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Транспортна галузь в вітчизняній економіці займає одну з найвагоміших часток, адже 
є забезпечувальною для процесу провадження господарської діяльності кожним 
підприємством. Транспортування виступає з’єднувальною ланкою між різногалузевими 
постачальниками та споживачами робіт, товарів і послуг.  

Як і в кожній галузі, в діяльності автотранспортних підприємств виробничий процес 
забезпечується основними засобами та матеріалами, що є застосовними лише за умов, що 
підприємство відноситься до категорії АТП. Авторами раніше розглядалися питання 
особливостей обліку та контролю активів на АТП, зокрема в таких наукових працях як 
«Облікове забезпечення специфічних аспектів експлуатації, списання та оренди 
автомобільних пневматичних шин» (Кірсанова В.В., Качанова Н.С. [1]), «Порівняння обліку 
запасних частин за національними та міжнародними стандартами» (Балан А.А., Качанова 
Н.С. [2]), «Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних засобів в 
умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності» (Селіванова Н.М., Качанова 
Н.С. [3]), «Особливості обліку та контролю використання паливних карток на 
автотранспортних підприємствах» (Волощук Л.О., Качанова Н.С. [4]). На основі проведених 
досліджень, авторами було визначено сутність категорії «специфічні активи АТП», розкрито 
перелік активів, які слід відносити до складу специфічних.  

Специфічні активи АТП – ті активи, що приймають безпосередню участь в процесі 
транспортування вантажів, напряму забезпечують експлуатацію вантажного транспорту, або 
покращують експлуатаційні характеристики автомобіля. На думку авторів, до специфічних 
активів відносяться: транспортні засоби, запасні частини, паливно-мастильні матеріали та 
автомобільні пристрої ( газобалонне обладнання, паркувальний радар або датчик паркування, 
авто сигналізація, авто магнітола, GPS-трекер, GPS-навігатор, відео реєстратор, бризковики, 
датчики контролю рівня пального.  

Нормативно-правове регулювання використання та безпосередньо обліку 
специфічних активів на автотранспортних підприємствах складається з загальних 
законодавчих актів, та тих, що є застосовними лише до конкретних видів активів 
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вантажоперевізників. Авторами було систематизовано законодавчі акти таким чином, аби 
виокремити специфіку транспортно-експедиторських послуг в розрізі видів специфічних 
активів: вантажного автомобільного транспорту, запасних частин, паливно-мастильних 
матеріалів та автомобільних пристроїв. Результати даної систематизації представлено в табл. 
1. 

 
 
 

Таблиця 1 – Нормативно-правове забезпечення обліку специфічних активів 
Назва нормативно-правового 

акту 
Короткий опис (основні положення, специфіка 

застосування) 
1 2 

Облік та експлуатація вантажних транспортних засобів на АТП 

Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби»  

В даному нормативному акті розкриваються особливості 
експлуатації транспортних засобів на підприємстві, надані 
відомості щодо видів робіт, які відносять до поліпшень, 
модернізації, дообладнання, переобладнання автомобілів; 
описані доцільні методи амортизації транспортних 
засобів, варіанти їх покомпонентного обліку та ін.. 

Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 14 

«Оренда»  

За умов, якщо підприємство використовує орендовані 
автомобілі для перевезення, то в даному положенні 
описуються можливі варіанти бухгалтерських рахунків 
для обліку, нюанси договірних умов оренди залежно від 
суб’єкта-орендодавця та ін.. 

Наказ Мінінфраструктури 
України №550 «Про 
затвердження правил 
експлуатації колісних 
транспортних засобів» 

Правила визначають механізм організації безпечного 
утримання колісних транспортних засобів впродовж 
експлуатаційного життєвого циклу автомобільним 
перевізником (їх власником, орендарем), автомобільним 
самозайнятим перевізником, а також підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності 

Цивільний Кодекс України  

Розкриває умови укладання договорів оренди автомобілів 
з різними суб’єктами господарювання (фізичною особою, 
фізичною особою підприємцем, директором 
підприємства; а також інформацію щодо поточних та 
капітальних ремонтів транспортних засобів 

Облік та використання запасних частин на АТП 

Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 9 

«Запаси»  

В положенні розкривається економічна сутність таких 
запасів як запасні частини, паливно-мастильні матеріали 
та ін., виділяються порядок та основні підходи до їх 
класифікації, оцінки та обліку. 

Наказ Мінтрансзв’язку 
України №795 «Про 

затвердження Правил 
експлуатування 

акумуляторних свинцевих 
стартерних батарей …»  

Правила поширюються на юридичних і фізичних осіб, 
діяльність яких пов'язана з виготовленням,  
транспортуванням, застосуванням, обслуговуванням, 
ремонтом, зберіганням і передачею на утилізування 
акумуляторних свинцевих стартерних батарей, які 
застосовуються в колісних транспортних засобах і 
спеціальних машинах 
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Наказ Мінінфраструктури 
України №549 «Про 
затвердження правил 

технічної експлуатації коліс та 
пневматичних шин колісних 

транспортних засобів …»  

Дія цих Правил поширюється на юридичних і фізичних 
осіб, які виготовляють, транспортують, мають намір 
придбати чи замовити, продають, придбавають, 
експлуатують, ремонтують, передають на утилізацію 
пневматичні шини та колеса транспортних засобів 

Продовження таблиці 1 
 

Облік та використання паливно-мастильних матеріалів на АТП 

Наказ Мінтрансу України №43 
«Про затвердження Норм 

витрат палива і мастильних 
матеріалів на автомобільному 

транспорті»  

Норми призначені для планування потреби підприємств в 
паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх 
витратами, ведення звітності, запровадження режиму 
економії і раціонального використання нафтопродуктів, а 
також можуть застосовуватись для розроблення питомих 
норм витрат палива. 

Облік та використання автомобільних пристроїв на АТП 
Наказ Мінфіну України № 561 

«Про затвердження 
Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку 
основних засобів»  

В методичних рекомендаціях розкриваються особливості 
віднесення тих чи інших робіт до ремонтних, поліпшення, 
модернізації, капіталізації; специфіка використання 
бухгалтерських рахунків залежно від виду робіт стосовно 
автомобіля 

Наказ Мінтрансу України № 
102 «Про затвердження 
Положення про технічне 
обслуговування і ремонт  
дорожніх транспортних 
засобів автомобільного 

транспорту»  

Положенням визначається порядок проведення  
технічного обслуговування і ремонту дорожніх 
транспортних засобів і розповсюджується на юридичних 
та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, 
які здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування і 
ремонт дорожніх транспортних засобів. 

Джерело: систематизовано авторами на базі законодавчих актів 
 

 
Окрім зазначених вище нормативних актів більш опосередковано облік та 

експлуатація специфічних активів на АТП, що здійснюють перевезення та експедирування 
вантажів, регулюються такими нормативними документами: 

– Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
(визначає загальні принципи обліку на підприємстві); 

– Наказ Міністерства фінансів України № 88 «Про затвердження Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»; 

– Наказ Міністерства фінансів України № 291 «Про затвердження Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій»; 

– Наказ Міністерства транспорту України № 363 «Про затвердження Правил 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні». 

Зміни в податковому законодавстві також можуть здійснювати суттєвий вплив на 
облікову політику підприємства, на організацію бухгалтерського обліку, на вибір методик та 
підходів. Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві» [5] було змінено вартісний критерій для 
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визнання основних засобів в податковому обліку з 6000,00 грн до 20000,00 грн.  
Зміни даного критерію на підприємстві можуть впливати на: критерій визнання 

основних засобів в бухгалтерському обліку; на облікову політику підприємства та 
потребувати внесення змін до неї; на зіставлення з Міжнародними стандартами обліку за 
наявності суперечливих положень; на визнання підприємства високодохідним, 
низькодохідним, добровольцем з питань коригування бухгалтерського фінансового 
результату на амортизаційні різниці; на введені в експлуатацію до дати вступу закону в силу 
основні засоби. 

