 
– у підтвердження високої уваги до питань професійної бухгалтерської освіти, в Україні 

проводяться численні заходи за участі представників державних органів, регуляторів, професійних 
організацій, провідних вищих навчальних закладів.  
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Поступове формування освітньої мережі з підготовки та перепідготовки фахівців з обліку 
(Вознесенськ – громадська організація «Агенція економічного розвитку»). 

В сучасних умовах розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків досить 
велика і з кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у вищих навчальних 
закладах потребує постійного удосконалення на основі сучасних досягнень науки та техніки, що 
пов’язано з покращенням методики організації та проведення навчального процесу. 

Сучасне інформаційне суспільство з його складним, високотехнологічним і швидко мінливим 
виробництвом, розвиненою інфраструктурою, висуває якісно нові вимоги до підготовки фахівців 
різних профілів. Від випускників ВНЗ потрібно не тільки фундаментальна базова підготовка, яка 
допоможе їм розібратися в складному виробництві, а й інформаційно-технологічна підготовка. 

Змінюється сама організація бухгалтерської освіти, зміцнюється тенденція до формування 
системи безперервної освіти, що охоплює з модифікаціями всі стадії навчання. Безперервна освіта, 
зміцнює інноваційний характер навчання, оскільки дозволяє своєчасно оновлювати та поповнювати 
отриманий у вузі запас знань, краще розуміти нові проблеми і знаходити шляхи їх інноваційного 
рішення. Особлива увага при цьому повинна приділятися післявузівській освіті, оскільки отримані 
знання застарівають в умовах реформування бухгалтерського обліку та розвитку бізнесу. 

Отже, узагальнюючи сказане, визнаємо інформатизацію професійної освіти об’єктивною 
відповіддю системи на виклики постіндустріального глобалізованого суспільства. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-
ОБЛІКОВЦІВ: ПОГЛЯД ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 
Ю.С. Погорелов, д.е.н., доцент 

Рахункова палата України, м. Київ 
 

Ведення бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вітчизняних нормативних вимог та 
Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, які стають все більш затребуваними у 
професійному обліковому середовищі України, потребує якісної професійної підготовки студентів-
обліковців, яка має знайти свою оцінку не тільки з позиції закладів вищої освіти, що забезпечують 
таку підготовку відповідно до певних державних стандартів вищої освіти, але й з позиції 
роботодавців та міжнародних професійних бухгалтерських організацій як учасників ринку праці, що 
можуть оцінити  знання та вміння студентів та випускників спеціальності "Облік і оподаткування".  

Питання підготовки студентів-обліковців не є принципово новими, таким питанням 
присвячені роботи науковців у галузі обліку в України С.В. Свірко, В.В. Сопко, Є.В. Мних, М.Л. 
Ростоки, М.Т. Теловатої, А.Ф. Тупчій [1-9] тощо. Разом із тим у таких дослідженнях акцент 
зроблений переважно на теоретичних та методичних аспектах підготовки студентів обліковців, й 
майже не взята до уваги точка зору представників ринку праці.  

Для врахування оцінок професійного середовища та роботодавців щодо поточного стану 
кваліфікації студентів-обліковців та доцільності її підвищення було проведено опитування серед 
учасників навчального процесу та практиків у сфері бухгалтерського обліку в Україні. До складу 
групи респондентів увійшли завідувачі та професори кафедр обліку вітчизняних закладів вищої 
освіти, директори аудиторських фірм, практикуючі аудитори та заступними головних бухгалтерів 
вітчизняних підприємств. Загальний склад групи респондентів склав 17 осіб. Опитування 
проводилося протягом квітня-травня 2019 року.  

Респондентам було задано чотири запитання: 
1. Наскільки, на Вашу думку, підготовка студентів-обліковців, їхні знання та кваліфікація 

відповідають вимогам роботодавців та потребам ринку? 
2. Які три найбільш істотні проблеми Ви вбачаєте у навчальному процесі підготовки 

студентів-обліковців? 
3. Які форми співпраці закладів вищої освіти та бізнесу Ви можете запропонувати? 
4. Які найбільш корисні зміни у навчальному процесі підготовки студентів обліковців Ви 

можете запропонувати? 
Узагальнення відповідей респондентів дозволило дійти певних важливих для покращання 

професійної підготовки обліковців в Україні висновків. 
Оцінювання підготовки студентів-обліковців, їхніх знань та кваліфікації, міри відповідності 

вимогам роботодавців отримало значну варіацію оцінок, але в такій варіації чітко вирізняються дві 
групи оцінок – від викладачів та завідувачів кафедр обліку та від практикуючих фахівців. В цілому 
представники закладів вищої освіти оцінили знання студентів-випускників як цілком достатні, хоча й 
відмітили певний брак вмінь та навичок. На відміну від них переважна більшість практикуючих 
фахівців в цілому оцінила знання студентів як недостатні, а їхні вмінні та навички щодо ведення 
обліку – від недостатніх до незадовільних. Крім того, практикуючі фахівці відзначають невміння 
студентів користуватися нормативною базою, слабкі знання щодо МСФЗ та податкового 
законодавства, відсутність ініціативності, невміння та небажання навчатися на практиці, самостійно 
опановувати нові навички, неготовність до використання засобів автоматизації бухгалтерської праці, 
невідповідність запитів щодо заробітної плати та кар'єрного зростання реальним вмінням та 
навичкам.  Хоча, разом із тим, практикуючі фахівці відзначають, що в значній частині вони готові 
вкладати час й зусилля у навчання молодих фахівців, яких беруть на роботу, у разі бажання таких 
фахівців навчатися. 

Основними проблемами підготовки студентів-обліковців виявлено такі: 
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– низький рівень вмінь та навичок випускників – випускники-обліковці, приходячи на своє 
перше робоче місце, мають недостатній рівень вмінь та навичок щодо здійснення професійної 
діяльності, потребують подальшого навчання, не вміють самостійно відшукувати необхідну 
інформацію;  

– низький рівень мотивації студентів до навчання – студенти часто не зацікавлені у навчанні, 
не розуміють необхідності навчання, відповідно студенти не отримують знань та вмінь;  

– недостатній рівень співпраці ЗВО із професійними організаціями та роботодавцями – у світі 
давно й успішно існує фахова бухгалтерська освіта, в Україні існують професійні бухгалтерські 
організації, роботодавці потребують кваліфікованих фахівців та готові адекватно оплачувати їхню 
роботу, але заклади вищої освіти і роботодавці часто існують як у паралельних світах, не чують один 
одного й не спілкуються між собою; 

– застарілий зміст навчальних програм – навчальні програми з питань податкового обліку, 
податкового законодавства, автоматизації праці бухгалтера із використанням сучасних програмних 
комплексів не встигають адаптуватися до змін законодавства й потреб ринку, внаслідок чого навіть 
студенти, які успішно опанували такі програми, не повною мірою відповідають потребам ринку та 
очікуванням роботодавців; 

– вузька спрямованість випускників виключно за обліковими навичками – випускники-
обліковці якщо й мають добрі знання з бухгалтерського обліку та суміжних дисциплін, мають  
низький рівень загальноекономічних знань, які є необхідними для загального розуміння 
функціонування підприємства, маркетингових, виробничих та кадрових аспектів його діяльності; 

– витік кваліфікованих фахівців з закладів вищої освіти – профільні кафедри (бухгалтерського 
обліку, обліку і аудиту, обліку і оподаткування) вже стикаються з тим, що кваліфіковані викладачі 
середньої вікової категорії (30-45) із науковими ступенями та вченими званнями залишають заклади 
вищої освіти й переходять працювати до сфери практики (переважно, через неадекватність оплати 
праці викладача); 

– нестача забезпечення комп'ютерних класів та сертифікованого програмного забезпечення – 
підготовка сучасного бухгалтера обов'язково потребує опанування навичок роботи із сучасними 
програмними комплексами; відсутність необхідного обладнання або відсутність самих комплексів у 
навчальному закладі обмежує як якість майбутнього фахівця, так і відповідність умов навчального 
процесу запитам ринку праці; 

– нерозуміння студентами основ ринку праці – випускники-обліковці часто просто не мають 
достатніх навичок щодо поведінки на ринку праці, не мають навичок щодо написання резюме, 
проходження співбесіди, підтвердження своїх професійних навичок; 

– складність залучення практиків до навчального процесу – значна частина фахових 
дисциплін під час підготовки студента-обліковця ("Аудит", "Державний фінансовий контроль", 
"Податковий облік і звітність") тощо базуються цілком на практичних знаннях, що робить вкрай 
доцільним залучення до викладання таких дисциплін саме практикуючих фахівців – працівників 
бухгалтерських служб, практикуючих аудиторів, працівників органів державного фінансового 
контролю. Але діючі ліцензійні умови щодо навчального процесу та рівень оплати праці викладачів 
істотно ускладнюють залучення практиків в такій ситуації. 

Безумовно, перелік проблем у підготовці студентів-обліковців названими проблемами не 
вичерпується, але вони за результатами опитування визнані основними. 

Майже всі респонденти зазначили на корисність співпраці закладів вищої освіти та бізнесу. У 
якості форм такої співпраці були зазначені такі: 

– проведення "ярмарків праці", які передбачають безпосередню зустріч майбутніх 
випускників та потенційних роботодавців, для студентів-обліковців та студентів суміжних 
спеціальностей; 

– розвиток дуальної освіти, яка передбачає поєднання теоретичних знань та практичної 
діяльності студентів на підприємствах, в організаціях та установах; 

– оплачуване стажування студентів на підприємствах із можливістю подальшого 
працевлаштування; 
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– залучення практикуючих бухгалтерів та аудиторів, працівників кадрових агенцій для 
проведення семінарів для студентів; 

– проведення тематичних екскурсій для студентів на підприємствах та в  установах.  
Всі респонденти відзначили, що підвищення якості підготовки студентів-обліковців потребує 

впровадження змін у навчальний процес. Найбільш корисними змінами визначено такі: 
– розширення спектру професійних компетенцій, у тому числі щодо автоматизації ведення 

обліку та аналізу, обліку за МСФЗ, практична орієнтація вмінь та навичок студентів-обліковців; 
– запровадження елементів професійних іспитів міжнародних бухгалтерських та 

аудиторських організацій; 
– тісна співпраця із роботодавцями та професійними бухгалтерськими організаціями, активна 

практика студентів в обліковому процесі; 
– активне залучення у різних формах практиків до навчального процесу. 
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Одеський національний політехнічний університет 
 

Завдяки стрімкому розвитку сфери фінансових інновацій та інформаційних технологій 
світовий простір перетворюється на глобальну бізнес-систему [1]. Обсяг електронних 
платежів за останні роки значно зріс із впровадженням комп'ютерів та інформаційних 
технологій практично в усі сфери повсякденної діяльності.  

Криптоактиви – це нещодавнє явище, яке отримує значну увагу. З одного боку, вони 
ґрунтуються  на принципово новій технології, потенціал якої не повністю зрозумілий. З 
іншого боку, принаймні у поточній формі, вони виконують подібні функції, як інші, більш 
традиційні активи.. 

На світовому ринку  велика конкуренція інвестицій  має важливе значення і є дуже 
високою. Особливо важливими в конкуренції є надходження більше інвестицій для країн, що 
розвиваються. Спостерігаючи за формуваннями ринкових відносин, в Україні поширюється 
інвестиційна діяльність. Для економіки України насамперед важливою є реалізація 
максимально ефективних інвестиційних проектів, особливо інноваційного характеру,  які 
створені на могутній новітній технології наукової бази, але необхідною і дуже важливою 
умовою є становлення підприємств, і формування нового типу, які реформують форми 
власності та розроблення більш ефективних інвестицій і  стратегій  для діяльності 
підприємств.  

В умовах цифрової економіки феномен криптоактивів нещодавно отримав значну 
увагу. Досі немає встановленого визначення крипто-активів і їх часто називають 
криптовалютами. Криптоактиви можна описати як цифрові одиниці, які створюються та 
передаються між користувачами за допомогою криптографії. Криптоактиви – це цифрові 
активи, записані на розподіленій книзі [2]. Вони отримують свою назву з криптографічних 
механізмів безпеки, що використовуються в публічних, незмінних розподілених журналах. 
Вважаємо, що за основу класифікації криптоактивів можна використовувати представлену у 
роботі А. С. Стовпової [3], проте вона може бути удосконалена (рис. 1, виділено штрих-
лінією). 

Принциповим аспектом вважаємо виділення базових криптоактивів – Bitcoin (біткоін) 
та Ethereum (ефіріум). За багатьма рисами  ефіріум повинен очолювати список платформ, 
проте його наявність в даному класі обумовлено тим, що він все-таки має особливі 
властивості. В остаточному підсумку інвестори повинні конвертувати майже будь-яку 
криптовалюту в біткоіни або ефір, щоб потім купити інші монети. У той час як біткоіни і 
ефір різняться в багатьох сенсах, їх як активи об'єднує висока якість. Є безліч переконливих 
аргументів на користь того, що «біткоіни – це ядро» і у біткоінів повинен бути свій власний 
клас, проте вважаємо, що ці два криптоактива об'єднує особлива динаміка на ринку.  

Стейблкоїни. Даний вид активів існує для того, щоб забезпечити стабільне зберігання 
вартості. В даний час в цьому класі є один великий гравець – Tether. Однак незабаром все 
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може змінитися. Вже існує кілька проектів, спрямованих на застосування різних методів для 
досягнення стабільності ціни монети. Це новий і зростаючий клас активів. 

 

 

 
Рисунок 1 – Класифікація криптоактивів (удосконалено авторами [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]) 
 
Токени – це одиниця обліку, яка не є криптовалютою, що призначена для 

представлення цифрового балансу в деякому активі, іншими словами виконує функцію 
«замінника цінних паперів» в цифровому світі. Токени є записом в регістрі, розподілену в 
блокчейн-ланцюжку [4]. Пропонуємо такий розподіл токенів за ознаками: 

Службові токени виконують певну корисну функцію і служать засобом розрахунку і 
взаємодії в будь-якому додатку. Від платформ службові токени часто відрізняються тим, що 
знаходяться на сторонньому блокчейні і від нього залежать. Цінність службових токенов 
залежить від їх корисності, а також від того, скільки людина використовує програму або 
додаток для забезпечення функціонування якої використовуються службові токени. Чим 
більша потреба в токенах, тим вище їх ціна. 

Інвестиційні токени – це токени, що забезпечені матеріальним активом. Ці маркери 
подібні до акцій підприємств. Їх вартість забезпечена матеріальними активами компанії і для 
цього компанії постійно проходять незалежний аудит. Дані маркери потрапляють під закон 
"Про цінні папери". 

Криптотовари – це токени, які забезпечені товарами або послугами їх емітента. 
Наприклад, обчислювальними потужностями, якщо компанія займається майнінгом. 
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Bitcoin Cash 

Monero 

Dash 

… 

Службові токени 

Інвестиційні токени 

Токени додатків 

Платформи  

Криптотовари 

EOS 

NEO 

Cardano 

IOTA 

Стейблкоіни 

Tether  

Maker, Basecoin … 
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Зазвичай маркери, які стосуються криптотоварів, знаходяться на окремому блокчейні. Їх 
вартість залежить від ціни товару або послуги, якими вони забезпечені. Від інвестиційних 
токенів їх відрізняє те, що криптотовари не проходять обов'язковий аудит, як інвестиційні 
токени, їх ціна досить умовна і визначається ринком. Вони також не потрапляють під закон 
"Про цінні папери". 