 

 

Вступ в силу закону про внесення змін до ПКУ (збільшення 
вартісного критерію визнання ОЗ) 

Впровадження підприємством змін до 
облікового процесу 

Підприємство-
високодохідник, 

збов’язане коригувати ФР 
на АР 

Чи коригує 
підприємство ФР на 

АР за власним 
бажанням? 

Обов’язкове застосування нового 
вартісного критерію Новий критерій 

ігнорується 

Необхідність застосування критерію в цілому 

Застосування критерію в БО 

так 
ні 

так 

Чи перевищує річний дохід 
підприємства 40 млн грн? 

ні 

Гармонізація ПО та БО  
(на вибір підприємства) 

Зміна облікової оцінки в обліковій 
політиці підприємства 

Об’єкт введено в 
експлуатацію до 
23.05.2020 року? 

Застосовувати критерій 
визнання ОЗ у розмірі 6000 

грн 

Застосовувати критерій 
визнання ОЗ у розмірі 

20000 грн 

так ні 

Кінець 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 11

Рисунок 1 – Алгоритм впровадження нового вартісного критерію визнання основних засобів 
в податковому обліку 

Джерело: власна розробка авторів 
 

Примітки: ПКУ – Податковий кодекс України; ОЗ – основний засіб; ФР – фінансовий 
результат; АР – амортизаційні різниці; ПО – податковий облік; БО – бухгалтерський облік 

 
Таким чином, авторами був проведений поглиблений аналіз нормативно-правової 

бази обліку специфічних активів залежно від виду таких активів. Вартісний критерій 
визнання об’єкту основних засобів в бухгалтерському обліку встановлюється підприємством 
самостійно, а в податковому законодавстві є офіційно закріпленим показником Податкового 
кодексу України. Авторами було розроблено алгоритм впровадження нового вартісного 
податкового критерію визнання об’єкту основних засобів, в якості одного зі шляхів 
гармонізації бухгалтерського та податкового обліку. 

Авторами було проаналізовано умови, за яких новий податковий вартісний критерій 
може здійснювати вплив описаний вище, та сформовано алгоритм (рис. 1) впровадження 
актуальних змін податкового законодавства на підприємстві.  

Література: 

1. Кірсанова В. В. Облікове забезпечення специфічних аспектів експлуатації, списання та 
оренди автомобільних пневматичних шин / В. В. Кірсанова, Н. С. Качанова // Економіка: 
реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 28-36. [Електроний ресурс] – Режим 
доступу до журн.: https://economics.opu.ua/files/archive/2019/Nо2/28.pdf. 

2. Балан А. А., Качанова Н. С. Порівняння обліку запасних частин за національними та 
міжнародними стандартами / Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної 
трансформації економіки України: Матеріали ХIIІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції.  Одеса, 2019.  С. 17-19. [Електроний ресурс] – Режим доступу: 
https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2019/tezy.pdf. 

3. Селіванова Н. М. Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних 
засобів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності / Н. М. 
Селіванова, Н. С. Качанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). 
– С. 53-60. [Електроний ресурс] – Режим доступу до журн.: 
https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо1/53.pdf. 

4. Качанова Н. С., Волощук Л. О. Особливості обліку та контролю використання паливних 
карток на автотранспортних підприємствах / Облік, оподаткування, контроль та аналіз в 
активізації діяльності економічних суб’єктів: Матеріали V Всеукраїнської студентської 
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СТАН І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ НА ПП «МЕТАЛОЗАХИСТ» 
 

В.В. Кірсанова, к.е.н., доцент 
Г.І. Кімінчиджи, студентка  

Одеський національний політехнічний університет, Одеса 
 

Для підприємства виробничі запаси є одним із найважливіших активів. Запаси – 
вагома частина активів підприємства, що займають спеціальне місце в складі майна та 
важливі позиції в структурі навантажень підприємства. Це, у свою чергу, вимагає ретельної 
та достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів, що може надати 
бухгалтерський облік, який ґрунтується на міжнародно-визнаних нормах обліку та звітності, 
основні вимоги яких встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» [1] та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [2]. 

Правильна організація надходження запасів сприяє раціональному процесу 
виробництва на всіх стадіях оброблення і випуску готової продукції виробничого 
підприємства. Облік виробничих запасів становить дуже трудомісткий процес. І це пов’язано 
не лише з різноманітністю самих запасів, а й з оформленням великої кількості первинних 
документів. Основним нормативним документом з обліку виробничих запасів є П(С)БО 9 
«Запаси» (за національними стандартами України) та МСБО 2 «Запаси» (за міжнародними 
стандартами) (рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Порівняння сутності та відомостей обліку запасів у ПСБО і МСБО 

Джерело: складено за матеріалами [2,3] 

ПСБО 9 «Запаси» МСБО 2 «Запаси» 

активи, що 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. 

активи, що утримуються для продажу у 
звичайному ході бізнесу;  

перебувають у процесі виробництва 
для такого продажу;  

існують у формі основних чи 
допоміжних матеріалів для споживання 
у виробничому процесі або при наданні 
послуг. 
 

Нормативно-правова 
база 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 13

 
Роблячи узагальнення на базі крити чної оцінки змісту спеціальної економічної 

літератури, слід зазначити: на підставі аналізу підходів до трактування терміну «виробничі 
запаси» визначено розбіжність поглядів економістів-науковців, відсутність системного 
підходу до розуміння терміну «виробничі запаси» у вчених.  

Визначення економічної сутності терміну виробничих запасів, що має безліч точок 
зору, мають спільні риси і відмінності (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Порівняння відомостей обліку, оцінки запасів у ПСБО і МСБО 

Джерело: складено за власною розробкою автора 
 

Узагальнюючи авторські визначення науковців, можна відмітити, що суть виробничих 
запасів як об’єкту обліку полягає у тому, що під виробничими запасами слід розуміти 
сукупність предметів праці, які знаходяться у складі оборотних активів у вигляді запасів 
сировини, основних та допоміжних матеріалів на складах, а також палива, запасних частин, 
тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, які призначені для використання як у 
виробничому процесі, так і для будь-яких інших потреб підприємства, у кожному 
операційному циклі передаючи свою вартість на собівартість готової продукції, робот, 
послуг, облік яких ведеться на рахунках  другого класу [9].  

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ПП «Металозахист» 
здійснюється і регулюється згідно чинного законодавства України, нормативних актів та 
регламентується наказом про облікову політику підприємства. Отже, фінансову діяльність 
організації ПП «Металозахист» за період, що аналізується, можна вважати позитивною. 

Питома вага запасів в структурі активів ПП «Металозахист» за аналізований період 
становить понад 37%. Аналіз стану забезпеченості досліджуваного господарства 
виробничими запасами дають змогу стверджувати, що підприємство в певному обсязі 
забезпечено сировиною та матеріалами,  що дає змогу безперебійно здійснювати 
господарську діяльність. У результаті аналізу структури витрат на виробництво продукції за 
елементами було визначено, що продукція є в значній мірі матеріаломісткою (51% у 2018 
році складає вартість матеріальних витрат в структурі собівартості). У 2019 році 
спостерігалася позитивна  тенденція – зниження матеріаломісткості. 