Токени додатків – це токени, які служать для організації роботи певної програми. Від 
службових токенов вони відрізняються більш вузькою спрямованістю. Службові токени 
можуть працювати в рамках взаємодії декількох додатків, токени додатків працюють тільки 
на одному додатку. Їх вартість залежить від корисності цього додатка і від того, скільки 
людина його використовує. 

Платформи на своїй базі реалізують смарт контракти і підтримують їх. Завдяки цьому 
на платформі можна створювати різні проекти і програми, які дозволяють використовувати 
створювані смарт контракти для різних цілей. Смарт контракти необхідні для передачі і 
зберігання будь-якої інформації, в тому числі й інформація про фінансові транзакції. В 
такому випадку смарт контракти можуть використовуватися як платіжна система або інший 
фінансовий інструмент. Це може бути інформація про різні угодах і укладені контракти – 
реєстри, наприклад, реєстр авторських прав, реєстр прав на нерухомість або реєстр 
надаються державних послуг. Смарт контракти прозорі. Інформацію, що зберігається в смарт 
контрактах легко відстежити, її неможливо видалити, змінити або фальсифікувати. 

Варто зазначити, що запропонована класифікація не є остаточною і може і повинна 
змінюватись разом зі становленням ринку криптоактивів: доповнюватись, розширювати 
категорії, виключати їх тощо. 
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Забезпечення фінансових потреб господарської діяльності, що є ключовою умовою 

безперервності виробничих процесів, інноваційного розвитку, виконання зобов’язань перед 
контрагентами підприємства та органами державної влади, виступає основною метою 
фінансової діяльності підприємства. 

Превалювання того або іншого джерела фінансування капітальних інвестицій 
підприємства, визначає розвиток та доступність фінансових інструментів певного сегменту 
фінансового ринку для суб’єктів підприємницької діяльності.  

У структурі джерел фінансування капітальних інвестицій за період 2015-2017 рр., 
найбільшу питому вагу складають власні кошти підприємств та організацій (69,1 %                            
у 2017 р.). На другому місці знаходяться кошти місцевих бюджетів, що становлять 9,3 % у 
загальній сумі капітальних інвестицій, що слід оцінити позитивно в контексті реформ 
децентралізації [1].  

Кредити банків та інші позики складають лише 6,6 % у структурі джерел 
фінансування капітальних інвестицій підприємств, що вказує на наявність певних системних 
проблем, які перешкоджають підприємницькому сектору у залученні фінансових ресурсів на 
грошово-кредитному ринку. 

Однією з проблем в цій сфері є переважання короткострокового характеру позик, що 
унеможливлює реалізацією інвестиційних проектів, що потребують «довгих грошей». За 
даними рейтингового агентства «Рюрік» [2], у 2017 р.  корпоративний клієнтський 
кредитний портфель комерційних банків було сформовано переважно за рахунок коротко- та 
середньострокових кредитів у національній валюті (54 %).  

Наступною перепоною для залучення коштів є висока вартість кредиту. Динаміка 
основних показників банківської системи України вказує на зростання вартості кредитів на 
2,36 в.п. станом на 1.01.2018 р. у порівнянні з 1.01.2015 р. Так, середня відсоткова ставка за 
кредитами в національній валюті складає 21,16 % станом на 1.01.2018 р. 

Проведення жорсткої монетарної політики Національним Банком України з 2017 р., 
підвищення облікової ставки вплинуло на здороження  вартості  кредитних ресурсів, що 
обмежувало доступність позикових коштів для суб’єктів підприємницької діяльності.  

Зростання кредитного портфеля на 36,44 млрд. грн. або на 3,62 % за період 2015-2017 
рр., який становить 1 042,80 млрд.грн., обумовлено головним чином не збільшенням попиту 
на кредитні ресурси з боку підприємницького сектору, а впливом курсових коливань у 
зв’язку з суттєвим рівнем доларизації корпоративного клієнтського кредитного портфелю 
банків – 46 % на 1.01.2018 р. та позитивною динамікою споживчого кредитування з боку 
домогосподарств. 

Потребу в обіговому капіталі відчували переважно суб’єкти сфери оптової та 
роздрібної торгівлі, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту 
та сільського господарства [3]. Таким чином, наслідки економічної кризи останніх років 
визначили галузі національної економіки, які є найменш чутливими до коливань на грошово-
кредитному ринку. 
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До інших джерел фінансування можна віднести фінансові інструменти, інноваційна 
природа котрих набуває все більшої актуальності в рамках розвинутих економічних систем в 
процесі залучення фінансових ресурсів за рахунок гнучкості моделювання параметрів з 
використанням методів фінансового інжинірингу – корпоративні облігації. Проте, 
український ринок корпоративних облігацій демонструє протилежну динаміку, оскільки 
протягом 2013-2017 рр. обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств скоротився 
майже в шість разів [4]. Найбільші випуски облігацій були зареєстровані емітентами, що 
функціонують у будівельній сфері, банківському секторі та енергетичній галузі. Галузева 
структура емітентів корпоративних облігацій виглядає більш оптимістично у порівнянні з 
лідерами залучень кредитних коштів, оскільки дані підприємства формують інфраструктурну 
мережу підприємств, яка є основою для розбудови національної економіки. Також, слід 
зазначити більш високий рівень кредитоспроможності компаній будівельної галузі та 
надійності цінних паперів комерційних банків.  

 Отже, на фінансову діяльність суб’єктів підприємницької діяльності у сучасних 
умовах господарювання суттєвий вплив мають фактори навколишнього економічного 
середовища. Зниження фінансового потенціалу та наявність проблем з наданням 
забезпечення за кредитними операціями, облігаційними позиками призвело до скорочення 
терміну позики та доступності цих ресурсів лише для великого та середнього бізнесу.  

Одним зі шляхів розвитку малого бізнесу, на наш погляд, є фінансування суб’єктів 
підприємницької діяльності через спеціальні державні фінансові інститути та фонди. 
Взаємовідносини з ними мають будуватись на наданні гарантійного забезпечення та застав 
для отримання оборотних коштів малими підприємствами на цілі інвестиційного розвитку, 
що кореспондують з пріоритетними сферами національної економіки.  

В рамках фондового ринку актуальною є пропозиція щодо створення Державного 
фонду гарантування доходів суб’єктів інвестиційного ринку по аналогії з функціонуванням 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що дозволить переосмислити параметр 
забезпеченості цінних паперів та підвищити кредитні рейтинги емітентів, наповнити ринок 
капіталів фінансовими інструментами з високою кредитоспроможністю. 

З боку саморегулівних організацій фінансового ринку необхідна активізація 
діяльності в сфері підвищення рівня фінансової грамотності суб’єктів підприємницької 
діяльності. У грошово-кредитному сегменті доцільно наголошувати на важливості послуг 
фінансового консалтингу, що мають вирішувати індивідуальні запити підприємницького 
сектору. При поширенні практики надання комерційними банками консультацій 
підприємницькому сектору можливо досягти збалансованого розвитку послуг фінансового 
ринку та знизити рівень недовіри до фінансових установ, негативні очікування споживачів 
кредитних послуг.  

Формування ефективно функціонуючої бази кредитних історій, дозволить вивести 
оцінку кредитного ризику комерційними банками на якісно новий рівень. Супутньою 
вимогою виступає належна транспарентність фінансової інформації суб’єктів малого та 
середнього бізнесу. В умовах обмеженості коштів, доступ до аудиторських послуг є 
ускладненим, що позначається на якості фінансової звітності, що надається потенційним 
кредиторам та інвесторам. Некоректним як результат є розрахунок фінансового 
навантаження на позичальника, недосконалий бізнес-план та низька якість застави. 

Зазначені кроки в контексті удосконалення передумов та особливостей фінансової 
діяльності підприємства мають вирішуватись системно з залученням до обговорення як 
державних органів  влади, так і саморегулівних організацій. Підвищення рівня фінансової 
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грамотності та розвиток інституту гарантійного забезпечення дозволить досягти 
збалансованого розвитку як фінансового ринку, так і національної економіки в цілому. 

Таким чином, у сучасних економічних умовах підприємства тяжіють до залучення 
ресурсів через кредитні операції комерційних банків. Проте, слід зазначити, наявність 
обмежень за строком та високу вартість кредитних ресурсів, що обумовлені жорсткою 
монетарною політикою НБУ. Низхідною є динаміка вартості облігаційних позик підприємств 
за ряд останніх років, що викриває проблеми в сфері фінансової грамотності та доступності 
ресурсів на фондовому ринку для підприємницького сектору. Визначений комплекс проблем 
доцільно вирішувати системно із залученням до обговорення державних органів  влади, 
саморегулівних організацій, підприємницького сектору для забезпечення доступності 
фінансових ресурсів для сталого розвитку підприємств національної економіки. 
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Сучасні підприємства електроенергетичної галузі функціонують в досить 

несприятливих умовах, які негативно впливають на їх діяльність і пов’язані з постійними 
змінами зовнішнього та внутрішнього середовища. Сьогодні електроенергетика України 
відчуває гострий кадровий дефіцит та потребу у якісно нових знаннях та вміннях людей. 
Недостатня кількість уваги, яка приділяється питанню науково-технічного та кадрового 
забезпечення за останні роки призвела до явного сповільнення розвитку науково-технічного 
потенціалу паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Якщо дана тенденція буде зберігатися і 
надалі, це з великою ймовірністю стане перешкодою для досягнення показників, закладених 
в Енергетичній стратегії та подальшого успішного розвитку галузей ПЕК. 

За даними проведеного дослідження в галузі науково-технічного та кадрового 
забезпечення перед паливно-енергетичним комплексом стоять декілька важливих проблем. 

По-перше, при зростаючому попиті на робочу силу, зростає дефіцит кваліфікованих 
робочих кадрів, що відчутно для всіх підприємств та рівнів ПЕК України. Ще в 90-ті роки 
минулого століття в країні почав формуватися дефіцит інженерних кадрів. Це пов’язано з 
тим, що знизилась престижність інженерної справи через її низький соціальний статус та 
низький рівень оплати праці. Внаслідок цього кількість студентів технічних спеціальностей 
зменшується. Також значно вплинула якість освіти, адже структури спеціальностей, за якими 
навчають майбутніх фахівців в університетах України, не відповідають потребам ринку в 
цілому та галузі ПЕК. Як результат – на сьогодні в нашій країні доволі складно задовольнити 
потребу в інженерних кадрах. Вище перелічені проблеми, зрештою, призвели до значного 
старіння інженерно-технічних кадрів ПЕК України. Середній вік кваліфікованих спеціалістів 
в даній сфері знаходиться в діапазоні 45-65 років; найменшу частку працівників  на 
підприємствах ПЕК має вікова група 35-45. Варто зауважити, що для молоді до 35 років дана 
сфера менш популярна. Така негативна тенденція є небезпечною, адже існує великий ризик 
значного зниження кадрового потенціалу енергетики країни [1]. 

По-друге, окрім того, що відбувається скорочення наукових і технічних кадрів, 
приділяється надзвичайно мало уваги розвитку науково-технічного забезпечення 
енергетичної галузі. За даними Державної служби статистики України, кількість установ 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які виконують науково-технічні 
роботи, скоротилась з 152 (2000 р.) до 150 (2009 р.) та 144 (2010 р.). За останні 15 років 
чисельність працівників, що проводили наукові дослідження в університетах регулярно 
знижувалась. Так, якщо порівнювати, то у 2009 році науковою та науково-технічною 
роботою було зайнято 7267 фахівців, а вже у 2010 році – лише 7092 [2]. 

Однією з основних причин зниження кількості експериментальних досліджень 
важливих напрямків в ПЕК України є недостатній обсяг фінансування. Тільки 2% наукового 
обладнання науково-технічних установ країни відповідають сучасному європейському 
рівню. Лише близько 6% обладнання можна віднести до нового, а знос основних засобів в 
даній галузі перевищує 46% при коефіцієнті оновлення не більше 1-1,5% на рік. Це значно 
перешкоджає появі конкурентоспроможних розробок [3]. 
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Як стверджують експерти, українську електроенергетику, в першу чергу, генеруючі 
компанії, чекає кадрове «голодування». 

На даний момент, в електроенергетичній галузі середній вік спеціалістів вище 54 
років. Це демонструє занадто низький рівень формування нового кадрового резерву та 
значне старіння фахівців. Дуже яскравим та наочним прикладом одної з вагомих причин є 
вступні компанії 2016-2018 років. Низька кількість абітурієнтів вищих технічних закладів 
демонструє мінімальну зацікавленість інженерними та, особливо, енергетичними 
спеціальностями. Крім цього, рекрутингові компанії та HR-відділи, відмітили низькі вихідні 
знання випускників, в порівнянні з сучасними потребами технологічного бізнесу. 

Причиною низького розвитку української науки є мінімальна участь приватного 
сектору у її фінансуванні. Близько 95% фундаментальних досліджень фінансуються за 
рахунок державного та місцевих бюджетів. Проте прикладні дослідження близько на одну 
четверту фінансуються за рахунок приватного сектору, але навіть цей показник не можна 
вважати достатньо позитивним. 

На відміну від українських, зарубіжні компанії забезпечують університети 
брендованими аудиторіями та лабораторіями, які формують у студентів корпоративний дух 
та стиль. Учасники енергоринку в Євросоюзі інвестують саме в освіту. 

Досвід французької державної енергетичної компанії Electricite de France заслуговує 
окремої уваги. Маючи власну мережу університетів з профільними кафедрами та 
лабораторіями, вони сприяють якісній підготовці галузевих фахівців в сфері 
електроенергетики для всієї країни. Системний оператор та генеруюча компанія саме так 
формують постійно поновлюваний кадровий резерв для цілої галузі енергетики країни. 

Якщо розглядати досвід Польщі, то країна також має успішні приклади коригування 
навчальних програм під сучасні вимоги електроенергетики. На зміни освітніх програм шести 
технічних університетів суттєво вплинула ініціатива компанії Smart Grid European 
Technology Platform. В навчальні програми включаються дисципліни, щодо управління 
електромережами та побудови Smart Grid. Наприклад, в Польщі, в зв'язку з розвитком 
сонячної генерації, виник попит на спеціалістів з монтажу фотовольтаїчних панелей. На цей 
запит відреагувала середня спеціальна освіта. Так, напрям підготовки «Монтаж сонячних 
енергосистем» відкрився одночасно в 28 професійно-технічних училищах. 

Якщо говорити про український досвід, в першу чергу потрібно виділити дві 
найбільші компанії в електроенергетичній галузі: ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДТЕК. 
Начальний центр «Академія керівників атомної енергетики» ДП «НАЕК «Енергоатом» та 
«Академія керівників» ДТЕК являють собою внутрішні майданчики компаній, за допомогою 
яких впроваджуються модульні програми освіти для керівних кадрів первинної, середньої та 
вищої ланок управління, реалізуються стратегічні напрямки розвитку та коучінгу персоналу. 
Навчальні центри не впливають на чинні рамки кваліфікації в сфері електроенергетики, а 
працюють вже з підготовленими випускниками університету, фахівцями й спеціалістами [4]. 
Реалізація всіх навчальних програм Навчального центру «Академія керівників атомної 
енергетики» ДП «НАЕК «Енергоатом» стала можливою завдяки безпосередній участі та 
підтримки Одеського національного політехнічного університету. 

Отже, важливим фактором для сталого розвитку електроенергетики України в 
довгостроковій перспективі є досягнення достатнього рівня науково-технічної та кадрової 
підтримки галузей паливно-енергетичного комплексу. Для забезпечення енергетичних 
підприємств новітніми науковими та науково-технічними розробками, які будуть відповідати 
європейському рівню, будуть здатні подолати дефіцит наукових і кваліфікованих інженерно-
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технічних кадрів та підвищить зацікавленість молодих спеціалістів до галузі, для чого, 
необхідно здійснити ряд заходів: 

– забезпечити достатнє фінансування галузевої науки; 
– забезпечити виконання науково-дослідницьких робіт, присвячених розвитку 

паливно-енергетичного комплексу та подальше їх практичне застосування; 
– підвищити на рівні країни престиж наукової роботи у галузі технічних наук, 

залучити увагу до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації через мережу підготовки 
аспірантів і докторантів при академічних і галузевих інститутах, університетах; 

– узгодити програми спеціальностей з потребами галузей паливно-енергетичного 
комплексу; 

– підвищити кваліфікацію інженерно-технічних спеціалістів у галузях паливно-
енергетичного комплексу для освоєння сучасних технологій виробництва, правових питань 
та інвестиційного менеджменту; 

– стимулювати підприємства паливно-енергетичного комплексу, підвищувати систему 
соціальних гарантій та забезпечувати безпечні умови праці; 

– залучати позабюджетні кошти та венчурний капітал для втілення в життя 
інноваційних проектів, впровадження новітніх розробок в енергетиці, максимально швидкої 
організації виробництва і просування на ринок нових високотехнологічних продуктів. 
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ВЕКТОРНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 
НАЦІОНАЛЬНОМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Ю. М. Мельник, к.е.н., доцент 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 
 

У системі регулювання національного макроекономічного середовища вагому роль 
відіграє програмно-цільовий метод. Програмно-цільовий метод – це метод програмного 
втілення пріоритетних стратегічних рішень  у національному макроекономічному 
середовищі та реалізація комплексного, системного підходу при вирішенні соціально-
економічних питань розвитку в країні. 

Необхідність кардинальної адекватної зміни несприятливих макроекономічних 
пропорцій, структури та тенденції розвитку сегментних складових національної економіки  
потребує обов’язкового застосування програмно-цільового методу, який забезпечує якісні та 
кількісні орієнтири  щодо  змін соціально-економічного стану та розвитку в країні на 
державному, регіональному та місцевих рівнях. 

Визначений інструмент реалізується через призму програмно-цільового планування та 
є основним в системі державного регулювання та управління національною економікою. 
Застосування даного інструменту дозволяє забезпечити розвиток пріоритетних секторів 
національного макроекономічного середовища, окремих територій та регіонів, шляхом 
залучення відповідних ресурсів. 

 Особливі аспекти цільових програм у національному макроекономічному середовищі 
виокремлюються тим, що ринковий простір не завжди дозволяє у необхідній мірі 
мобілізувати відповідні ресурси для розвитку національної економіки та її сегментів, у тому 
числі промисловості. Тому все, що пов’язано з наданням національній економіці 
поступальної цільової динаміки в умовах необхідності вирішення стратегічних завдань 
розвитку макроекономічного середовища та його сегментів, природним чином основується 
на відповідних цільових програмах. 

Треба нагадати, що державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних 
завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання суттєвих проблем розвитку держави, 
окремих  галузей  економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з 
використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, 
складом виконавців, ресурсним забезпеченням [1].  

Доцільність застосування програмно-цільового методу для вирішення питань 
пов’язаних з конкурентоспроможністю промислового  комплексу, який здатний в умовах 
інтеграційних процесів та глобалізації  розв’язувати пріоритетні завдання соціально-
економічного розвитку у національному макроекономічному середовищі усвідомлювалися в 
системі державного регулювання та управління починаючи з 1996 року, що підтверджується 
нормативно-правовими документами. 

За період 1996-2018 років підготовлено та схвалено п’ять програм розвитку 
промисловості: 

– Концепцію державної промислової політики України : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.02.1996 р.  № 272. Втрата чинності : 
28.07.2003;https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1621-15 

– Державну програму розвитку промисловості на 2003-2011 роки : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р.  № 1174; 
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– Концепцію проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2017 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
09.07.2008 р.  № 947-р. Втрата чинності : 17.07.2013; 

– Концепцію Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17.07.2013 р.  № 603-р; 

– Проект «Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 
2025 року».  

Зазначені програми повинні були забезпечити якісно новий рівень розвитку 
промисловості, посилити промисловий потенціал країни та підвищити його 
конкурентоспроможність., але, на превеликий жаль, треба констатувати, що з часів здобуття 
незалежності постійно простежується негативна динаміка промислового виробництва. Тому, 
в системі інституційного регулювання  необхідно особливу увагу приділити роботі щодо 
вдосконалення програмно-цільового методу, що дозволить забезпечити підвищення 
ефективності реалізації програм розвитку промисловості та закріпити позитивні тенденції, 
які намітилися в розвитку промислової галузі національної економіки. 

Увага, яка приділяється удосконаленню програмно-цільового планування в Україні та 
закордоном, обумовлена тим, що даний метод управління витратами бюджету найбільшою 
мірою відповідає сучасним вимогам державного фінансового регулювання соціально-
економічних процесів, так як орієнтує органи влади й організації, передусім, на досягнення 
поставленої мети  [10]. 

Практичні аспекти  програмно-цільового методу  мають деякі  недоліки, які пов’язані: 
– із стратегічними орієнтирами; 
– відсутністю адаптивного забезпечуючого інструментарію; 
– відсутністю критеріїв оцінки ефективності цільових програм розвитку, у тому числі 

промисловості; 
– з відсутністю індикаторів результативності впровадження цільових програм та ін. 
Особливо необхідно звернути увагу на відсутність відповідальності суб’єктів 

державної системи регулювання та управління за недосягнення мети цільових програм 
розвитку. 

Цей факт дозволяє нагадати про необхідність встановлення системи оцінки цільових 
програм розвитку промисловості з обов’язковою відповідальністю та забезпечити перехід від 
функціонального до програмно-цільового фінансування діяльності відповідних інституцій в 
рамках бюджетування, який орієнтований на запланований результат. 

Але, тільки збільшення фінансування недостатньо для підвищення ефективності 
застосування цільових програм у промисловості з метою інтенсифікації інституційної 
діяльності на пріоритетних напрямках розвитку сегментних складових національної 
економіки, тому необхідно вдосконалювати систему інституційного програмування. 

У сучасних трансформаційних умовах необхідно посилення соціально-економічних 
мотивів і зменшення практики декларативного прийняття цільових програм розвитку 
промисловості у національному макроекономічному середовищі на догоду політичним або 
іншим цілям. 

Всі цільові програми розвитку повинні бути закріплені за відповідною інституцією, 
яка повинна забезпечити механізм її реалізації та нести відповідальність за отримані 
результати від її впровадження. 

Використання відомчих інституційних цільових програм розвитку  дозволить 
уникнути розмивання відповідальності, саботажу, ускладнення принципів, механізмів і 
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процедур її реалізації. У системі державного регулювання та управління значна частина 
існуючих програм повинна бути орієнтована на відповідального замовника. 

Пріоритетним  завданням удосконалення програмно-цільового методу в умовах 
турбулентності національного макроекономічного середовища  повинно бути  комплексне 
розв’язання питань розпливчатого формулювання проблемних питань, мети, завдань, 
принципів, термінів, алгоритмів, етапів, плану заходів, стратегічних орієнтирів, результатів й 
індикаторів  ефективності цільових програм розвитку. 

Основна причина неефективності застосування у національній економіці програмно-
цільового методу знаходиться у незабезпеченні цілісності та завершеності системи цільового 
програмування у макроекономічному середовищі країни. На основі дослідження процесів 
розробки та реалізації цільових програм розвитку промисловості необхідно констатувати, що 
все ще відсутні параметричні критерії за якими створюються цільові програми, відсутня 
обґрунтована методологічна підтримка їх розробки та методика механізму впровадження, 
відсутня справжня система оцінки результативності державних цільових програм розвитку 
промисловості. 

Базові недоліки цільових програм розвитку промисловості, які були затверджені на 
протязі 1996-2018 років: 

– відсутність тактичних та стратегічних орієнтирів розвитку; 
– неточність формулювання мети, завдань та принципів; 
– розпливчата структуризація і квантифікація цільової складової;  
– відсутність методичного інструментарію; 
–відсутність відповідності системи цільових параметрів і показників реалізації заходів 

цільових програм розвитку промисловості; 
– джерела та обсяги фінансування цільових програм розвитку; 
– необґрунтованість етапів реалізації відповідних програм розвитку галузі; 
– невизначеність інноваційної складової програми; 
– інвестиційна підтримка; 
– відсутність обґрунтованих розрахунків ефективності запрасованих цільових програм 

розвитку промисловості ; 
– відсутність механізму моніторингу процесу впровадження та реалізації програми 

розвитку; 
– незастосування діагностичних процедур в процесі реалізації програм; 
– відсутність системи стратегічного контролінгу при формуванні та реалізації  

цільових програм розвитку промисловості.  
Для того, щоб інтенсифікувати вирішення наявних проблемних аспектів у сфері 

розробки та реалізації цільових програм розвитку промисловості в оперативному плані, 
необхідно застосування діджиталізаційних технологій (діджиталізація промисловості) і 
створення сучасної комплексної системи оцінки ефективності цільових програм розвитку, 
які відповідають міжнародній практиці промислово-розвинутих країн світу. 

Особливе місце посідає діджиталізація (проникнення цифрових 
технологій) європейської промисловості. Наразі ЄС стоїть на порозі нової індустріальної 
революції, яка спричинена новим поколінням інформаційних технологій, таких як інтернет 
речей, хмарні обчислення, великі дані (Big Data), аналіз даних, роботизація, штучний 
інтелект та 3D-принтер. Ці технології відкривають нові горизонти для промисловості, 
підвищення її ефективності, вдосконалення технологічних процесів і розроблення 
інноваційних продуктів та послуг. Крім того, вони дозволяють промисловості відповідати 
основним очікуванням сучасних споживачів, таким як персоналізація, підвищення безпеки та 
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комфорту, а також енерго- та ресурсоефективність. Наприклад, поєднання передових 
сенсорів, великих даних у промислових технологічних процесах може знизити рівень 
споживання енергії та використання природних ресурсів. Наприклад, встановлені сенсори на 
обладнанні можуть доповідати про аномальну поведінку, що сприятиме енергозбереженню і 
дозволить зекономити мільярди євро. Нещодавні дослідження підрахували, що 
діджиталізація товарів та послуг може принести більше ніж 110 млрд. євро річного доходу в 
Європі у найближчі п’ять років [12]. 

Діджиталізація цільових програм розвитку промисловості пропонується  на основі 
виділення наступних модулів: 

– здійснення моніторингу процесу запровадження цільових програм розвитку 
промисловості; 

– застосування процедур діагностики; 
– здійснення оперативного та тактичного регулювання;  
– здійснення контролінгу;  
– формування аналітичних звітів;  
– фінансово-інвестиційне планування й оцінка результатів цільових програм розвитку 

промисловості. 
Моніторинг відіграє достатньо важливу роль в системі регулювання розвитку 

промисловості у національній економіці. Він дозволяє сформувати функціональну модель 
регулювання цільової програми розвитку промисловості з урахуванням системних 
параметрів та критеріїв, дотримання яких у заданих амплітудних величинах дозволить 
усунути відповідні ризики пов’язані з її реалізацією. 

Моніторинг цільових програм розвитку промисловості забезпечує необхідною 
аналітичною інформацією систему інституційного регулювання з метою прийняття 
ефективних стратегічних рішень і забезпечення сталого розвитку потенціалу у 
промисловому сегменті національної економіки. 

Застосування моніторингу у програмно-цільовому методі забезпечить:  
 отримання  якісної інформації щодо результатів цільової програми розвитку 

промисловості; 
 обґрунтування основних критеріїв та індикаторів цільової програми розвитку за 

результатами її впровадження; 
 візуалізацію окремих етапів цільової програми розвитку промисловості;  
 системний аналіз й оцінку, обґрунтування закономірностей і взаємозв’язку 

макроекономічних процесів, які впливають на впровадження цільової програми розвитку; 
 виявлення чинників і виокремлення внутрішніх (зовнішніх) факторів впливу,  які 

визначають негативні тенденції та появу нових загроз при реалізації цільової програми 
розвитку промисловості; 

 розробку рекомендацій щодо подолання негативних трендів  і підтримку 
позитивних тенденцій у системі регулювання розвитку промисловості у національній 
економіці; 

 середньострокове прогнозування результатів впровадження цільових програм 
розвитку промисловості. 

Основні відомості про результати реалізації цільової програми розвитку 
промисловості, досягнення цільових параметрів, про обсяг залучених і витрачених на 
виконання програми ресурсів, а також про результати моніторингу реалізації програмних 
заходів обов’язково повинні бути розміщені у засобах масової інформації. 
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З метою підвищення результативності та ефективності цільових програм розвитку 
промисловості у національному макроекономічному середовищі пропонується сформувати 
систему комплексної оцінки їх ефективності. 

Дослідження показує, що при використанні діючої методики формалізованої оцінки 
ефективності реалізації цільових програм розвитку промисловості основна увага 
приділяється: 

– процесуальним процедурам – 70 % всіх питань оцінки програми;  
– процедурам оцінці продуктивності – 10 %; 
– процедурам оцінки ефективності – 5 %; 
– процедурам оцінки потреб – 5%;  
– процедурам оцінки мети та задач – 5%;  
– оцінка впливу – 3%;  
– процедурам оцінки результативності  2 %. 
Сучасний механізм впровадженню системи оцінки в практику інституційного 

регулювання ускладнює той факт, що відсутня сучасна загальновизнана методологія оцінки 
та моніторингу, що спирається на певні теоретичні аспекти. Основні причини відсутності 
загальновизнаної методології: 

– механізм регулювання макроекономічним середовищем достатньо складний; 
– на розвиток промисловості впливає безліч внутрішніх та зовнішніх факторів, які 

необхідно враховувати при аналізі та прогнозуванні; 
– складність об’єкту оцінки; 
– більшість програм розвитку промисловості має довготривалу спрямованість, що 

погіршує складність їх реалізації та оцінки в мінливих політичних і соціально-економічних 
умовах.  

Таким чином, загальною метою проведення оцінки цільових програм розвитку 
промисловості є підтвердження цільових галузевих орієнтирів, які спрямовані   на   
збереження,  підтримку  і  розвиток  національних товаровиробників та забезпечують 
життєві інтереси національного макроекономічного середовища. 

Цільові програми розвитку промисловості повинні забезпечити зростання 
національного  багатства  та продуктивного  капіталу,  розширене відтворення валового 
внутрішнього продукту, сприяти  соціально-економічному розвитку національного 
макроекономічного середовища. Вони повинні бути спрямовані на створення сучасних 
передумов для досягнення  промисловістю якісно нового рівня розвитку, посилення 
промислового потенціалу національної економіки та підвищення  її 
конкурентоспроможності. 

Затверджені за період 1996-2018 років цільові програми розвитку промисловості 
забезпечили досягнення певних позитивних зрушень, але ефективність їх достатньо низька. 
Промисловість нашої країни залишається технологічно відсталістю, відсутня галузева 
інноваційна активність та посилюється технологічна залежність від міжнародних партнерів. 

Впровадження стійкої системи оцінки цільових програм розвитку промисловості 
дозволяє забезпечити спадкоємність промислової політики, зробити оцінку стандартною, 
невід’ємною процедурою в системі інституційного регулювання. 