Автор Визначення поняття «виробничі запаси» 

Бойчик  І.М. [4] 

Нашкерська Г.В. [5] 

Мишин Ю.А. [6] 

Бутинець Ф.Ф. [7] 

предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і 
знаходяться на складах підприємств у вигляді запасів 

оборотні активи підприємства, які використовуються переважно в 
одному операційному циклі діяльності підприємств або в період 
до одного року. Запаси становлять основу виготовленої продукції, 
сприяють поліпшення ГП 

сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують 
поточну виробничо-комерційну (операційна) діяльність і повністю 
споживаються протягом одного виробничо-комерційного циклу 

активи, які використовуються для подальшого продажу, 
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 
надання послуг, а також управління підприємством 

Ткаченко Н. М. [8] 
придбані або самостійно виготовлені запаси, які підлягають 
подальшій переробці на підприємстві або утримуються для іншого 
споживання в ході нормального операційного циклу 
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Виробничі запаси на підприємстві, що досліджується, надходять переважно від 
постачальників за договорами поставки. Придбані (отримані) чи зроблені запаси 
зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Порядок визначення первісної 
вартості запасів залежить від джерела їхнього придбання. Оцінка виробничих запасів при їх 
вибутті застосовується методом ідентифікованої собівартості [10]. 

Розглянувши і проаналізувавши організацію обліку виробничих запасів на ПП 
«Металозахист», можна зробити висновок, що робота створеного складського господарства 
відповідає встановленим правилам і нормам, бухгалтерська служба курирує прибуткові та 
видаткові операції по руху запасів. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів на 
підприємстві ведеться згідно законодавства. В цілому правильно організований облік: є всі 
прибуткові, видаткові документи, звіти, оборотні відомості, лімітно-забірні картки. Дані 
звітів по кожному місяцю обробляються, пишуться кореспонденції рахунків. Протягом 2018 
– 2020 років дооцінка та уцінка виробничих запасів не здійснювались. Інвентаризація 
виробничих запасів проводилася на 1 жовтня. 

Використання комп’ютерної техніки на підприємстві значно спрощує ведення 
бухгалтерського  та складського обліку. У даному випадку ведення аналітичного обліку 
помітно спрощується, бо усі прибутково-видаткові документи при, їх надходженні зі складів,  
оброблятимуться миттєво. 

Таким чином, проаналізувавши проблемні питання, запропоновано такі  шляхи: 
удосконалення основної документації, зокрема, лімітно-забірної картки, що 
використовується на складах; впровадження програми 1C:Бухгалтерія. 

В наш час відкриваються ще більші можливості для обліку виробничих запасів, 
оскільки розроблена програма 1C:Бухгалтерія – універсальна програма масового 
призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, що включає підготовку 
обов'язкової (регламентованої) звітності. Програма 1C:Бухгалтерія забезпечує рішення всіх 
задач, що постають перед бухгалтерською службою підприємства. Економічна ефективність 
при використанні програми 1C:Бухгалтерія становить за рік 38210 грн. за рахунок 
збільшення продуктивності праці бухгалтера. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що реалізація і 
впровадження визначених напрямів удосконалення обліку запасів підприємством спонукає 
до значного поліпшення результативності його фінансово-економічної діяльності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ  

 
Ю.В. Ковтуненко, д.е.н., доц. 

І.В. Чернятинська, магістрантка  
Т.Т.Т. Чан, асистент  

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

В даний час велика увага приділяється вивченню обліку фінансових результатів, що є 
одним зі складових при здійсненні господарських операцій. Фінансові результати 
характеризують майже всі аспекти діяльності підприємства: продуктивність праці, ступінь 
використання основних засобів, трудових, матеріальних і грошових ресурсів, собівартість 
реалізованої продукції, її якість, обсяг та ціни реалізації продукції, тощо [1].  

Досліджуючи аналіз фінансових результатів необхідно вивчити підходи щодо 
розрахунку фінансових результатів. Детальна характеристика зображена на рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Підходи щодо розрахунку фінансових результатів 

 
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві, у тому числі фінансових 

результатів, включає в себе розроблення облікової політики, що забезпечує ефективність 
ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика перетворилася на реальний інструмент 
управління підприємством, внаслідок чого здійснюється фінансове та податкове планування 
діяльності підприємства, що дає змогу істотно знижувати податковий тягар, підвищувати 
гнучкість, оперативність й ефективність прийнятих управлінських рішень. При створенні 
облікової політики необхідно враховувати специфіку діяльності підприємства, що необхідно 
для вирішення наступних завдань: 

– покращення фінансового стану підприємства, досягнення його стабілізації; 
– економічно обґрунтоване зниження витрат обігу; 
– забезпечення доходності й ефективності використання наявних ресурсів; 

Підходи щодо розрахунку фінансових результатів 

Метод порівняння 
доходів і витрат (метод 
«витрати – випуск») 

полягає у визначенні прибутку (збитку) згідно з 
принципом нарахування та відповідності доходів і 
витрат, тобто як різниця між доходами і витратами 
звітного періоду 

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 
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– стимулювання праці працівників та підвищення рівня життя трудового колективу 
[2]. 

Враховуючи факт, що на практиці притаманно неврегульованість облікової політики 
стосовно фінансових результатів, то необхідно при формуванні облікової політики звернути 
увагу на методичні та технічні блоки та забезпечити достовірне формування звітності про 
фінансові результати (рис. 2). 

Вивчаючи облік фінансових результатів неможливо не розглянути важливість аудиту 
фінансових результатів. 

 Мета аудиту – сприяння ефективності роботи, раціональному використанню 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання 
максимального прибутку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Основні етапи організації бухгалтерського обліку фінансових результатів [3] 

 
 

Для досягнення поставленої мети слід чітко визначати завдання аудиту фінансових 
результатів, які виділяють у відповідності до встановлених критеріїв оцінки фінансової 
звітності (рис.3). 
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Одним із основних правил здійснення аудиту є його планування, у відповідності до 
якого аудитор повинен так організувати свою роботу, щоб забезпечити її високу якість та 
бути впевненим, що в кожній конкретній ситуації застосовуються найбільш ефективні та 
діючі процедури аудиту [4]. Планування аудиту тісно пов’язано з визначенням цілей, 
завдань, об’єктів, джерел інформації аудиторської перевірки, а також відповідальності та 
обов’язків аудиторів. Врахування цих факторів повинно гарантувати високу якість, 
економічність, ефективність та своєчасність незалежних перевірок. 

Завдання аудиту фінансових результатів, що включає в себе наступне: 
– визначення ефективності облікової політики та системи внутрішнього контролю за 

здійсненими операціями; 
– шляхи мінімізації витрат і втрат підприємства та максимізації очікуваного і 

реального прибутку;  
– оцінка балансового прибутку, ефективність його розподілу і використання;  
– аналіз впливу різних факторів на величину прибутку, з метою уникнення у 

майбутньому впливу на нього негативних факторів [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Завдання аудиту фінансових результатів 
Такий підхід дає можливість аудитору формувати думку про надану інформацію, 

більш точно і оперативне здійснювати перевірку повноти, достовірності облікових даних про 
фінансові результати і їх відображення в звітності підприємства. Головне, що потрібно 
враховувати при оцінці фінансового стану підприємства є своєчасне виявлення та усунення 
недоліків у фінансовій діяльності, прийняття управлінських рішень для поліпшення 
фінансового стану підприємства та уникнення його банкрутства. 

Отже, фінансовий результат є досить складною та багатовимірною категорією. 
Фінансовий результат є показником ефективності виробництва, який здатний вплинути на 
рішення управлінського персоналу щодо прийняття управлінських рішень, а також на 
рішення зовнішніх користувачів. 

Література: 
1. Дейнека О.В. Сутність поняття «фінансовий результат» та особливості його формування / 

Дейнека О.В., Остапенко О.А. // Молодіжн. наук. вісн. УАБС НБУ. Економічні науки, 
2013. – № 4. 

2. Ковтуненко Ю.В. Основні підходи дослідження методик аналізу фінансових результатів 
діяльності підприємства / Ю.В. Ковтуненко, А. Усманова // Економіка. Фінанси. Право. – 
2016. – №5/1. – С.31-33. 

3. Ліхоносова Г.С. Організаційні засади обліку та аудиту фінансових результатів 
підприємств / Г.С. Ліхоносова, І.Р. Лазебна // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове 

Завдання аудиту фінансових результатів 

Перевірка дотримання встановленого порядку формування фінансових 
результатів відповідно до чинного законодавства 
Перевірка правильності відображення в обліку операцій, що призвели до 
виникнення фінансових результатів 

Встановлення правильності оцінки доходів і витрат у бухгалтерському обліку 
для визначення фінансових результатів 

Встановлення правильності оцінки і повноти відображення фінансових 
результатів на рахунках бухгалтерського обліку та фінансової звітності 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 18

господарство. – 2019. – Вип. 25(1). – С. 144-148. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_25%281%29__33 

4. Кузнєцова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч посібник / 
Кузнєцова С. А., Линник Н. Я. – Мелітополь, 2014р. – 230 с. 

5. Гаращенко О. В. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу / О. В. 
Гаращенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ 
: ДНУ, 2013. – Т. 2, вип. 195. – С. 15-18. 
 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

 
К.О. Левинська, магістрантка  
О.М. Ковальова, к.е.н., доцент  
Г.І. Кімінчиджи, студентка  

Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса 
 
В сучасних умовах економічного розвитку, головною метою діяльності підприємств є 

одержання та максимізація прибутку, що потребує ретельного аналізу показників діяльності 
та ефективного використання отриманої інформації. Одним з найважливіших показників 
ефективності діяльності підприємства в частині фінансового, виробничого та організаційного 
менеджменту є фінансовий результат. За підсумками фінансового результату можливо 
оцінити переважну більшість характеристик діяльності підприємства: ступінь використання 
основних фондів, обсяг і ціни реалізації, продуктивність праці, собівартість реалізованої 
продукції, використання трудових, грошових і матеріальних ресурсів.  

Результат діяльності формується під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників: рівня 
цін, ставок оподаткування, витрат діяльності, попиту, обсягу реалізації, ефективності 
управління, тощо. Враховуючи важливість коректного відображення фінансового результату, 
виникає необхідність удосконалення організації та методики обліково-аналітичного 
забезпечення управління фінансовими результатами. Ефективне управління фінансовими 
результатами пов’язано з постійним аналізом чинників впливу, кількісної оцінки наслідків 
впливу кожного чинника, дослідження динаміки, пошуку резервів та прогнуванні тенденції 
розвитку підприємства в майбутньому. 

Вивчення поняття «фінансовий результат» в нормативно-правовій базі України, 
показало, що в законодавстві не розглядається сутність даного поняття. Зокрема, у Н(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] розкрито лише сутність категорій «прибуток» 
та «збиток», що призводить до складнощів у визначені характерних рис та важливості 
категорії фінансового результату.  

У ході проведеного аналізу нормативно-правової та наукової бази з метою виявлення 
особливостей сутності поняття «фінансовий результат» та визначення його місця в системі 
бухгалтерського обліку було виявлено, що між фахівцями немає єдності щодо визначення 
сутності поняття, думки науковців дещо різняться, але можливо виділити певні ознаки, за 
якими можемо згрупувати думки науковців стосовно фінансових результатів: 

 результат економічних відносин підприємства; 
 приріст чи зменшення капіталу; 
 вираження у формі прибутку або збитку; 
 потенціал прибутковості, економічного зростання та розвитку підприємства [2] 
Таким чином, можливо зробити висновки, що фінансовий результат може бути 

виражений у формі прибутку, що в свою чергу призводить до збільшення власного капіталу, 
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або збитку – зменшення власного капіталу. Визначення фінансового результату відбувається 
шляхом співставленням категорій «доходів» та «витрат» діяльності підприємства. 
Отриманий результат характеризує якість діяльності підприємства.  

Сучасна міжнародна практика бухгалтерського обліку в основному виокремлює три 
головні підходи до трактування змісту фінансових результатів діяльності підприємства: 

 перший, згідно якого різниця між вартістю чистих активів підприємства протягом 
звітного періоду становить фінансовий результат. При цьому чисті активи підприємства 
дорівнюють різниці між загальною вартістю майна підприємства та загальною сумою його 
заборгованостей і додаткових внесків власників; 

 другий, згідно якого фінансовий результат діяльності підприємства дорівнює 
різниці між величинами його доходів і витрат діяльності протягом звітного періоду; 

 третій, згідно якого показник фінансового результату визначається шляхом 
порівняння величини власного капіталу на початок звітного періоду та на кінець звітного 
періоду [3].  

Для створення ефективних облікових моделей необхідно мати ретельно складену 
інформаційну базу. Нажаль на сьогоднішній день нормативно-правові акти, що 
регламентують порядок визначення результатів діяльності підприємства, взагалі не містять 
класифікації фінансових результатів, яка необхідна для підвищення аналітичності отриманої 
інформації. 

Обліково-аналітичне забезпечення як компонент управління фінансовими 
результатами підприємства, дає змогу розв’язувати функціональні задачі управління, 
забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси та 
зв’язки із зовнішнім середовищем [4]. 

Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами слід 
розглядати як комплексну систему обліку, аналізу та аудиту, що об’єднується через потоки 
інформації бухгалтерського, оперативного, статистичного обліку в процесі створення і 
передачі оперативної та кваліфікованої обліково-аналітичної інформації для забезпечення 
обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських рішень у системі управління 
фінансовими результатами підприємства.  

Складові обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами 
діяльності підприємства представлено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Складові обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими 
результатами діяльності підприємства [5] 

Згідно цієї структури організацію обліково-аналітичного забезпечення управління 
фінансовими результатами необхідно розглядати як безперервний, послідовний процес 
формування інформаційних потоків які мають два джерела інформації (внутрішнє і 
зовнішнє), що забезпечуються окремими видами обліку і аналізу та системою звітності. Дана 
структура містить певну сукупність стадій та відповідних етапів щодо збирання, оброблення, 
зберігання та передачі інформації. 

Отже, органічність, єдність та взаємозв’язок всіх складових підсистем обліково-
аналітичної системи управління фінансовими результатами підприємства дозволяють, з 
одного боку, приймати необхідні тактичні рішення в оперативному режимі, а з іншого – 
розробляти і коригувати стратегії розвитку підприємства на довгострокову перспективу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 
 

А.В. Левицька, к.е.н., доцент 
Г.І. Кімінчиджи, студентка  

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Узагальнення результатів господарської діяльностi пiдприємств проводяться на 
підставі обробки матерiалiв звітностi.  

Звiтнiсть – це система узагальнених і взаємопов’язаних показників поточного обліку, 
які характеризують результати господарської дiяльностi підприємства [1]. Фiнансова 
звiтнiсть – це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, 
результат діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період [2]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звітність в 
Українi» від 16.07.1999р. мета складання фiнансової звітностi – це надання користувачам для 
прийняття рiшень повної, правдивої та неупередженої iнформації. Згідно з ст.3 Закону 
бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Дані 
бухгалтерського обліку служать основою для складання всіх видів звітності, які 
застосовують грошовий вимірник – фінансової, податкової, бухгалтерської [3]. 

За допомогою фiнансової звітностi отримуємо дієвий інструмент оцінки результатів 
діяльності підприємства та прогнозу напрямів підвищення ефективності господарювання, 
необхідних управлінських рішень. Основні форми фінансової звітності відображені на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Бухгалтерський облік фінансової звітності 

 
В табл. 1 наведені розбіжності, що спостерігаються між П(С)БО та МСФЗ з погляду 

звітностi. 
 