Оцінка цільових програм розвитку промисловості повинна здійснюватися за 
наступними критеріями: 

– за ознакою часу (ретроспективна, оперативна, тактична та стратегічна); 
– за цільовим призначенням (оцінка потреби, процесу реалізації, цілей і задач, 

результативності й ефективності, продуктивності оцінка впливу); 
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– за ступенем охоплення (комплексна або сегментна оцінка); 
– за станом і змінами у вибірковій сукупності (динамічна або статична оцінка). 
Треба відмітити, що запропонована класифікація може бути застосована при 

дослідженні будь-яких цільових програм розвитку сегментних складових національного 
макроекономічного середовища. 

Необхідно зауважити, що найважливішими критеріями оцінки є: 
– оцінка результативності за рахунок експертиза результатів, які отримані за 

підсумками реалізації  цільових програм розвитку промисловості; 
– оцінка ефективності за допомогою співставлення результатів цільової програми 

розвитку промисловості  з ресурсами, які задіяні при її реалізації; 
– оцінка продуктивності за рахунок виміру позитивних результатів і інших благ 

цільових програм розвитку промисловості у розрахунку на одного реципієнта; 
– оцінка впливу, яка передбачає виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 

параметрами розвитку та програмними заходами, й оцінку впливу виконання програми на 
соціально-економічний розвиток у національному макроекономічному середовищі. 

Вибір оцінки цільової програми визначається метою і стратегічними завданнями її 
проведення. У промислово-розвинутих країнах базовим критерієм якості оцінки будь-якої 
програми виступає використання її результатів на практиці. Оцінку цільової програми 
розвитку промисловості треба вважати вдалою, якщо її результати використовуються в 
системі регулювання та управління на всіх рівнях. 

Векторна спрямованість цільових програм у національному макроекономічному 
середовищі повинна забезпечити економічне зростання результатів діяльності суб’єктів 
господарювання та розвиток промисловості країни,   забезпечити проведення структурних 
трансформацій та, як наслідок, підвищення рівня і стандартів життя та національної безпеки 
України в умовах агресивної поведінки зовнішнього оточення країни. 

Запропоновані методичні аспекти оцінки цільових програм розвитку промисловості 
дозволять забезпечити спадкоємність промислової політики, зробити оцінку стандартною, 
невід’ємною процедурою в системі державного регулювання та управління національною 
економікою. Цільові програми розвитку промисловості повинні бути діджиталізовані, 
ресурсо-орієнтовані  та спрямовані на інновації, що дозволить відновити галузь та сприяти 
макроекономічній стабільності й  забезпечити динамічне зростання її результатів. Автором 
рекомендовано використовувати процедури оцінки ефективності цільових програм розвитку 
промисловості на всіх етапах її реалізації. Запропоновано здійснювати конкретний вид 
оцінки за ознакою часу (ретроспективна, оперативна, тактична та стратегічна); за цільовим 
призначенням (оцінка потреби, процесу реалізації, цілей і задач, результативності й 
ефективності, продуктивності оцінка впливу); за ступенем охоплення (комплексна або 
сегментна оцінка); за станом і змінами у вибірковій сукупності (динамічна або статична 
оцінка). Методика оцінки ефективності цільових програм розвитку промисловості 
адаптована до специфіки діяльності відповідних інституцій національного 
макроекономічного середовища та передбачає виокремлення у рамках обраного типу оцінки: 
основних її питань, відповідних параметрів та індикаторів, критеріїв успіху або невдач, а 
також адекватних їм методів збору і дослідженню аналітичної  інформації.  

Рекомендується формувати на основі запропонованої оцінки цільових програм 
розвитку промисловості методичну і нормативно-регулюючу основу для впровадження 
процедур оперативної, тактичної та стратегічної комплексної оцінки ефективності галузевих 
програм для вдосконалення процесів розробки і реалізації цільових програм у національному 
макроекономічному середовищі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Ю.О. Морщавка,  

ТОВ «Творче об’єднання «Соняшник» м. Харків 
 

На протязі останніх п’яти років, у національному середовищі, видавнича справа 
переживає безпрецедентний бум. Така тенденція саморозвитку видавничого  бізнесу, 
природно, якщо попит на національну продукцію збільшується то буде збільшуватися і 
пропозиція. Але видавнича галузь, у сучасних аспектах розвитку, потребує нових підходів до 
координації видавничих процесів, мережевих систем інтересів і відносин у 
макроекономічному середовищі.  

Загальний напрямок теорії і практики регулювання та управління системою 
видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції та її розповсюдження має 
тенденцію системного формально-неформального поєднання відповідних сил вертикального 
і горизонтального впливу і самоорганізації, що істотно змінює кінцевий корисний результат 
у видавничій справі. Якщо вплив вертикальної спрямованості звести до жорсткого 
регулювання, тобто адміністративно-лінійного, а горизонтальне – до гнучких 
функціональних аспектів, то самоорганізація піддається лише відповідної координації в 
системі управління. Зауважимо, що взаємодія названих сил і їх векторів забезпечує 
діагональний ефект, який здатний до значного соціально-економічного впливу на розвиток 
видавничої галузі. Діагональний ефект має нестійке середовище та  може координуватися 
лише спільним діями системи регулювання та управління. 

Система видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції та її 
розповсюдження у міжнародному середовищі зазнала значних змін за останні два 
десятиліття. Достатньо сильно змінився ринок пошуку, виготовлення та розповсюдження 
інформації, де вагому нищу займають Інтернет - ресурси. Розвиток видавничої галузі 
відбувається на тлі посилення міжнародної конкуренції, яка сильно впливає на якісні та 
кількісні показники роботи суб’єктів галузі.  

Основними стримуючими факторами розвитку видавничої галузі є низька культура 
споживачів, особливо, що стосується книжкової продукції,  недостатній рівень інституційної 
підтримки суб’єктів видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції та її 
розповсюдження, низьку конкурентоспроможність їх результатів діяльності, а також 
достатньо низький рівень попиту на видавничу продукцію національного походження. 

Дедалі гострішими постають фінансово-економічні проблеми суб’єктів видавничої 
галузі, які обумовлені необхідністю оновлення матеріально-технічної складової їх діяльності, 
зростанням собівартості видавничої продукції, зменшення купівельної спроможності у 
національному макроекономічному середовищі. При всіх соціально-економічних негараздах, 
результати діяльності суб’єктів видавничої галузі формують найбільш надійні канали руху 
соціально-економічної інформації у національному суспільстві. Основні специфічні функції 
продукції видавничої галузі: 

– створення та забезпечення можливостей для самовиявлення представників 
національного суспільства як авторів, незалежно від їх  суспільно-політичних, релігійних, 
фінансово-економічних та інших переконань, етнічного та соціального походження, мовних 
або інших ознак; 
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– поширення інформації, з якою пов’язана така властивість видавничої продукції, як 
адресність широкому, не обмеженому заздалегідь колу споживачів; 

– перетворення суспільної свідомості, тобто продукція видавничої діяльності має 
достатньо сильний вплив на представників суспільства, яка активізує участь їх у 
перетворенні світу і самого себе; 

– видавнича продукція забезпечує права на свободу думки та слова, на вільне у 
національному суспільстві волевиявлення своїх поглядів і переконань; 

– естетична – видавнича продукція повинна бути виконана за естетичними та 
мистецькими нормами, що достатньо сильно впливає на її споживчі якості; 

– сприяння національно-культурному розвитку у національному середовищі шляхом 
тематичного спрямування українськомовної видавничої продукції; 

– поширення наукового знання у національному середовищі; 
– розвиток художньої літератури, культурно-просвітницької діяльності та ін.  
У результаті розвитку видавничої справи відбувається перехід від диктату видавця до 

якісної орієнтації на задоволення суспільно-економічних потреб у видавничій продукції. Для 
динамічного розвитку видавничої галузі передусім необхідно: 

– проаналізувати основні тенденції розвитку ринку видавничої продукції; 
– дослідити та виокремити суспільні потреби у видавничій продукції, у тому числі 

запити й інтереси споживачів; 
– оцінити кон’юнктурну позицію видавничої продукції на міжнародному та 

національному ринку. 
Видавнича галузь країни є невід’ємною частиною соціально-економічного простору 

національного макроекономічного середовища. В умов сьогодення, ця окрема галузь 
національної економіки потребує: 

– удосконалення і підвищення ефективності системи галузевого  управління; 
– формування науково-обґрунтованих рекомендацій і стратегічних прогнозів щодо 

комплексного розвитку видавничої галузі, особливо україномовного книговидання; 
– тематичного планування, тиражування і розповсюдження видавничої продукції на 

основі системного дослідження запитів різних груп споживачів; 
– дослідження кон’юнктури ринку видавничої продукції, основних тенденцій у 

розвитку сучасного україномовного книговидання. 
Особливістю видавничої галузі у національній економіці є те, що видавнича 

продукція,  крім ознаки товару, має ще культурно-історичну,  духовну, освітянську, 
пропагандистську й ідеологічну складову, саме тому вона потребує державної підтримки та 
відповідного механізму регулювання її розвитку, при цьому необхідно пам’ятати про 
пріоритет інтересів споживачів.  

Видавнича політика у національному середовищі повинна  формуватися з 
урахуванням побажань відповідної групи споживачів та прогнозуванням їх вподобань. 
Ключовими напрямами розвитку видавничої галузі: 

– виявлення потреб потенційних споживачів видавничої продукції; 
– задоволення цих потреб шляхом виготовлення видавничої продукції. 
Перспективи розвитку видавничої галузі національної економіки, безумовно, досить 

непогані, тому що суспільство країни має значну потребу у самоосвіті, ототожненні 
національної ознаки, саморозвитку як особистості, можливості отримання якісної 
україномовної видавничої продукції та патріотичного виховання молодого покоління 
українців. Зацікавленість суспільства культурно-історичним життям українців 



ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 30-31 травня 2019 р. 

 174

підтверджується  багатьма заходами, які організують суб’єкти видавничої галузі (виставки, 
ярмарки, презентації видавничої продукції тощо).   

Але, будь яка підприємницька діяльність має економічну спрямованість. Роль 
економічних факторів підтверджує, що видавнича галузь також підпорядковується всім  
законам підприємництва: 

– видавнича продукція виконує роль своєрідного товару, який призначений для 
реалізації та споживання; 

– створює додану вартість і задовольняє потреби споживачів; 
– виготовлювач (видавець) видавничої продукції здійснює повну маркетингову 

програму з метою пошуку своїх споживачів; 
– суб’єкти видавничої справи приймають на себе весь ризик щодо продукції, яка 

випускається . 
В умовах сьогодення та європейського вектору розвитку країни, у національному 

суспільстві формується потужний інтелектуальний рух, який потребує якісної україномовної 
видавничої продукції. Видавнича галузь країни має конкурентоспроможний гурт професійно 
підготовлених і стратегічно налаштованих на співпрацю авторів, видавців, виготовлювачів та 
розповсюджувачів видавничої продукції різних форм власності, які відстоюють професійні 
та національні інтереси щодо україномовної видавничої продукції. Незважаючи на політичні, 
фінансово-економічні та соціальні  негаразди, у національному суспільстві існує стабільно 
високий попит на україномовну видавничу продукцію, яка має художню, історичну, 
навчальну, пізнавальну,  науково-дослідну, довідкову, рекламну та іншу ознаку. 

Таким чином, соціально-економічні аспекти спонукають видавничу галузь стати 
рушійною силою виходу національного макроекономічного  середовища на новий 
стратегічний етап розвитку з урахуванням національної ідентичності. 

Випуск видавничої продукції, особливо книговидання, це не тільки галузева, а й 
міжгалузева проблема національної економіки, оскільки передбачає участь значної кількості 
відповідних державних та громадських інституцій. Випуск навчальної, наукової, дитячої, 
юнацької та літератури для національних меншин без дотаційної підтримки практично 
неможливий. Ринкове середовище не забезпечує необхідного розвитку культурно-
історичних, освітянських та інших аспектів, які закладені у видавничій справі. Тому, у 
міжнародному середовищі, особливо у промислово-розвинутих країнах,  розроблена система 
захисту суспільно-важливої видавничої продукції від ринкового середовища: субсидіювання 
та пільгове оподаткування, державні та регіональні видавничі програми, формування 
стратегічних пріоритетів динамічного розвитку сегментних складових видавничої галузі. 
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ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

О.І. Носовець, аспірантка 
Л.О. Волощук, д.е.н., доцент 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Інноваційний розвиток та глобалізаційні процеси в світовій економіці диктують 
необхідність з метою подолання криз, становлення та підвищення конкурентоздатності і 
наукоємності продукту національних економік та наповнення ВВП, зведення, реорганізації 
структур та принципів функціонування систем національного рівня зі створення, контролю, 
управління та стимулювання побудови й обопільності розвитку взаємовигідного симбіозу 
науково-технічної та підприємницької сфер зі встановленням та зміцненням зв’язків між 
цілями і направленостями діяльності суб’єктів освітньої, наукової та комерційної, 
спрямованого на породження з подальшим відтворенням реалізації зацікавленості у випуску 
інноваційної продукції, інноваційного технологічного переоснащення виробництва та 
організаційної перебудови роботи підприємств з отримання макроекономічного, вигідного 
всім економічним рівням в цілому, результату у вигляді підвищення рівня технологічного 
укладу національної економіки. На досягнення означених цілей покликано створення 
відповідних інноваційному характеру розвитку інституцій, втілюваних національною 
інноваційною системою в собі як каталізатора спорудження, високого рівня 
самозабезпечення та самооновлення при відповідному державному супроводженні 
інноваційної інфраструктури, активізації інноваційної диспозиції споживачів та 
інноваційного потенціалу виробників такої продукції, послуг завдяки ефективного 
інформування та результативного функціонування відповідної інфраструктури. 

В останні роки внаслідок зростання популярності інноваційних систем у світі та 
актуальності, зокрема, для України в переході до інноваційного типу розвитку на базі 
повсюдного впровадження інновацій в науковому середовищі гостріше постають питання 
формування національної інноваційної системи (НІС). Після представлення її концепції 
фундаменталістами Б.-А. Лундвалом, Р. Нельсоном, К. Фріменом у 80-90-х роках минулого 
сторіччя з’явилося багато самостійних праць зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Н. 
Росенберг, С. Меткальф, М. Портер, О. Сімсон, Г. Андрощук, Ю. Атаманова, І. Багрова, В. 
Білозубенко, М. Бунчук, В. Геєць, А. Гречко, Д. Задихайло, І. Дежина, В. Іванов, О. Кавтиш, 
І. Карпунь, О. Кузьменко, І. Макаренко, З. Микитюк, О. Орлюк, В. Пашков, М. Пашута, В. 
Побірченко, Л. Федулова, О. Черевко, Л. Яремко; та щодо інноваційних систем 
регіонального рівня (РІС): М. Андерссона, С. Борраса, Р. Бошма, Г. Етцковіча, Б. Карлссона, 
Ф. Кука, Дж. Ламбой, Л. Лідесдорфа, Б. Лундвалла, А. Маршалла, С. Матусяка, М. Портера, 
Б. Санто, К. Сейбла, А. Скотта, Р. Солоу, Б. Твісса, Дж. Хауельса, Й. Шумпетера, Р. 
Станкевича, Ю. Яковця. Незважаючи на приділену увагу вивченню даної проблематики, 
залишається невирішеною, мабуть, головна проблема – відсутність загальноприйнятого 
усталеного сутнісного означення інноваційної системи, при чому незалежно від рівня 
господарювання. 