Таблиця 1 – Відмінності у формі фінансової звітності П(С)БО і МСФЗ 
П(С)БО МСФЗ 

Баланс – форма 1 (у новій редакції форм 
звітності має назву Звіт про фінансовий стан) Звіт про фінансовий стан 

Звіт про фінансові результати (у новій 
редакції містить звіт про сукупний дохід) – форма 2 

Звіт про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід 

Звіт про рух грошових коштів – форма 3 Звіт про рух грошових коштів 
Звіт про власний капітал – форма 4 Звіт про зміни у власному капіталі 
Примітки до фінансової звітності, у т. ч. Примітки до фінансової звітності 

Форми фінансової звітності 

Баланс  
(звіт про 

фінансовий стан)  
форма №1 

Звіт про рух 
грошових 

коштів форма 
№3 

Звіт про фінансові 
результати  

(звіт про сукупний дохід)  
форма №2 

Звіт про 
власний 
капітал 

форма №4 

Примітки до 
фінансової 
звітності  

форма №5 
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інформація за сегментами 
Джерело: складено за матеріалами [3,5] 

 
Суб'єктам господарювання обов'язково слід складати звітність незалежно від виду 

економічної діяльності, організаційно-правової форми господарювання, його форми 
власності, так як саме звітність виступає заключним етапом облікового циклу. 

Порядок ведення обліку і складання звітності на підприємстві висвітлено в наказі про 
облікову політику. Підприємство самостійно визначає облікову політику Згідно статті 5 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3]. 

Фiнансова звiтнiсть за своїм призначенням є інформаційним ресурсом та об’єктом 
аналітичної діяльності – основним першочерговим носієм облікової інформації та для 
оцінювання результативності, прогнозування тенденцій розвитку підприємства та прийняття 
економічних рішень, у т. ч. в умовах невизначеності [5]. 

Головні напрями трактування фiнансової звітностi, які відображені на рис.2., глибше 
розкривають суть поняття. 

 

 
Рисунок 2 – Напрями трактування фінансової звітності 

Джерело: складено за власною розробкою авторів 
 

Основні десять принципів бухгалтерського облiку та фiнансової звітностi визначені 
НП(С)БО 1 розкриті на рис. 3 [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Принципи, якими необхідно керуватись при веденні бухгалтерського обліку і 

складанні фінансової звітності 
Джерело: складено власною розробкою авторів 
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При складаннi форм фiнансової звітностi необхідно діяти згідно Методичних 
рекомендацій щодо заповнення форм фiнансової звітностi, які затверджені Наказом 
Міністерства фінансів України 28.03.2013 р. № 433 [6].  

Перед складанням звітності необхідна обов’язкова підготовка документації зведеного 
бухгалтерського обліку на підприємстві за основними етапами, що наведені на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Основні етапами підготовки документації зведеного бухгалтерського обліку на 

підприємстві перед складанням звітності 
Джерело: складено за матеріалами [6] 

 
Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 6 «Виправлення помилок і зміни у 

фiнансових звiтах» регламентує процедури виправлення помилок, які виникають внаслідок 
арифметичних розрахунків, неправильного застосування принципів обліку [7].  

Фiнансова звiтність повинна подаватися вищестоящим органам управлiння 
підприємства, трудовому колективу на вимогу, власникам (засновникам), а також, органам 
державної статистики.  

Бухгалтерська звiтнiсть має зберiгатися у такi термiни: бухгалтерські звiти i баланси, 
додатки до балансу, спеціальнi форми: зведені річні – до ліквідації підприємства; річні – 10 
років; квартальні – 3 роки. 

Шляхи  вдосконалення фінансової звітності:  
1. Звіти складати з одним десятковим знаком для більш точнішої інформації. 
2. Видiлити статтi для відображення фінансових результатів (прибутку чи збитку) 

окремо від основної, іншої операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. 
3. Формування в системі балансу показників, пов’язаних з інтелектуальними 

ресурсами. 
4. Ввести статтi «Використання прибутку» з бiльш детальним розкриттям сум в 

примітках до фінансової звітності та «Нерозподілений прибуток (збиток)», що дозволить 
тісніше ув’язати мiж собою баланс та звіт про фiнансовi результати. 

5. Виходячи з того, що рядки «Іншi доходи» та «Інші витрати» за своєю економічною 
сутністю відображають результати інвестиційної діяльності, пропоную уточнити їх назви, 
замінивши на «Інші доходи від інвестиційної діяльності» та «Інші витрати від інвестиційної 
дiяльностi». 

6. Додати рядки «Фінансові результати від фінансової діяльності» та «Фінансові 
результати від інвестиційної діяльності». 

7. У ІІІ розділ Приміток до річної фінансової звітності включити такі питання: 
 підсумки виконання підприємством спеціальних екологічних програм (за 

наявності) та природоохоронних заходів; 
 дотримання в практичній діяльності природоохоронного законодавства 
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8.  Для реального запровадження МСФЗ необхідно внести  відповідні зміни до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», створити реальний 
механізм контролю за дотриманням МСФЗ.  

Усе перелічене розширюватиме аналітичні можливості оцінки фінансового стану і 
потенціалу підприємства. 

Таким чином, запропоновані нами шляхи вдосконалення методики складання 
фінансової звітності полегшать роботу бухгалтерів та зроблять інформацію, яка в них 
розкрита, більш доступнішою та зрозумілішою для користувачів. 
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
 

Н.Г.Новак, старший викладач 
Н.О.Пар’єва, старший викладач 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Управлінський облік або облік витрат надає інформацію менеджерам та іншим 
користувачам у компанії для прийняття більш обґрунтованих рішень. Головною метою 
управлінського обліку є надання корисної інформації менеджерам, яка допоможе їм у 
плануванні, контролі та оцінці ролей. 

Фінансовий облік надає інформацію, яка дозволяє акціонерам, кредиторам та іншим 
зацікавленим сторонам приймати обґрунтовані рішення. Ця інформація може бути 
використана для оцінки та прийняття рішень для окремої компанії або для порівняння двох 
або більше компаній. Однак інформація, надана фінансовим обліком, є в першу чергу 
історичною, а отже, недостатньою і часто синтезується занадто пізно, щоб бути надмірно 
корисною для керівництва. Управлінський облік має більш конкретну спрямованість, а 
інформація є більш детальною та своєчасною. Таким чином, управлінський облік більше 
фокусується на майбутньому, тоді як фінансовий – на звітуванні про те, що вже сталося. 
Крім того, управлінський облік використовує нефінансові дані, тоді як фінансовий облік 
покладається виключно на фінансові дані [1]. 

Практичну відмінність фінансового та управлінського обліку можна представити на 
прикладі. 

Припустимо, що компанія  NN виробляє багато різних органічних молочних 
продуктів. Менеджери повинні відстежувати свої витрати на певні роботи. Одним з 
найпопулярніших продуктів компанії є морозиво та сезонна різноманітність його смаків -  
новий ароматизатор вводиться кожні три місяці і продається лише протягом шести місяців. 
Вартість цих спеціальних морозивів відрізняється від вартості стандартних ароматизаторів з 
таких причин, як унікальні або дорогі інгредієнти та спеціальна тематична  упаковка. 
Менеджери мають порівняти витрати на виготовлення спеціального морозива та витрати на 
виготовлення стандартних смаків морозива. Цей аналіз вимагатиме відстежування не тільки 
вартості матеріалів, що входять у продукт, а також робочі години та вартість робочої сили, 
плюс інші витрати, відомі як загальновиробничі витрати (оренда, електроенергія, 
страхування тощо), що витрачаються на виробництво різних видів морозива. Як тільки 
будуть відомі загальні витрати як на спеціальне морозиво, так і на стандартне ароматизоване 
морозиво, вартість одиниці може бути визначена для кожного виду. Ці типи аналізів 
допомагають компанії оцінити, як встановити ціни, оцінити потребу в нових або замінних 
інгредієнтах, керувати додаванням та видаленням продуктів та приймати багато інших 
рішень.  

Інформація, що формується на основі звітів фінансовогу обліку, як правило, 
використовується переважно зовнішніми користувачами, включаючи кредиторів, податкові 
органи та регуляторні органи, інвесторів, клієнтів, конкурентів та інших осіб, що не 
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належать до компанії, які покладаються на фінансові звіти та річні звіти для доступу 
інформації про компанію для прийняття більш обґрунтованих рішень. Оскільки ці зовнішні 
особи не мають доступу до документів та записів, що використовуються для складання 
фінансової звітності, вони залежать від загальноприйнятих принципів бухгалтерського 
обліку. Ці сторонні користувачі також в значній мірі залежать від підготовки аудитів, які 
проводяться державними бухгалтерськими фірмами, відповідно до вказівок та стандартів [1]. 

Інформація про управлінський облік збирається та передається з більш конкретною 
метою для внутрішніх користувачів, тих, хто знаходиться всередині компанії чи організації, 
які відповідають за управління діловими інтересами компанії та виконання рішень. Ці 
внутрішні користувачі можуть включати управління на всіх рівнях у всіх підрозділах, 
власників та інших працівників.  

Наприклад, у процесі розробки бюджету така компанія, як Tesla, може захотіти 
спроектувати витрати на виробництво нової лінійки автомобілів. Управлінські бухгалтери 
можуть скласти бюджет для оцінки витрат, таких як деталі та робоча сила, а після початку 
виробничого процесу вони можуть виміряти фактичні витрати, таким чином визначаючи, чи 
перевищують вони або перевищують передбачені ними бюджетні суми. Хоча сторонні 
сторони можуть бути зацікавлені в цій інформації, такі компанії, як Tesla, Microsoft та 
Boeing, витрачають значну кількість часу та грошей, щоб зберегти власну інформацію в 
таємниці. Отже, ці внутрішні звіти про бюджет доступні лише для відповідних користувачів. 
Хоча графік собівартості товарів можна знайти у фінансовій звітності публічно компаній, 
стороннім сторонам важко їх розбити, щоб визначити окремі витрати на продукцію та 
послуги [2]. 

Оскільки фінансовий облік, як правило, фокусується на компанії в цілому, зовнішні 
користувачі цієї інформації вирішують інвестувати або позичати гроші всій компанії, а не 
відділу чи підрозділу в компанії. Тому глобальний фокус фінансового обліку зрозумілий. 

Однак фокус управлінського обліку, як правило, різний. Управлінська звітність 
більше орієнтована на підрозділи, відділи або будь-яку складову бізнесу, аж до окремих осіб. 
Менеджери середнього та нижчого рівня, як правило, відповідають за менші підгрупи в 
компанії. 

Таким чином, можна дістати висновку, що управлінський облік є підсистемою 
бухгалтерського обліку, яка формує інформацію для бізнес-стратегії, планування, контролю, 
аналізу та прийняття управлінських рішень, ефективного використання ресурсів, 
корпоративного управління за різними видами діяльності [3]. Він фактично виходить за межі 
власне обліку, оскільки багато з управлінських параметрів відображаються в оперативному 
обліку, отримуються методами статистичного спостереження, з цього випливає, що 
управлінський облік включає елементи бухгалтерського, оперативного і статистичного 
обліку [4].  

Взаємодія управлінського та фінансового обліку досягається на основі комплексного 
використання первинної інформації, єдності норм та нормативів, а також єдності 
нормативно-довідкової інформації одного виду обліку даними іншого, однократної фіксації 
всієї вихідної змінної інформації в первинному обліку, взаємопроникнення методів або їх 
елементів, наближення облікової інформації до місць прийняття рішень, єдиного підходу до 
розробки завдань управлінського та фінансового обліку виробництва при проектуванні або 
удосконаленні систем автоматизованого управління виробництвом [5]. 

 На відміну від фінансового в управлінському обліку узагальнюється планова, 
нормативна і прогнозна інформація, що є набагато ширшим за облікову процедуру 
спостереження, вимірювання та реєстрації. В ньому формується комплексна інформація, не 
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тільки суворо оформлена первинними документами, – багато прогнозної та розрахункової 
інформації, яка отримується на основі аналізу та експертних оцінок. 

Більшість елементів фінансового обліку можна знайти і в управлінському обліку. Так, 
наприклад: 

– у обох системах розглядаються однакові господарські операції. Наприклад, 
поелементно відображені в системі фінансового обліку дані про види затрат (сировина і 
матеріали, заробітна плата, амортизаційні відрахування) використовуються одночасно і в 
управлінському обліку; 

– на основі виробничої чи повної собівартості, розрахованої в системі управлінського 
обліку, проводиться балансова оцінка виготовлених на підприємстві активів в системі 
фінансового обліку; 

– загальноприйняті принципи фінансового обліку діють і в управлінському обліку; 
– оперативна інформація використовується не тільки в управлінському обліку, але і 

для складання фінансових документів; 
– використання даних єдиної облікової інформаційної системи, одним з розділів якої є 

облік витрат та доходів, необхідні як в управлінському та фінансовому обліку; 
– інформація обох підсистем використовуються для прийняття необхідних 

управлінських рішень. Управлінський облік за інформаційним змістом і колом завдань, що 
вирішуються, ширше та різноманітніший, ніж фінансовий. Він повністю підпорядкований 
запитам керівників підприємства і націлений на вирішення конкретних завдань, які 
використовуються відповідну інформацію про витрати і доходи [4]. 
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Інтернет-сайт являє собою сукупність файлів, які розміщуються, зазвичай, на 
сервері. Якщо такий сайт знаходиться не на власному сервері, то підприємство користується 
послугою хостингу. Слід зазначити, що інтернет-сайт залежно від цілей та результатів його 
використання може бути визнаний як нематеріальний актив, якщо він сприяє отриманню 
операційних доходів його власника, наприклад, сайт інтернет-магазину. Якщо сайт містить 
тільки інформацію про підприємство та його продукцію, витрати на його розробку 
визнаються витратами періоду.[1] 

Термін «інтернет-сайт» або «веб-сайт» визначений у багатьох нормативних 
джерелах приблизно ідентично. Ми ж наведемо визначення зі ст. 1 Закону про авторське 
право, згідно з яким – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших 
об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і 
структурованих у межах адреси веб-сайта і (або) облікового запису власника цього веб-
сайта, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з 
доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-
протоколом. [2] 

Для роботи сайта необхідно зареєструвати доменне ім’я і сплатити за хостинг (чи 
колокацію, коли сайт розміщується на власному сервері.). Доменне ім’я (домен) фактично є 
головною складовою адреси в мережі Інтернет, а хостинг — це послуги з розміщення сайта в 
мережі — на інтернетному сервері. 