Оскільки, створення  НІС  є  одним  з  основних  інституційних перетворень при 
переході до інноваційної економіки,  що  забезпечує  умови  для  стійкого розвитку на основі 
повного використання інтелектуального потенціалу та поширення й реалізації нових 
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системних знань [1], з метою розкриття сутності та варіативності результатів інноваційної 
діяльності дослідимо змістовне наповнення категорії «інноваційна система», орієнтуючись 
на зв’язок з інноваційною інфраструктурою, для чого розглянемо дефініції за підходами до 
трактування зазначеної категорії з поданням результатів на рис. 1. 

Різні погляди, починаючи з засновників концепції «національної інноваційної 
системи» – першої як нове інновативне поняття, – та завдання досліджень сформували різні 
підходи до трактування означеної категорії від початкового поверхневого розгляду до 
поглиблення в ході розвитку, визначивши засадничий принцип розмежування змістовних 
характеристик інноваційних систем в залежності від масштабу охоплення складу та цілей 
функціонування у вигляді вузького (американського) та широкого (європейського) підходів, 
доцільність узагальненого розкриття яких у вигляді табл. 1. продиктована його збереженням 
в сучасних дослідженнях і накладає свій відбиток на визначення результування інноваційних 
перетворень в державі та в діяльності інших економічних агентів. 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика основоположних підходів до визначення категорії 
«інноваційна система» (систематизовано на засадах джерел [1, 2, 3]) 

Американський підхід Європейський підхід 
1 2 

Розгляд у контексті «національних наукових 
систем» i «національних технологічних 
політик». Центральне  місце  в  
дослідженнях  займають систематичні 
зв’язки між науково-дослідними 
лабораторіями фірм, науковими та 
технологічними організаціями, у тому числі 
університетами, і державною політикою. 
Аналіз включає ринки знань, захист прав 
власності, фінансові ринки в аспекті 
венчурного капіталу. Нечасто в рамках цього 
напряму розглядаються  питання освіти та 
навчання, промислових зв’язків і ринку 
праці. 

Розгляд, виходячи з розуміння інновації як 
кумулятивного, інтерактивного процесу. Її 
формують організації та інститути. Перші 
представлені фірмами (постачальниками, 
споживачами, конкурентами) університетами, 
організаціями венчурного капіталу, державними 
агенціями інноваційної політики. Другі – звичками, 
рутинами, правилами, законодавством, яке регулює 
зв’язки між людьми, групами, організаціями, 
визначаючі правилами гри. Особливістю такого 
підходу є інституційний аспект інноваційної 
діяльності та розгляд питань взаємовідносин між 
виробниками та користувачами нових знань і 
технологій. 

 

Важливим є поділ дефініцій за складом системи та цілями функціонування на 
історико-емпіричний та знаннєвий підходи з огляду на те, що виступає об’єктом впливу 
елементів інноваційної системи: технології чи інші види інноваційного продукту або їх 
визначальна спонукальна першопричина – наукове знання. 

Як видно з рисунку 1, науковий підхід до створення НІС, незважаючи на досить 
широке розповсюдження за останні роки, поки ще не має загальноприйнятих поглядів, а 
скоріше характеризується деякими концептуальними рамками, в яких триває розвиток та 
поглиблення існуючих знань [4]. 

Аналіз досліджень та публікацій, присвячених особливостям становлення 
національної інноваційної системи, дозволяє з’ясувати  її  багатовимірність і масштабність.  
Певний  рівень  розвитку  продуктивних  сил і виробничих відносин у кожній окремій країні 
визначає зміст й інтенсивність інноваційних процесів, їх національну  специфіку  та  модель  
інноваційної системи, що ґрунтується на потенціалі національного інтелектуального 
капіталу, розвитку перспективних форм інноваційного підприємництва, підвищенні 
престижу наукової праці, формуванні засад інтеграції окремих інноваційних елементів у 
єдину національну інноваційну систему [3], об’єднує поняття інноваційного підприємництва, 
окреслюючи місце кожної категорії інноватики у визначенні результатів інноваційної 
діяльності промислових підприємств у відповідності своєї змістовної специфіки.  
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Рисунок 1 – Систематизація визначення категорії «інноваційна система» в контексті визначення результатів інноваційної діяльності у 

варіативності підходів (складено автором на засадах систематизації джерел) 

Категоріальний апарат поняття «інноваційна система» (ІС) 
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її мезорівню з окрес-
ленням основних на-
прямків розвитку РІС 

та перспективи участі у 
НІС 

 

Органічна частина економічного сере-
довища регіону з окресленими харак-
терними ознаками, рисами, умовами 

функціонування, використання людського 
капіталу і нових знань з метою підви-

щення конкурентоспроможності регіону і 
затвердження його самодостатності в 

умовах нової економіки 

Нова самоорганізована ін-
тегрована система оптимі-

зації розвитку власних 
складових: науки, освіти, 

інноваційної інфраструкту-
ри, високотехнологічного 
виробництва, державного і 

ринкового регулювання, 
інноваційних властивостей 

відносин цих складових, 
спрямована на забезпечен-
ня перетворення регіонів в 

центри розвитку націо-
нальної економіки і точки 
інноваційної глобальної 

мережі, підвищення конку-
рентоспроможності кож-
ного з регіонів і країни в 

цілому 
 

Європейський 

ІС як сукупність інституцій  
 

Сукупність інституцій державного та приватного 
сектору, задіяних в процесі створення, поширення та 

впровадження  

Система пов’язаних співпрацюючих 
інституцій державного та приватного 

сектору, задіяних в процесі створення, 
поширення та впровадження 

ІС як система 

Сукупність взаємопов’язаних ресурсних 
видів потенціалу складових з забезпе-

чення інноваційного розвитку, залучення 
в ІД та розширеного відтворення ІлПл 

регіону та внутрішніх і зовнішніх інвес-
тицій, нетехнологічних інновацій в сфері 

освіти і високих технологій 

Комплекс взаємозалежних структурно пов’язаних 
 

ІС як комплекс 
 

Економічний механізм, 
заснований на розробці і 
експлуатації нових знань, 

підприємницькому підході, 
інтеграції в зовнішні ринки 

і прискореному розвитку 
конкурентоспроможності 

країни та її регіонів 

ІС як механізм 

інно-
вацій 

 

нових і економічно 
корисних знань  

 

локалізованих в межах 
національних кордонів  

інститутів 
організацій-

ного і 
правового 
характерів 

функціональних елементів прийняття 
участі в процесі формування та впро-

вадження наукових знань та технологій 
і створення тим економічних, органі-

заційних, правових та соціальних умов 

протікання національного 
інноваційного процесу та участі 

держави в сфері інноваційного розвитку 
 

динамічного 
інноваційно
го розвитку 

забезпечення 
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В підтвердження чого Н.Б. Мігаєм [5] приводиться перелік основних складових 
елементів інноваційної системи: інноваційний потенціал, суб’єкти інноваційного процесу, 
інноваційна активність економічних агентів, інноваційна стратегія, інфраструктура 
інноваційної активності, яка має на меті створити зовнішні та внутрішні умови здійснення 
інноваційної діяльності. 

За результатами проведеного аналізу основне першочергове розмежування дефініцій 
досліджуваної інновативної категорії на думку різних вчених проходить за рівнем 
господарювання, що відповідає поділу за класифікаційними ознаками інноваційних систем: 
за рівнями економічної структури, за критерієм управлінської структуризації. 

Інтерпретація інноваційної системи (ІС) як сукупності взаємопов’язаних організацій з 
забезпечення протікання інноваційного процесу, здійснення інноваційної діяльності, 
виконання інноваційних завдань та тлумачення як сукупності умов для здійснення 
інноваційної діяльності ототожнює її з інноваційною інфраструктурою, що являється одним з 
елементів складної динамічної системи та вписується в тлумачення за вузьким підходом, а 
сприйняття ІС як комплексу взаємозалежних структурно пов’язаних організацій, зв’язків між 
ними та поля їх побудови, функціонування, реорганізації, перетворення тощо розкриває дане 
поняття ширше та об’ємніше та одночасно відповідає європейському підходу з уточненням 
функціонального навантаження у визначенні регіональних ІС (РІС), прив’язаних до 
інноваційних інфраструктур та інноваційного потенціалу в історично сформованих умовах 
функціонування розвитку окремих економічних мікрокліматів. 

Твердження Н.М Буняк [6], що результатом діяльності НІС як відкритої системи, що 
пропонує входження нових організацій і вихід раніше діючих, є ринок об’єктів 
інтелектуальної власності і у жодній мірі не інноваційна продукція масового збуту на ринку, 
ставить ІС в визначенні результатів інноваційної діяльності таким третього порядку у зв’язці 
«інноваційний продукт – об’єкт інтелектуальної власності – сфера дифузії інновацій (і як 
результату наукової, і як інноваційної діяльності)». Це, в свою чергу, підтверджується 
подальшим розвитком тематики результатів ІС [6], що являють собою складову частину 
національного багатства, яка виробляє і накопичує наукові знання як суспільні блага, які 
набувають вигляду нематеріальних активів і утворюють частину національного надбання, що 
відображається на балансі структур, у ВВП, у вартісній структурі національного багатства. 
Результатом діяльності НІС не є виробництво власне інновацій для ринку у масовому 
вигляді. 

Роз’яснення такого характеру результуючих підсумків роботи одного з понять 
інноватики, маючих вплив на формування комплексу результатів інноваційного 
підприємництва дає підстави для наступного твердження: погодженість роботи елементів 
інноваційної системи науково-виробничої складової інноваційної системи, представленої 
економічними суб’єктами першої групи за європейським підходом, та інстраструктурно-
забезпечувальної – другими – визначає результативність інноваційної діяльності на всіх 
рівнях господарювання всіх видів досліджуваної категорії систем, що за своєю кількісною 
природою показника ступеню відповідності очікуваних результатів отриманим визначає 
критеріальність інноваційної системи в оцінці результатів від провадження інноваційного 
виду підприємницької діяльності, а ефективність роботи механізму та взаємовідносин 
структурних елементів системи зі створення, поширення та впровадження досягнень ННДКР 
та знаннєва орієнтація стратегії науково-технологічного розвитку відображаються в 
ефективності інноваційних процесів у досягненні стратегічних цілей сталого розвитку, а 
значить і в ефективності інноваційної діяльності в частині оцінки співвідношення отриманих 
результатів від впровадження новітніх розробок та вартості комерціалізації.  
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Отже, оцінка результативності інноваційної діяльності за умов різного ступеню 
розвинутості інноваційних систем різного рівня, напевне, має різнитися. Цей чинник, як 
такий що певною мірою віддзеркалює й додаткові ризики або ж додаткові можливості 
інноваційної діяльності та розвитку, має, напевно враховуватися й в економіко-
математичному моделюванні інноваційних процесів та їх результатів. Адже, як свідчать дані 
попередніх досліджень [7,8], усталеність та розвиток інноваційних систем та власне, 
результати інноваційної діяльності досі є окремими об’єктами досліджень та аналізу, 
зокрема, у вітчизняній практиці.  

Це, в свою чергу, робить перспективним подальші наукові вишукування результатів 
інноваційної діяльності та встановлення взаємозв’язків та залежностей їх виникнення з 
функціонуванням інноваційних систем різних рівнів. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
О.В. Побережець, д.е.н., професор  

Л.О. Масіна  
Одеський національний університет імені  І.І. Мечникова, м.Одеса 

 
Стабільне функціонування та розвиток сучасної національної економіки в певній мірі 

залежить від збалансованості ринкового та державного регулювання, яке характеризується 
інструментальним забезпеченням, системою параметрів та сукупністю факторів впливу.  

Рівень необхідності та ступінь впливовості державного регулювання на 
макроекономічне середовище залежить від розвитку суспільства, технічного забезпечення, 
взаємовідносин всередині системи та зворотного зв’язку.  

В сучасних умовах аналіз проведених досліджень свідчить, що найбільш ефективним 
напрямком є поєднання та взаємодія державних і ринкових методів та інструментів 
регулювання, які формуються на основі наукових тенденцій та технічних можливостей. Крім 
того, застосування функціонального впливу держави може змінюватися від монополізму в 
управлінні до суттєвого лібералізму, що не завжди позитивно позначається на швидкості 
розвитку та якості  соціально-економічних процесів в країні.    

Питанням державного регулювання національної економіки присвячені роботи 
вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: О. Амоши, В. Геєця, О. Білоруса, Л. Головко, 
П. Друкера,  Ю. Макогона, Г. Григор’єва, С. Мочерного, Є. Масленнікова, Ю. Сафонова, Я. 
Столярчука. Р. Фатхундінова,А. Маддісона, Р. Хейлбронера, Й. Шумпетерата інших.  

Враховуючи дослідження даної проблематики, слід зазначити, що основними 
передумовами державного регулювання національної економіки є наступні:  

–держава забезпечує цілісність територіального простору функціонування 
макроекономічного середовища, враховуючи інтереси суб’єктів соціально-економічних, 
фінансових та інших процесів;  

– ефективність ринкового механізму залежить від узгодженості окремих параметрів, 
які потребують планомірного  втручання з боку держави; 

– оптимальне функціонування та взаємозв’язок структурних сегментів  національної 
економіки, а саме: суб’єктів, об’єктів, механізмів тощо,  забезпечується своєчасним впливом 
державних інституцій на ринкові регулятори; 

– стратегічний розвиток макроекономічного середовища базується на підтримці 
планомірного досягнення інтересів суспільства, на фундаментальних духовно-соціальних 
параметрах та сучасних тенденціях, що відображається у пріоритетних цілях та задачах; 

– необхідність взаємозв’язку між окремими соціально-економічними процесами 
потребує формування системи мереж інформаційного та аналітичного забезпечення на 
національному та міжнародному рівнях;  

– інноваційний розвиток залежить від потенціальних можливостей 
макроекономічного середовища, а також від ефективної спрямованості дій та підтримки 
держави.  

Наукові підходи до визначення категорії «державного регулювання національної  
економіки» характеризуються системоутворюючими факторами та сегментами, які залежать 
від економічної формації.  Деякі позиції пов’язані із ступенем впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання для належного взаємозв’язку всіх складових механізму 
регулювання, інші зазначають про необхідність оптимальної системи втручання в соціально-
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економічні процеси за допомогою нормативно-правового забезпечення, а також 
збалансованості інтересів відповідних інституцій та суспільства. 

На думку деяких авторів,  державне регулювання економіки – це система заходів 
держави для здійснення підтримуючої, компенсаційної й регулюючої діяльності, 
спрямованої на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та 
вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки та 
всього суспільства[1].  

Зазначимо, що в сучасних умовах функціонування метою державного регулювання 
національної економіки є визначення та реалізація пріоритетного напрямку державної 
політики щодо соціально-економічного розвитку країни, враховуючи трансформаційні та 
євроінтеграційні тенденції.  

При цьому класичний перелік цілей державного регулювання розвинених країн 
наступний: економічна ефективність, оптимальний рівень цін; соціально-економічний 
розвиток та повна зайнятість; економічна свобода, справедливий розподіл доходів; 
економічна забезпеченість, збалансованість експорту й імпорту.  

Наявність негативних явищ в ринковому механізмі, які не дають можливості розвитку 
та збільшення показників економічного зростання національної економіки та гальмують 
процес впровадження пріоритетних державних програм, у тому числі, соціальних, 
фінансових, екологічних, культурних, підкреслює важливість ролі та функцій державного 
регулювання в зазначеному аспекті.  

Історичні потреби становлення втручання держави в економічні процеси 
підтверджуються ще роботами А. Сміта, на думку якого для всіх суб’єктів господарської 
діяльності повинні бути гарантовані основні економічні свободи, а саме:свобода вибору 
сфери діяльності, відповідальність, свобода конкуренції, торгівлі та особистої ініціативи. 