Для правильного обліку витрат на створення сайта необхідно знати мету його 
створення. Залежно від такої мети в бухобліку витрати на його створення можна відобразити 
двома способами: відразу списати їх на витрати підприємства або капіталізувати, визнавши 
сайт (оскільки він належить до об’єктів прав інтелектуальної власності) нематеріальним 
активом. Якщо сайт не визнається нематеріальним активом (НМА) — наприклад, створений 
виключно в рекламних цілях, то витрати на його створення списуються на витрати (згідно п. 
9 П(С)БО 8) на дослідження  або на витрати на рекламу та просування продукції на ринку. 
[3] 

Якщо ж сайт визнається НМА (якщо сайт здатен генерувати дохід), то всі витрати на 
його створення накопичуються на рахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних 
активів». Після «запуску» сайта в господарський оборот на підставі «Акта введення в 
господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних 
активів» (типова форма № НА-1, затверджена наказом Мінфіну від 22.11.2004 р. № 732) ці 
витрати капіталізуються на рахунку 125 «Авторське право і суміжні з ним права». 

Первісна вартість сайта, виготовленого із залученням сторонніх виконавців, 
формується згідно з п. 11 П(С)БО 8, самостійно виготовленого –  згідно з п. 17 П(С)БО 8 
(можливий і «поєднаний» варіант). 

З місяця, наступного за місяцем, у якому НМА-сайт був уведений у господарський 
оборот, нараховується амортизація. Метод амортизації підприємство обирає самостійно 
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виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо їх визначити неможливо, то 
амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Зазначимо, що 
прямолінійний метод, зазвичай, тут найзручніший. [4] 

Амортизація визначається строком корисного використання, який при швидкому 
моральному зносі сайта може бути зовсім не тривалим (мінімальний строк для цілей 
бухобліку не встановлений). Тому разом з оформленням акта за формою № НА-1 
підприємству варто видати розпорядчий документ, у якому вказати строк корисного 
використання (і метод амортизації) об’єкта (див. п. 25 П(С)БО 8). НМА з невизначеним 
строком корисного використання амортизації не підлягають (див. там же, другий абзац), 
тому платникам податку на прибуток, що не застосовують податкових різниць, бажано за 
всіма НМА (у тому числі, сайтами) такий строк установлювати (з урахуванням п. 26 П(С)БО 
8). 

Таблиця 1 – Облік витрат на створення сайта 
№ 
з/
п 

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік 
дебет кредит 

Із залученням виконавця 
1 Підписано акт про надання послуг з розробки сайта 

(послуги оподатковуються ПДВ*)  
154** 631 

2 Відображено суму ПДВ (до реєстрації ПН у ЄРПН)  644/1 631 
3 Відображено податковий кредит (ПН зареєстрована)  641/ПДВ 644/1 
4 Сплачено за послуги з розробки сайта 631 311 
5 Сплачено за реєстрацію доменного імені 371 311 
6 Відображено суму ПДВ (до реєстрації ПН у ЄРПН)  644/1 644/ПДВ 
7 Відображено податковий кредит з ПДВ (ПН 

зареєстрована)  
641/ПДВ 644/1 

8 Віднесено витрати на реєстрацію доменного імені до 
складу витрат на розробку сайта 

154*** 685 

9 Списано суму раніше відображеного ПДВ 644/ПДВ 685 
10 Здійснено залік заборгованостей 685 371 
11 Запущено сайт (ф. № НА-1)  125 154 
12 Нараховано амортизацію сайта  93 133 
 
 

* Тобто йдеться про випадок, коли замовник відразу є 
правовласником сайта. Якщо передача сайта ПДВ не 
оподатковується, то вся сума витрат буде віднесена в 
дебет 125 (або 93).  
** Або дебет рахунку 93, якщо сайт створений виключно 
з метою реклами.  
*** Якщо витрати на створення сайта не 
капіталізуються, а йдуть у витрати, то плату за домен 
зазвичай відносять на 39 рахунок і списують поступово 
рівними частками — протягом строку дії домену. [4] 

  

 
Власними силами 

1 Списано матеріальні витрати на розробку сайта 154* 20,22 
2 Списано прямі витрати на оплату праці, пов’язані з 

розробкою сайта 
154* 65,66 

3 Запущено сайт (ф. № НА-1)  125 154 
4 Нараховано амортизацію сайта 93 133 
* Або дебет рахунку 93, якщо сайт створений виключно з метою реклами.  
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** У цю суму ввійшли і витрати на реєстрацію доменного імені (проводки за реєстрацією 
домену не наводимо — див. вище, у першому варіанті). 

 
Залежно від мети створення сайта в бухобліку витрати на його створення можна 

відобразити двома способами: відразу списати їх на витрати підприємства або 
капіталізувати, визнавши сайт нематеріальним активом. 

НМА з невизначеним строком корисного використання в бухобліку амортизації не 
підлягають, тому платникам податку на прибуток, що не застосовують податкові різниці, 
бажано за всіма НМА (у тому числі, сайтами) такий строк установлювати. [4] 

Для цілей податкового обліку чітко не зрозуміло, відносити сайт, що є об’єктом НМА, 
до групи 5 чи до групи 6 (п.п. 138.3.4 ПКУ). 

Платникам, які застосовують податкові різниці, якщо сайт ними буде віднесений у 
бухобліку до НМА, доведеться робити «амортизаційні» коригування (пп. 138.1 і 138.2 ПКУ). 
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СКЛАД СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, 
ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ В УМОВАХ 

КАРАНТИНУ 
 

О.О. Пар’єва, старший викладач 
Н.Г.Новак, старший викладач 

Одеський національний політехнічний університет, Одеса 
 
В умовах інтеграції економіки України у світовий економічний простір, завершення 

переходу на міжнародну систему обліку та статистики великого значення у реалізації 
економічної політики держави та проведенні економічних досліджень набуває забезпечення 
достовірної інформації щодо діяльності підприємств.  

Тому у Програмі реформування державної статистики на період до 2002 p., 
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 971, 
зазначено, що одним із напрямів реформування державної статистики є перехід до 
статистики підприємств, яка є всебічним статистичним спостереженням за діяльністю різних 
типів підприємств на основі інтегрованих уніфікованих форм статистичної звітності. 

Статистика підприємств передбачає інтеграцію потоків інформації для організації 
наскрізного спостереження за процесами виробництва та продажу продукції, за фінансово-
майновим станом підприємств, за витратами на виробництво і реалізацію товарів та послуг, 
станом розрахунків, інвестиціями, наявністю персоналу та його використанням.  

Статистична звітність – форма статистичного спостереження державою, при якій 
уповноваженим органам надходить від підприємств (організацій, установ) необхідна їм 
інформація у вигляді законно встановлених звітних документів (статистичних звітів) за 
підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність даних. [1] 

Статистична звітність – це той засіб, за допомогою якого держава збирає інформацію 
про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші явища. Вона обов'язкова 
для всіх суб'єктів господарювання, включаючи і ФОП. Щорічно її набір і форми можуть 
змінюватися. 

Види статистичної звітності поділяють за періодичністю: раз на місяць (місячну), 
квартал (квартальну), рік (річну), залежно від реальних управлінських потреб у певній 
інформації. Вони подаються, як відомо, органу державної статистики за місцезнаходженням, 
вищестоящій організації або органу, що здійснює державне регулювання у відповідному виді 
діяльності економіки (див. табл. 1). 

Статистична звітність, яку складають респонденти, може бути подана одним із таких 
способів: на паперових носіях; в електронному вигляді з використанням кваліфікованої 
електронного підпису.  