Теоретико-методичні підходи щодо встановлення та визначення місця та ролі 
державного регулювання в ринковій економіці представлені англійським економістом Дж. 
М. Кейнсом, який вважається справжнім революціонером в економічній теорії, базуючи свої 
висновки на обов’язковій необхідності стабілізаційної дії держави в умовах кризового стану 
економіки.    

Дж. М. Кейнс підкреслив та сформулював необхідність державного  регулювання 
економіки, що було теоретично обґрунтовано. Крім того, на думку економіста, мета 
державного втручання полягає в забезпеченні прибутковості капіталу, запобіганні 
соціальному вибуху, який може статися внаслідок безробіття, падіння рівня життя, інфляції 
та інших явищ. На думку Дж. М. Кейнса та його прихильників, держава повинна взяти на 
себе відповідальність не лише за стан виробництва, формування сукупного попиту, але і за 
ситуацію у сфері зайнятості, використання трудових ресурсів, регулювання доходів 
населення [1]. 

Крім того, кейнсіанська модель регулювання визначала наступні умови 
функціонування, а саме:використання різних форм підприємств, у тому числі, державних, а 
також трансформування індикаторів стабілізації економічної кон’юнктури та циклічних 
коливань в економіці.  

Зауважимо, що Дж. М. Кейнс сформував мету вирівнювання ринкових змін в 
кризових та депресійних умовах економічних процесів, що підкреслило обов’язковість 
динамічного втручання держави в національну економіку.  

Для встановлення стійкої рівноваги між сукупним попитом та сукупною товарною 
пропозицією необхідне державне регулювання на макрорівні. При цьому за допомогою 
бюджетних та грошово-кредитних важелів держава повинна впливати на сукупний попит, 
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основна мета та сутність якого полягає в тому, щоб обмежувати зростання попиту в разі 
піднесення економіки та в такий спосіб стримувати зростання цін і навпаки, сприяти його 
зростанню на стадії економічного спаду. 

Прихильники та продовжувачі кейнсіанських теорій у вигляді ортодоксального та 
неортодоксального кейнсіанства, а саме:  Р. Харрод, Д. Хікс, Е. Хансен, Л. Харріс, К. 
Макконнелл, С.Брю, підкреслювали, що розвиток економіки та відповідних соціально-
економічних та виробничих процесів залежить від оптимальної системи державного 
регулювання, яка містить ефективні інструменти у вигляді оптимального програмування та  
послідовного планування.   

Розвиток теорій макроекономічної політики пов’язаний із працями Яна Тінбергена, 
голландського економіста, який вважав, що держава повинна покращувати добробут 
суспільства та формувати ефективний інструментарій для досягнення стратегічних цілей 
щодо розвитку виробництва, економічних відносин, застосовуючи при цьому лінійну модель 
аналізу.   

Недосконалість соціально-економічної та фінансової політики в державі є наслідком 
відсутності адекватної взаємодії державних інституцій, що потребує суттєвих перетворень та 
переосмислень методики регулювання в умовах європейської інтеграції. При цьому 
необхідно враховувати історичні етапи взаємодії ринкової економіки та державного 
регулювання, які характеризуються окремими умовами розвитку суспільних та виробничих 
відносин, устроєм, впливом зовнішніх факторів у вигляді заможних, але агресивних держав. 
У всі часи пошуку нових ідей та підходів провідні вчені-економісти різних шкіл намагались 
знайти найбільш ефективну та автентичну систему впливу на економічні процеси та основні 
індикатори розвитку економіки,  враховуючи сукупність відповідних важелів та ефективного 
інструментарію. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В 
УКРАЇНІ 
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А.С. Марина, к.е.н., доцент 

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ  
 

У сучасних умовах нестабільності як зовнішніх, так і внутрішніх фінансових ринків 
важливого значення набувають фінансові посередники, завдяки яким відбувається 
забезпечення економічних відносин між учасниками ринку, знижується вартість залучення 
коштів, прискорюється кругообіг фінансових ресурсів в економіці, що  сприяє економічному 
зростанню країни в цілому. 

Метою роботи є з’ясування сутності фінансового посередництва, виокремлення 
найгостріших проблем їхнього розвитку та надання пропозицій щодо покращення діяльності. 

Вивченням фінансових посередників займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а 
саме: В. Базилевич, В. Галасюк, О. Гура, І. Крупка, В. Міщенко, В. Опарін, В. Ходаківська, 
Ф.Аллен, Дж. Вілсон, Дж.Годдард та інші. 

У фінансовій літературі на даний момент існує велика кількість визначень поняття 
«фінансове посередництво» і кожен з авторів трактує їх по-різному. 

Наприклад, О. Бала пропонує наступне визначення: «фінансові посередники - 
установи, які здійснюють спеціалізоване та універсальне обслуговування учасників ринку з 
приводу акумуляції вільних грошових коштів з метою отримання прибутку та задоволення 
потреб учасників фінансових відносин» [1]. 

Ф. Мишкін наголошує на тому, що: «фінансове посередництво – це процес непрямого 
інвестування, за допомогою якого фінансові посередники позичають кошти у заощадників, 
які, у свою чергу, надають позики іншим» [2]. 

З даних визначень можна виокремити основні ознаки даного поняття, а саме, що 
«фінансове посередництво» – це: 

 установи, що здійснюють обслуговування учасників ринку; 
 процес непрямого інвестування; 
 надання позик іншим; 
 акумуляція вільних грошових коштів. 
Також виділяють різні підходи до визначення поняття «фінансове посередництво», що 

обумовлено відсутністю єдиної думки до його трактування: функціональний, інституційний, 
синонімічний, спеціалізований та інфраструктурний. 

Фінансовий посередник є невід'ємною частиною фінансового ринку, це 
підтверджується тим, що вони забезпечують: 

 подолання невизначеності та незнання інвесторів щодо напрямів вкладу своїх 
ресурсів; 

 формування ринкової ціни на фінансові інструменти на основі попиту та пропозиції; 
 зниження фінансових ризиків інвесторів; 
 здійснення ефективного управління фінансовими інструментами; 
 прискорення обороту капіталів, а отже і активізування економічних відносин [3]. 
Але поряд із зазначеними позитивними рисами діяльність фінансових посередників в 

Україні знаходиться ще на стадії розвитку та має ряд проблем, які потребують вирушення: 
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1. Недосконала правова база щодо державного регулювання діяльності фінансових 
посередників на ринку. 

2. Негативні тенденції розвитку економіки, нестабільне політичне становище в 
Україні. 

3. Розбалансованість та неузгодженість дій державних фінансових регуляторів в 
Україні. 

4. Недостатня інформованість та недовіра населення до небанківських фінансових 
послуг. 

5. Неспроможність фінансових установ виконувати свої зобов’язання. 
6. Слабкий розвиток фондового ринку в Україні. 
7. Недосконале валютне регулювання. 
8. Перевищення іноземного капіталу в банківській сфері. 
9. Низька конкурентоспроможність небанківського сектору. 
10.  Незначні активи небанківських установ. 
11.  Нерівномірний характер розвитку небанківських установ. 
12.  Відсутність надійних фінансових інструментів. 
13.  Створення фінансово-кредитного інституту з метою реалізації конкретних 

операцій, вигідних для певного кола осіб, після чого вони ліквідуються. 
14.  «Тінізація» вітчизняної економіки. 
Основними напрямками підвищення розвитку фінансового посередництва в Україні 

повинні стати наступні:  
 впровадження досконалого правого забезпечення та правового регулювання 

діяльності фінансових посередників; 
 розробка національної моделі антикризового управління з покращення стану 

фінансового посередництва в Україні; 
 рефінансування фінансових посередників; 
 погодження дій Національного банку України, Національної комісії з регулювання 

фінансових послуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 
прийняття нормативно-правових актів; 

 проведення державними органами реформ у фінансовому секторі економіки 
України; 

 впровадження сучасних методів управління для розвитку фінансового сектора 
економіки; 

 розвиток маркетингу послуг у фінансовому посередництві; 
 оптимізація структури та обсягів активів, які можна вкладати у небанківські 

фінансові установи; 
 інформування населення про небанківські послуги; 
 підвищення якості послуг та кваліфікації персоналу, рівня сервісу; 
 просування на ринок нових послуг населенню; 
 стимулювання добросовісної конкуренції. 
Як уже зазначалося, основною найгострішою проблемою в Україні у сфері 

фінансового посередництва є недосконале правове регулювання, основним напрям 
підвищення якого має стати запровадження зарубіжного досвіду (рис.1). 

Отже, для України важливим є впровадження певних рис даних зарубіжних моделей 
для покращення діяльності та розвитку фінансового посередництва, необхідним є перш за 
все превентивне управління для попередження системної фінансової кризи. 
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Рисунок 1 – Зарубіжний досвід державного регулювання фінансового посередництва. 
Джерело: складено автором за [4] 

 
У висновку можна сказати, що проблеми фінансового посередництва потребують 

негайного вирішення, це надасть Україні можливість підвищення якості фінансових послуг, 
а також сприятиме швидкому розвитку даної сфери. Створення в Україні професійного 
нормативно-правового регулювання та нагляду за фінансовим посередництвом сприятиме 
чуткому розмежуванню функцій та завдань наглядових органів, підвищенню кількості 
потенційних інвесторів, підвищенню ліквідності фінансових інструментів для 
обслуговування економіки України.  
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Зарубіжний досвід державного регулювання фінансового посередництва 

Американська модель 
(США, Канада, Великобританія) 

Європейська модель 
(Німеччина, Франція, Австрія) 

1. Захист прав інвесторів та 
кредиторів. 
2. Розвинений фондовий ринок. 
3. Жорсткий законодавчий 
розподіл сфер діяльності 
фінансових установ. 
4. Чіткий розподіл функцій та 
завдань наглядових органів. 

1.Домінування діяльності 
банківських установ. 
2. Переважно невисокий рівень 
розвитку фондового ринку. 
3. Жорсткий нагляд за 
системними ризиками. 
4. Консолідація діяльності 
фінансових посередників. 
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Н. М. Селіванова, к.е.н., доцент 
М.А. Цушко, студентка 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Капітальні інвестиції є чи не найважливішим фактором розширення виробництва та 
нарощування потужностей. Кінцевий результат діяльності підприємства залежить як від 
вартості, якості необоротних активів, так і від капітальних інвестицій, які виконують роль 
створення, модернізації засобів праці в процесі виробництва матеріальних благ. 

 Науковці, які розглядали аспекти обліку капітальних інвестицій, по різному 
трактують цей термін, зокрема Л. Борщ, О. Вовчак, А. Мертенс, Б. Луців, А. Пересада, С. 
Реверчук, Н. Хрущ. Вони визначали особливості інвестиційної діяльності суб'єктів 
господарювання. 

У Податковому кодексі України (ст. 14) визначено, що капітальні інвестиції – це 
господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів 
нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають 
амортизації відповідно до норм цього Кодексу [1]. 

Інше визначення, але подібне за змістом, є у постанові Кабінету міністрів України 
«Про затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» 
[2], капітальні інвестиції – інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, 
реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів (включаючи 
необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для здійснення 
монтажу), а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. 

Також є визначення капітальних інвестицій у наказі Державного комітету статистики 
України «Про затвердження Методики розрахунку індексу капітальних інвестицій» – це 
інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання 
матеріальних та нематеріальних активів, термін служби яких перевищує один рік [3]. 

Капітальні вкладення забезпечуються коштами з різних джерел, основним з яких є 
національний дохід, створюваний у сфері матеріального виробництва. Також джерелом 
засобів для капітальних вкладень є фонд відшкодування спожитих засобів праці. Тому в 
практиці забезпечення капітальних вкладень коштами з'являються різні по характері джерела 
коштів . До них варто віднести:  

− власні фінансові ресурси інвесторів; 
− позикові фінансові кошти інвесторів (облігаційні позики, банківські та бюджетні 

кредити), притягнуті фінансові засоби інвесторів; 
− бюджетні інвестиційні асигнування;  
− кошти позабюджетних фондів, безкоштовні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян [4]. 
Проблеми класифікації капітальних інвестицій досліджувалися багатьма 

вітчизняними  науковцями, такі як І.О. Бланк, А.А. Пересада, Л.І. Шваб, Я.Д. Крупка, М.І. 
Бондар та ін. 

 При цьому більшість науковців формують надзвичайно розгалужену класифікацію 
інвестицій. Загальна кількість класифікаційних ознак яких інколи досягає п'ятнадцяти, що не 
є виправданим та не може бути оцінено однозначно. 

Класифікація капітальних інвестицій є основою організації їх бухгалтерського обліку. 
В чинних нормативних документах, навчальній і науковій літературі знайти єдину системну 
класифікацію капітальних інвестицій досить складно. Існують багато поглядів на 
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класифікацію капітальних інвестицій. Інвестиції можна класифікувати за різними 
критеріями: за об’єктами вкладання коштів, за характером участі в справах підприємства, за 
періодом інвестування, за формами власності інвесторів, терміновості, величини,  за 
об'єктами вкладення, функціональним призначенням, формами відтворення, ступенем 
завершеності та джерелами формування [5]. 

Взявши до уваги різні підходи, пропонуємо узагальнену класифікацію, яка наведена 
на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Класифікація капітальних інвестицій [3, 6, 7, 8, 9] 
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Отже, розглянуто теоретичні основи капітальних інвестицій у сучасних умовах 

господарювання, проаналізовано та узагальнено класифікацію капітальних інвестицій. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на питання щодо оцінки капітальних інвестицій, 
що наразі є неврегульованим на законодавчому рівні та у національних П(С)БО. 
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РОЗВИТОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В 
УКРАЇНІ 
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А.С. Марина, к.е.н., доцент 

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ 
 
В умовах сучасної економіки свою діяльність здійснює велика кількість фінансових 

посередників, які надають різні види фінансових послуг. Серед них важливе місце займають 
небанківські фінансові установи, які є важливим чинником економічного зростання країни та 
забезпечення її економічної безпеки 1, с.11. Незважаючи на це, рівень розвитку 
небанківських фінансових установ не відповідає зростаючим потребам національної 
економіки та суттєво відстає від середньоєвропейських параметрів. 

Небанківські фінансові установи є об’єктом досліджень як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених, серед яких особливої уваги заслуговують праці З. Ватаманюка, В. 
Гончаренка, О. Картамишевої, І. Коняєва, С. Злупка, В. Корнеєва, В. Левченко, С. Міщенко, 
І. Школьник, Р. Маккінона та інших.  

Метою роботи є дослідження видів небанківських фінансових установ як фінансових 
посередників, висвітлення основних проблем функціонування небанківських фінансових 
установ та пошук шляхів їх вирішення. 

Як свідчать дослідження, небанківські фінансові інститути у тій чи іншій формі 
почали виникати на території сучасної України ще у XVI столітті. А вже до середини XIX 
століття були створені праобрази сучасних небанківських фінансових установ [2, c. 24]. 

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2663-ІІІ поняття «небанківська фінансова 
установа» розглядається як «юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є 
банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного 
реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України» 4. 

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг 3 надана інформація згідно якої до 
небанківських фінансових установ відносяться: страхові компанії; кредитні установи 
(кредитні спілки, інші кредитні установи, юридичні особи публічного права); недержавні 
пенсійні фонди; ломбарди; фінансові компанії лізингодавці, факторингові компанії, 
управителі фондів операцій з нерухомістю і фондів фінансування будівництва, 
адміністратори фінансових активів для придбання товарів у групах) тощо. 

Отже, Нацкомфінпослуг, як регулятор ринку фінансових послуг не презентує чітких 
класифікаційних ознак небанківських фінансових установ.  Так, було б доцільним згрупувати 
небанківські фінансові установи відповідно до виду економічної діяльності і характеру 
надаваних фінансових послуг на фінансово-кредитні та страхові (рис.1). До фінансово-
кредитних установ слід віднести установи, основним видом діяльності яких є кредитування, 
а до страхових – захист від втрат 1, с.21. 

Для більшого розуміння стану ринку небанківських фінансових послуг в Україні 
необхідно проаналізувати його динаміку за останні три роки (рис.2) на основі публічного 
звіту про діяльність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг за 2018 рік 5. 
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Рисунок1 – Групування небанківських фінансових установ відповідно до характеру 
надаваних послуг 1, с.22 

 
Виходячи з рис.2, можна зробити висновок, що ринок фінансових послуг України 

переживає спад активності майже всіх його учасників. При цьому, згортаються процеси 
інвестування в усіх галузях економіки, а фінансовий стан населення погіршується. Це стає 
передумовою для розвитку таких небанківських фінансових установ, як фінансові компанії, 
які за власні кошти мають право надавати кредити під високі відсотки, користуючись 
несприятливим становищем інших учасників ринку фінансових послуг.  

 

 

Рисунок 2 – Динаміка ринку небанківських фінансових послуг 
Дані сформовано автором 5 
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Також однією з причин стрімкого зменшення кількості небанківських фінансових 
установ є набрання чинності нових ліцензійних умов, які є більш жорсткішими за попередні. 

Втім, існує низка проблем, які перешкоджають ефективному розвитку небанківських 
фінансових установ, наприклад: 

 недосконалість системи державного регулювання та нормативно-правової бази 
стосовно діяльності небанківських фінансових установ; 

 проблема зміцнення довіри населення до небанківських фінансових установ; 
 низький рівень поінформованості споживачів небанківських фінансових послуг щодо 

діяльності небанківських фінансових установ; 
 високі відсоткові ставки та страхові платежі; 
 неналежна підготовленість кадрів і стан корпоративного управління небанківських 

фінансових установ; 
 неврегульованості системи оподаткування діяльності на ринку небанківських 

фінансових послуг; 
 незадовільна якість активів небанківських фінансових установ; 
 низький рівень капіталізації та платоспроможності небанківських фінансових установ. 

Таким чином, стимулювання ситуації, що склалася варто розпочати зі створення 
стабільних умов розвитку економіки, формування стійкої нормативно-правової бази, 
підтримки фінансової стійкості та розробки чіткого механізму зниження ризикованості 
функціонування небанківських фінансових установ, підвищення рівня їх відкритості та 
прозорості, підвищення інституційної спроможності органів державного регулювання 
діяльності небанківських фінансових установ, захист прав споживачів та інвесторів ринку 
небанківських фінансових послуг тощо. Ефективне функціонування між державою, 
суб’єктами господарювання, населенням та небанківськими фінансовими установами 
повинно стати цілком важливим джерелом розвитку ринку фінансових послуг. 
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Диверсифікація інноваційної економіки, яка поширилася останнім часом в світі, – це 

процес диверсифікації її цілей, процесів та ознак, що являє собою сукупність організаційних, 
економічних правових та інших змін, спрямованих на прискорений інноваційний розвиток за 
рахунок нових джерел [1-2].  

Ознаками інноваційної економіки, що обумовлюють вплив її викликів на стимулюючу 
функцію інструментарію податкового регулювання і зміну функціоналу інструментарію 
податкового регулювання, є: глобальність; ефективне використання інформації, що ґрунтується 
на знаннях; гармонійний розвиток суспільства; перманентна інноваційність; необхідність 
гармонізації інтересів суб'єктів на різних економічних рівнях; відкритість і соціальна 
відповідальність бізнесу. Ознаки інноваційної економіки суттєво впливають на стимулюючу 
функцію та набувають вагомості як основні чинники впливу на зміну функціоналу 
інструментарію податкового регулювання (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Деякі впливи ознак інноваційної економіки на стимулюючу функцію та зміну 
функціоналу інструментарію податкового регулювання [1-5] 

Ознака 
інноваційної 
економіки 

Вплив ознаки 
сутність впливу деякі нові об’єкти 

податкового стимулювання  

1. Глобальність 
- можливості залучити закордонних партнерів – 
юридичних і фізичних осіб (фріланс, аутсорсінг); 
- доступ до світових фінансових та інших ресурсів, 
формуючи нові економічні процеси; 

- віддалена праця інноваторів; 
- інноваційне партнерство та 
інноваційна співпраця; 

2. Ефективне 
використання 
інформації, що 
ґрунтується на 
знаннях 

- перетворює знання на основний ресурс, що отримує 
інноваційна система із зовнішнього середовища, на 
основі якого продукує нові знання; 
- розробка інформаційних ресурсів, нових ІТ-продуктів 
та ІТ-технологій – пріоритет економіки; 

- розвиток ІТ-технологій та 
ІТ-продукції; 
- інноваційне партнерство та 
інноваційна співпраця; 

3. Гармонійний 
розвиток 
суспільства 

- врахування інтересів суспільства (економічні, 
соціальні, екологічні, територіальних громад) при 
оподаткуванні інноваційної діяльності; 
- формування інноваційної культури суспільства; 

- соціально-спрямовані та 
інклюзивні інновації; 
- розвиток територій, де 
концентруються інноватори; 
- інноваційна співпраця; 

4. Перманентна 
інноваційність 

- безперервність розвитку науки та освіти; 
- формування високоякісного інтелектуального капіталу 
та безперервний саморозвиток інноваторів; 

- розвиток науки та освіти; 
- інноваційне партнерство та 
інноваційна співпраця; 

5. Гармонізація 
інтересів суб'єктів 
на різних 
економічних рівнях 

- уніфікація податкової системи; 
- узгодженість податкових інструментів всередині 
країни на з міжнародними нормами та директивами, 
включаючи й захист інтелектуальної власності; 

- захист інтелектуальної 
власності; 
- інноваційне партнерство та 
інноваційна співпраця; 

6. Відкритість і 
соціальна 
відповідальність 
бізнесу 

- соціальне партнерство бізнесу, суспільства, влади;  
- формування позитивного іміджу інноватора; 
- інформування суспільства про інноваційну діяльність та 
досягнення інноваторів. 

- інноваційне партнерство та 
інноваційна співпраця; 
- щодо іміджу: нових об’єктів 
оподаткування не виникає. 

 
Викликами інноваційної економіки є:  
 створення широкого світового науково-технологічного співтовариства; 
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 рівність прав учасників економічної діяльності;  
 створення сприятливого підприємницького, правового й інституційного середовища, 

захист права на інтелектуальну власність;  
 заохочення попиту на інноваційну продукцію держзамовленням та розвитком 

«нішевих» інновацій;  
 державо-приватне партнерство у проривних проектах;  
 формування світогляду переможця.  
 Поєднання ознак інноваційної економіки з її викликами впливає на весь функціонал 

інструментарію податкового регулювання та на його окремі функції. В частині стимулюючої та 
соціальної функцій можна узагальнити, що: 

по-перше, йдеться про утворення нових об’єктів оподаткування. Це: соціально-спрямовані 
та інклюзивні інновації, інноваційне партнерство та інноваційна співпраця; 

по-друге, змінюється зміст впливу та його напрям у бік соціалізації інноваційного 
розвитку, зокрема шляхом: а) врахування інтересів суспільства (економічні, соціальні, екологічні, 
територіальних громад) при оподаткуванні інноваційної діяльності; б) розвитку соціального 
партнерства бізнесу, суспільства, влади; в) формування інноваційної культури суспільства. 

Це відповідає концепції та стратегії сталого розвитку, який виникає як синергетичний 
ефект від перетину трьох сфер: соціальної, екологічної та економічної. Останню можна вважати 
«новою доктриною постіндустріального суспільства та процесом структурної перебудови 
економіки з умовою посилення дієвості та збалансування соціальної, економічної та екологічної 
складових державної політики країн світу» [6, с.77]. Тобто зміна функціоналу інструментарію 
податкового регулювання, по суті, виступає важливою складовою економічної основи цієї 
доктрини.  

Відтак, поєднання ознак інноваційної економіки з її викликами суттєво змінює 
стимулюючу та соціальну функції інструментарію податкового регулювання, що корелює зі 
стратегією сталого розвитку. 
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Сучасна економіка України характеризується високим рівнем волатильності та 
нестабільності. Така ж ситуація характерна і для інших країн, які знаходяться на шляху 
ринкових перетворень, а з огляду на кризові явища у світовій економіці, можна вказати, що 
вона властива практично всім країнам. Звичайно, це негативно впливає на діяльність 
суб'єктів господарювання, адже вони не завжди в змозі швидко адаптуватися до змін 
зовнішнього середовища. На світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. 
найменувань нових продуктів, з яких лише 2% є справжніми інноваціями, однак 
комерційного успіху досягають не більше ніж 25%. Згідно з результатами досліджень Р.Г. 
Купера близько 75% ідей нових товарів генерується на основі аналізу потреб ринку, при 
цьому 75% їх ринкових невдач пояснюються, в основному, дією ринкових факторів. 
Належним їх аналізом та обліком на підприємствах-інноваторах повинна займатися служба 
маркетингу. Метою такого аналізу є виявлення наявних ринкових можливостей 
інноваційного розвитку, вибір оптимальних варіантів, які відповідають потенціалу 
конкретного підприємства і зовнішніх умов, визначення цільових ділянок ринку (сегментів 
чи ніш) для реалізації відібраних варіантів або формування нового цільового ринку. Для того 
щоб підприємство розвивалося, підвищувало свою конкурентоспроможність і мало 
можливість зайняти лідерські позиції, необхідно дотримуватися двох напрямків діяльності - 
розробляти і впроваджувати інновації та реалізовувати заходи комплексу маркетингу, які 
спрямовані на комерціалізацію інновацій. Про це ще в середині минулого століття говорили 
відомі вчені в області маркетингу та менеджменту Ф. Котлер і П. Друкер [1] . 

Для вітчизняних товаровиробників однією з головних передумов забезпечення їх 
комерційного успіху є розробка, виготовлення і просування на ринку нової (інноваційної) 
продукції. З огляду на те, що в основу ринкової діяльності сучасного підприємства 
покладена концепція маркетингу («Виготовляти то, що купується, а не продавати те, що 
виробляється» - по Ф. Котлеру), його роль для підприємств-інноваторів важко переоцінити. 
[1] 

Теорія маркетингу інновацій формувалася разом з концептуалізацією інноваційної 
проблематики. Передумовою його появи стало зростання ролі інновацій в соціально-
економічному розвитку. В силу цього поняття «інноваційний маркетинг» зайняло своє місце 
в системі економічних категорій [2]. 

Інноваційний розвиток «охопив» світ і концепція інноваційного маркетингу вже зараз 
активно застосовується компаніями, які прагнуть стати лідерами в своїй області. Є дані щодо 
100 найбільш інноваційних компаній світу, зібрані видавництвом Business Week і 
менеджмент-консалтинговою компанією Boston Consulting Group11. Так, до першої десятки 
найбільш інноваційних компаній світу увійшли такі компанії, як: Apple, Google, 3M, Toyota, 
Microsoft, GE, Procter & Gamble, Nokia, Starbucks, IBM. Всі вони є лідерами серед інших 
компаній певної галузі, і всі вони активно виробляють інноваційну продукцію, послуги або 
технології, а також використовують інноваційні підходи до реалізації комплексу маркетингу. 
Отже, це є наочним прикладом того, що всі найбільш відомі компанії світу здійснили 
стрімкий прорив у своїй діяльності завдяки щоденним інноваціям [3] . 

Особливість інноваційного маркетингу полягає в тому, що він працює не з фізично 
наявною продукцією, а з її розробленою концепцією. 
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Маркетинг інновацій забезпечується, насамперед, отриманням і аналізом інформації 
про стан інноваційних процесів і явищ, на основі якої і відбувається управління 
інноваційною діяльністю. Таку інформацію поставляють маркетингові дослідження. 
Плануючи впровадження на ринок інноваційної продукції, компанія повинна відповісти на 
наступні питання: хто може бути її споживачем? (при відповіді на нього фірма проведе 
сегментацію ринку); кого компанія хоче бачити своїм споживачем (фактично, відповівши на 
це питання, вона вибере цільові сегменти); як переконати цільових споживачів купувати 
запропонований інноваційний товар (це позиціювання інноваційної продукції на ринку); що 
необхідно зробити, щоб цільові споживачі купили інноваційний продукт (це формування 
маркетингового плану) [4]. 

Саме концепція маркетингу інновацій може стати цією перехідною концепцією, цією 
сходинкою, яка дозволить досягти вершини, де поєднуються інтереси виробників, 
споживачів і всього суспільства [1] . Адже, по-перше, товари і послуги, які представлені на 
ринку, на сьогодні не задовольняють потреби суспільства в повній мірі, тому потрібні нові, 
тобто інноваційні, при виробництві яких ці потреби будуть враховані. По-друге, для того, 
щоб споживачі зрозуміли важливість такого роду інновацій, які задовольняють не тільки їх 
власні потреби, а й потреби суспільства, підприємства повинні донести цю думку до 
свідомості широкого кола споживачів. І, по-третє, виробництво, і поширення інновацій, які 
необхідні споживачам, приносять великі прибутки, що і є головною потребою виробників. 
Таким чином, дотримання концепції маркетингу інновацій в діяльності підприємств 
дозволить повною мірою задовольнити потреби споживачів і виробників. І тільки після 
задовольнятимуться потреби всього суспільства [5]. 

Основний комплекс першочергових завдань маркетингу в управлінні інноваціями, які 
вимагають якнайшвидшого вирішення, перерахований нижче: 

1. Удосконалення критеріальної бази і теоретико-методичних підходів до оцінки 
ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій. Як орієнтовні, можуть бути 
запропоновані критерії, які дозволяють отримати відповіді на наступні питання: що є більш 
ефективним - розробка нового товару власними силами або ж придбання ліцензії або патенту 
на стороні; що буде більш ефективним – розробка нового товару або вдосконалення 
конструкцій і технологій наявних товарів, активізація маркетингових зусиль; яким чином 
будуть перерозподілені ресурси між традиційними і новими товарами (фінансові, техніко 
технологічні, кадрові та ін.) і чи буде їх достатньо; яким чином розширення або звуження 
товарної номенклатури вплине на результати діяльності підприємства, перш за все 
економічні; чи буде це сприяти зміцненню ринкових позицій підприємства; як це вплине на 
імідж підприємства; якою буде тривалість життєвого циклу нового товару і його етапів, коли 
його потрібно виводити з ринку і замінювати новим; чи можна розраховувати на державну 
підтримку [6]. 

2. Розробка теоретичних основ і методичного інструментарію аналізу ринку для нових 
товарів, тих, які призначені для задоволення неусвідомлених (прихованих) потреб кінцевого 
споживача, особливо, тих, які формують нові потреби. Доцільним представляється 
орієнтувати такі розробки на аналіз і оцінку різного роду ринкових бар'єрів, які ускладнюють 
або унеможливлюють сприйняття інноваційних товарів. 

3. Удосконалення методу «пробного маркетингу» для підвищення рівня формалізації з 
метою надання правдивих і надійних ринкових випробувань товару. 

4. Розробка теоретико-методичних основ формування первинного попиту і управління 
стратегіями просування радикальних товарних інновацій на ринок. Раціональний розподіл 
витрат на комунікаційні інструменти просування інновацій в рамках обраної стратегії. 

5. Удосконалення теоретичних основ і методичного інструментарію управління 
інноваційними проектами та інноваційною політикою. Оновлення асортиментних груп 
товару, окремих товарних одиниць, товарної лінії. Необхідною є розробка підходів до 
раціоналізації управління життєвим циклом товарних інновацій. 
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6. Розробка оптимальної моделі організаційної структури в залежності від 
особливостей підприємства, специфіки інновацій, учасників інноваційного процесу. 

7. Удосконалення системи планування маркетингу інновацій, особливо радикальних 
інновацій. 

8. Розробка інструменту оцінки результативності на ранніх стадіях інноваційного 
процесу. Як свідчать дані попередній досліджень [7,8,9], існує досить багато методів оцінки 
ризику та його врахування при оцінці результатів інноваційної діяльності, проте практично 
жоден з них, окремо взятий, не дає прийнятних результатів, оскільки враховує лише окремі 
фактори ризику. Очевидно, необхідно розробити алгоритм вибору оптимального поєднання 
різних методів аналізу ризику, а також процедури оцінки на різних етапах інноваційного 
циклу. 

Не претендуючи на вичерпний аналіз, можна зробити висновок, що проведений аналіз 
визначає напрямки подальших науково-прикладних досліджень в області маркетингу 
інновацій для розвитку їх теоретико-методичних основ в управлінні інноваціями. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ 
РЕАЛІЯХ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Черкасова С.О., к.е.н., доцент  
Одеський національній політехнічний університет, м. Одеса 

В  сучасних умовах бурхливого розвитку інфокомунікаційних технологій та 
поширення «смарт»-технологій на управління особливого значення набувають інструменти 
взаємодії в формі інформаційних технологій, що ґрунтуються на платформі так званих 
«хмарних» (розподілених) обчислень, або сервісів.  

Згідно з визначенням Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) 
хмарні обчислення – це модель для забезпечення доступного за потребою мережевого 
доступу до розподіленої динамічної сфери обчислювальних ресурсів (наприклад: мережі, 
сервери, бази даних, застосунки, і послуги), що конфігуруються та які можуть швидко 
забезпечуватися й надаються з мінімальними адміністративними зусиллями або взаємодією з 
постачальником послуг [1]. 

Фактично «хмарні» обчислення (англ. Cloud Computing) – це технологія обробки 
даних, у якій програмне забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс. 
Користувач має доступ до власних даних, але не може управляти й не повинен піклуватися 
про інфраструктуру, операційну систему та програмне забезпечення, із яким працює. 
«Хмарою» метафорично називають Інтернет, що приховує всі технічні деталі. Інакше (в 
організаційному аспекті) «хмарні» обчислення – це такий підхід до розміщення, надання й 
використання засобів і комп’ютерних ресурсів, за якого засоби та ресурси стають 
доступними через інтернет у вигляді сервісів на різних платформах і пристроях. Оплата 
таких сервісів виконується за їх фактичним використанням. Загалом «хмарні» сервіси, що 
дають змогу перенести обчислювальні ресурси й дані на віддалені Інтернет-сервери, в 
останні роки стали одним з основних трендів розвитку IT-технологій [2,3]. 

Структуру “хмари” можна зобразити наступним чином (див. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схематичне зображення ресурсів “хмарних обчислень” [1] 

Як видно з рис. 1, основу – ядро хмари складає фізична інфраструктура (Physical 
Infrastructure) – це набір фізичних апаратних засобів (сервери, сховища даних, системи 
зберігання даних, клієнтські системи, мережеве обладнання) та системне програмне 
забезпечення хмарного дата-центру (Cloud data center) або мережі взаємопов'язаних хмар 
Data centers. Над нею вибудована програмна платформа, що містить операційні системи, 
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системи управління базами даних та системне програмне забезпечення (засоби віртуалізації, 
автоматизації, основні засоби управління ресурсами), пов’язувальне програмне забезпечення 
(наприклад, для управління системами) та інше. Периферію формує хмарне програмне 
забезпечення, до якого користувачеві надано доступ за його запитом [2]. 

Виходячи з вищевикладеного визначення хмарних обчислень, хмарні сервіси можна 
подати у вигляді багатошарової моделі, яка складається з шарів: 

а) інфраструктура як послуга (IaaS); 
б) платформа як послуга (PaaS); 
в) програмне забезпечення як послуга (SaaS); 
г) дані як послуга (Desktop as a Service DaaS); 
д) все як послуга (Everything as a service  EaaS) [3,4]. 
Інфраструктура як послуга (англ. Infrastructure-as-a-Service, IaaS). Користувачеві 

надаються в оренду обчислювальні потужності – фізичні або віртуальні сервери та дискові 
сховища, мережеві пристрої та інші елементарні блоки, запропоновані оператором хмари, 
для створення ІТ-інфраструктури на свій розсуд. Клієнт економить кошти за рахунок 
відсутності необхідності придбання вартісного обладнання і водночас не обмежений у виборі 
програмного забезпечення, яке обирає і встановлює самостійно. 

Платформа як послуга (англ. Platform as a service, PaaS) – сервіс, що надає можливість 
користувачеві встановити у “хмарі” самостійно розроблене програмне забезпечення, що 
використовує операційні системи, мови програмування, бібліотеки та інші сервіси, надані 
оператором. Оператор гарантує функціонування платформи і її масштабування, якщо це 
необхідно. 

Програмне забезпечення як послуга (англ. Software as а service, SaaS) бізнес-модель 
продажу програмного забезпечення, при якій постачальник пропонує користувачеві не 
програмний продукт, а розроблений веб-застосунок, доступ до програмного забезпечення 
через мережу Інтернет. Користувач використовує програмне забезпечення постачальника, 
яке запущене у хмарній інфраструктурі і є доступним клієнтові через інтерфейс (web-
браузер) або інтерфейс програми. 

При наданні послуги DaaS клієнти отримують повністю готове до роботи (під ключ) 
стандартизоване віртуальне робоче місце, яке кожен користувач може додатково 
настроювати під свої завдання. Таким чином, користувач отримує доступ не до окремою 
програмою, а до необхідного для повноцінної роботи програмного комплексу. Приходячи на 
роботу, він просто вводить свої дані (логін / пароль або інші засоби аутентифікації) і може 
працювати, використовуючи обчислювальні потужності стороннього сервера, а не свого ПК. 
Схожа з цієї та модель Робоче місце як послуга (Workspace as a Service, скор. WaaS), але на 
відміну від DaaS користувач отримує доступ тільки до ПЗ, у той час як всі обчислення 
відбуваються безпосередньо на його машині. 

Модель EaaS включає в себе елементи всіх перерахованих вище рішень і є на даний 
момент швидше концептом, ніж реально існуючим механізмом [4].  

Таким чином, концепція хмарних обчислень не передбачає встановлення апаратного 
або програмного забезпечення на користувацькому комп’ютері. Користувач може 
переглядати контент та взаємодіяти з об’єктами інформаційної системи за допомогою 
віддалених інструментів через веб-інтерфейс. Зберігання й обробка контенту виконуються 
віддалено, через «хмару», до складу якої входять комп’ютери, системи зберігання баз даних і 
високопродуктивні сервери. Користувач не бере участі в управлінні та обслуговуванні цієї 
інфраструктури.  
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«Хмарні» платформи дають можливість об’єднати потужності розподілених 
комп’ютерів і серверів із застосунками. Власне, обчислення чи будь-які інші операції 
проводяться із використанням потужностей «хмари», а тому не потребують потужного 
клієнтського апаратного й програмного забезпечення. 

На відміну від відкритих мережних джерел, у яких користувачі можуть отримати 
доступ і змінити програмне забезпечення та вихідні коди, а потім поширювати програмне 
забезпечення, «хмарна» організація не надає можливості для втручання користувачів у 
роботу програм. Управляє всією системою централізований сервер, який відповідає на 
запити користувача або клієнта.  

Національним інститутом стандартів і технологій США встановлені такі обов'язкові 
характеристики хмарних обчислень:  

− Визначає і змінює обчислювальні потреби, такі як серверний час, швидкості 
доступу та обробки даних, обсяг збережених даних без взаємодії з представником 
постачальника послуг; 

− Універсальний доступ до мережі, послуги доступні споживачам через мережу 
передачі даних незалежно від термінального пристрою; 

− Об'єднання ресурсів (англ. resource pooling), постачальник послуг об'єднує ресурси 
для обслуговування великої кількості споживачів в єдиний пул для динамічного 
перерозподілу потужностей між споживачами в умовах постійної зміни попиту на 
потужності; при цьому споживачі контролюють тільки основні параметри послуги 
(наприклад, обсяг даних, швидкість доступу), але фактичний розподіл ресурсів, що 
надаються споживачеві, здійснює постачальник (в деяких випадках споживачі все ж можуть 
керувати деякими фізичними параметрами перерозподілу, наприклад, вказувати бажаний 
центр обробки даних з міркувань географічної близькості); 

− Еластичність, послуги можуть бути надані, розширені, звужені в будь-який момент 
часу, без додаткових витрат на взаємодію з постачальником, як правило, в автоматичному 
режимі; 

− Облік споживання, постачальник послуг автоматично обчислює спожиті ресурси на 
певному рівні абстракції (наприклад, обсяг збережених даних, пропускна здатність, кількість 
користувачів, кількість транзакцій), і на основі цих даних оцінює обсяг наданих споживачам 
послуг [5]. 

З точки зору постачальника, завдяки об'єднанню ресурсів та непостійному характеру 
споживання з боку споживачів, хмарні обчислення дозволяють економити на масштабах, 
використовуючи менші апаратні ресурси, ніж при виділенні апаратних потужностей для 
кожного споживача, а за рахунок автоматизації процедур модифікації виділення ресурсів 
істотно знижуються витрати на абонентське обслуговування.  

З точки зору споживача, ці характеристики дозволяють отримати послуги з високим 
рівнем доступності (англ. high availability) і низькими ризиками непрацездатності, 
забезпечити швидке масштабування обчислювальної системи завдяки еластичності без 
необхідності створення, обслуговування і модернізації власної апаратної інфраструктури.  

Зручність і універсальність доступу забезпечується широкою доступністю послуг і 
підтримкою різного класу термінальних пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних 
телефонів, Інтернет-планшетів).  

Таким чином, при використанні хмарних обчислень, споживачі інформаційних 
технологій можуть істотно знизити капітальні витрати – на побудову центрів обробки даних, 
закупівлю серверного та мережевого обладнання, апаратних і програмних рішень щодо 
забезпечення безперервності та працездатності – так як ці витрати поглинаються 
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провайдером хмарних послуг. Крім того, тривалий час побудови та введення в експлуатацію 
великих об'єктів інфраструктури інформаційних технологій та висока їх початкова вартість 
обмежують можливість гнучко реагувати на потреби ринку, тоді як хмарні технології 
забезпечують можливість практично миттєво реагувати на збільшення попиту на 
обчислювальні потужності. При використанні хмарних обчислень, витрати споживача 
зміщуються в бік операційних – таким чином компенсуються витрати на оплату послуг 
хмарних провайдерів.  
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МІСІЯ ТА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ  У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
О. О. Шеремет, к.е.н., доцент 

Національний університет харчових технологій, м. Київ  
 

Значна кількість науковців термінологічні аспекти стратегічних орієнтирів і місії 
суб’єктів господарювання досліджує із залученням історіографії.  

Стратегічні орієнтири і місія тісно взаємопов’язані з філософськими аспектами 
існування суб’єкта господарювання у національному макроекономічному просторі, і завжди 
є особистим поглядом власників на перспективу його функціонування та розвитку. 

Місія суб’єкта господарювання відображає призначення підприємницької діяльності  
та його філософію. Вона допомагає сформувати уявлення про суб’єкта господарювання, 
надає можливість визначити  його сутнісну характеристику, масштаби, перспективи та 
напрями розвитку на відміну від конкурентів під впливом макроекономічних факторів.  

Місія фокусує увагу не на продукцію, а на споживача, тому що філософія 
підприємництва найчастіше визначається з урахуванням купівельних інтересів, потреб і 
запитів у макроекономічному середовищі, які задовольняються господарською діяльністю. 

Отже, стратегічні орієнтири і місія показують, яку користь суб’єкт господарювання 
може принести споживачам, максимізуючи при цьому власну ефективність. 

Стратегічні орієнтири і місія суб’єктів харчової промисловості  повинні бути 
сприйнятливі макроекономічною динамічною конструкцією та мати наступні аспекти: 

– перелік потреб, які задовольняються суб’єктами харчової промисловості; 
– характеристика продукції суб’єктів харчової промисловості та її конкурентні 

переваги; 
– перспективи економічного зростання та розвитку суб’єкта. 
Місія, як правило, характеризує і сьогодення, і майбутнє суб’єкта господарювання, а 

акцент повинен ставитися власником з врахуванням національних інтересів та потреб 
споживачів. 

Вимоги до місії, які сформулювали видатні американські вчені [1], є класикою 
менеджменту та позиціонуються з наступним: 

– завдання суб’єкта господарювання з точки зору його основних результатів 
діяльності, пріоритетності ринків і ключових технологій; 

– зовнішнє макроекономічне середовище по відношенню до суб’єкта господарювання, 
яке визначає принципи його функціонування; 

– організаційна культура суб’єкта господарювання. 
Визначаючи стратегічні орієнтири та місію, власник (керівник) визначає сферу 

діяльності суб’єкта господарювання, яка забезпечить потреби споживачів та отримання 
запланованих результатів. 

Таким чином, місія – це стратегічний інструмент управління, який ідентифікує 
цільовий ринок і визначає господарську діяльність суб’єкта харчової промисловості. Крім 
того, стратегічні орієнтири та місія відіграє важливу комунікативну роль у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі суб’єкта, і  покликана робити проекцію його функціонування та 
розвитку у майбутніх періодах. 

Використовуючи системний підхід дослідження системи господарювання суб’єктів 
національного макроекономічного середовища, автором розроблена модель функціонування 
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суб’єктів харчової промисловості у національному макроекономічному середовищу, яка 
виокремлює взаємозв’язок стратегічних орієнтирів та місію суб’єктів національної 
економіки  з ресурсним забезпеченням та результатами діяльності  (рис. 1.).  

 
Рисунок 1 –  Модель функціонування суб’єктів харчової промисловості  у національному 

макроекономічному середовищу 
 
У будь-яких умовах функціонування стратегічні орієнтири та місія суб’єктів 

національної економіки мають характерну виражену циклічність, де  стратегічний процес, 
який має безперервні ознаки, складається з відносно замкнутих циклів, у яких досягають 
визначені цілі та вирішуються відповідні завдання.  

Значна кількість українських дослідників, Ю. Сафонов, О.Побережець, Є. 
Масленніков, Ю. Мельник, Г. Григор’єв та інші, вважають, що місія має обмежене та 
необмежене значення. 

В обмеженому варіанті, місія розглядається дослідниками як сформульоване 
твердження, яке констатує, для чого або з якої причини існує суб’єкт господарювання у 
національному макроекономічному середовищі.  У необмеженому варіанті розкриває сенс 
існування суб’єкта господарювання, в якому проявляються відмінності його функціонування 
від інших. 

Місія суб’єктів харчової промисловості слід розглядати як філософію, яка визначає 
цінності та принципи, відповідно до яких вони мають намір здійснювати свою господарську 
діяльність, яка орієнтована на запланований результат. 
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