Таблиця 1 – Форми статистичної звітності та статистичні звіти 
Форми 

статистичної 
звітності 2020 

За видами діяльності Найменування статистичних звітів 

1 2 3 
Ринок  праці Статистична звітність для 

державного статистичного 
спостереження по ринку 

- 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»;  
- Звіт Із праці (форма № 1-ПВ (місячна));  
- Звіт Із праці (Форма № 1-ПВ (квартальна)); 
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праці, зокрема оплати праці 
та соціально-трудових 
відносин  

- Звіт про умови праці, пільги та компенсації за 
роботу зі шкідливими умовами  праці (1-ПВ 
(умови праці)) 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Освіта Для державного 
статистичного 
спостереження у сфері 
освіти  

- 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт про діяльність 
установи вищої освіти" подають вузи всіх рівнів 
акредитації до 25.10.2020; 

- Звіт про діяльність закладу вищої освіти (форма 
№ 2-3 нк (один раз на рік)); 

- Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти 
(форма № 85-к (річна)) 

- Звіт про роботу аспірантури та докторантури № 
1-нк (річна) (подають вузи, наукові установи, які 
мають аспірантуру або докторантуру щорічно до 
20.01.) (представляють юридичні особи, визначені 
КМУ як державні замовники, до 7 числа кожного 
кварталу) ; 

Тенденції 
ділової 

активності 
 

Динаміку змін ділової 
активності юридичних осіб - 
підприємств  
 

- Обстеження ділової активності промислового 
підприємства (форма № 2К-П (квартальна)) 
(подається не пізніше 10 числа звітного місяця);  

- Обстеження ділової активності 
сільськогосподарського підприємства (форма № 
2К-С (квартальна)); 

- Обстеження ділової активності будівельного 
підприємства (форма № 2К-Б (квартальна)); 

- Обстеження ділової активності підприємства 
оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів (форма № 
2К-Т (квартальна)); 

- Обстеження ділової активності підприємства 
сфери послуг (форма № 2К-СП (квартальна)); 
Ця квартальна статистична звітність 
підприємства подається щоквартально не 
пізніше 10-го числа. Крім квартальної звітності 
юридичні особи - виробничі підприємства в 2020 
році повинні звітувати в 10.04.2020 і 10.10.2020 
за формою 2К-П інв (два рази на рік) 
«Обстеження ділової активності промислового 
підприємства (інвестиції)». 

- Обстеження ділової активності промислового 
підприємства (інвестиції) (форма № 2К-П інв (два 
рази на рік)); 

Діяльність 
підприємств 

 

Для державного 
статистичного 
спостереження діяльності 
підприємств  

- Структурне обстеження підприємства (форма № 
1-підприємництво (річна)) 

- Структурне обстеження підприємства № 1-
підприємництво (річна) (скорочена) 

- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами 
(Форма № 1-Б (піврічна)) 

- Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних 
паперів (форма № 2-Б (річна)) 

 
Послуги 

Юридичні особи та їх 
відокремлені підрозділи, 
для яких надання послуг є 
основним видом 
економічної діяльності, є 

- форму 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги 
реалізованих послуг». Цей звіт щоквартально 
подають до 25-го числа.  
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джерелом інформації про 
статистику   

Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Капітальні 
інвестиції та 

основні засоби 

Про капітальні інвестиції 
юридичними особами - 
підприємствами  

- Звіт про капітальні інвестиції (форма № 2-
інвестиції (квартальна)) (щокварталу до 25-го 
числа); 

- Звіт про наявність і рух необоротних активів, 
амортизацію та капітальні інвестиції (форма № 2-
ОЗ ІНВ (річна)). 

Внутрішня 
торгівля 

Якщо основним видом 
економічної діяльності 
юридичних осіб, їх 
відокремлених підрозділів 
є роздрібна торгівля 

- Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 
1-торг (місячна)) (що місяця до 4-ого числа) 

- Форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) (для 
ФОП) 

- Форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) (для 
юросіб) 

- Звіт про продаж і запаси товарів у торговій 
мережі (форма № 3-торг (квартальна)) (що місяця 
до 4-ого числа) 

Якщо основним видом 
економічної діяльності 
юридичних осіб, їх 
відокремлених підрозділів 
є оптова торгівля 

- Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 
1-опт (місячна)) 

- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в 
оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна)) 

 

Промисловість Статистична звітність для 
юридичних осіб, їх 
відокремлених 
підрозділів, що 
займаються економічними 
видами діяльності 
промисловості 

- Звіт про економічні показники короткострокової 
статистики промисловості (Форма № 1-ПЕ 
(місячна)) подають щомісяця до 12-го числа; 

- Звіт про виробництво та реалізацію промислової 
продукції (форма № 1П-НПП (річна)) щорічно до 
28.02.2020; 

Статистична звітність для 
юридичних осіб, їх 
відокремлених 
підрозділів, що 
займаються 
промисловими видами 
діяльності, складається з 
наступних форм, які 
подають щомісяця до 4-го 
числа 

- Звіт про виробництво промислової продукції за 
видами (форма 1-П (місячна)) 

- Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) 
військового та спеціального призначення № 1-ПО 
(місячна) 

 

 
Але зважаючи на запровадження карантину на території України, Державна служба 

статистики України рекомендує всі форми державних статистичних спостережень і 
фінзвітності подавати тільки в електронному вигляді. 

Державна служба статистики України оприлюднила Перелік форм державних 
статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в 
електронному вигляді у 2020 році. Станом на 20.01.2020 року він  налічував 93 звіти [2]. 
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Таким чином, запровадження на території України карантину для боротьби з 
коронавірусом не звільняє суб’єктів господарювання від обов'язку подавати статистичну 
звітність. Не заборонено і застосовувати штрафи за неподання такої звітності. Адже зміни, 
унесені Законами від 17.03.20 р. № 530-IX та № 533-IX з метою підтримки бізнесу в період 
карантину, більшою мірою стосуються податків.  

Під час карантину Державна служба статистики України рекомендує всі форми 
державних статистичних спостережень і фінзвітності подавати тільки в електронному 
вигляді. У свою чергу, інформаційну і консультаційну допомогу з питань подання форм 
статистичної звітності можна отримати дистанційно:  

а) у телефонному режимі;  
б) електронною поштою;  
в) через чат-сервіс електронної звітності «Кабінет респондента». 
При цьому статистична звітність має подаватися в певні строки, за встановленою 

формою, а інформація, яка в ній міститься, має бути достовірною і повною. За порушення 
цієї вимоги винні особи притягуються до відповідальності. Накладають ці штрафи посадові 
особи органів Державної служби статистики України, тобто ці справи суду не підвідомчі. 
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Сучасні вітчизняні IT-компанії та спеціалісти даної галузі досягли великих висот як на 
просторах українського ринку, так і у світовому масштабі. В період глобального переходу 
усіх сфер життя населення  у режим інформатизації та «діджиталізації» з використанням 
мережі Інтернет та різноманітних технологій, у тому числі з використанням IT-продуктів, які 
спрощують великий обсяг процесів у повсякденному житті, а також на 
підприємствах/установах/організаціях, починаючи від ведення бухгалтерського, 
управлінського обліку, завершуючи оптимізацією виробничих, маркетингових та збутових 
операцій. Згідно з великим обсягом нововведень зростає попит на послуги ІТ-компаній та 
появу нових фахівців у напрямку інформаційних технологій для забезпечення оптимального 
функціонування  усіх сфер життя.  

Для розуміння специфіки діяльності ІТ-галузі необхідно визначитися із характерними 
рисами таких тлумачень, як ІТ-продукт та ІТ-послуга. 

ІТ-послуга – це інформаційно-технічний процес, що має свою цінність для ведення 
будь-якої діяльності та надається користувачу на конкретних умовах для втілення в життя  
його потреб у інформаційно-технічному забезпеченні [1]. 

ІТ-послуга має наступну характеристику :  
1. Це процес. Не має матеріальної основи. 
2. Послуга невіддільна від постачальника та споживача. 
3. Якість послуги залежить тільки від постачальника. 
4. Не підлягає зберіганню, цінність має тільки в момент надання. 
Зміст поняття ІТ-продукт, можна розглянути у наступному взаємозв’язку (рис. 1): 
 

 
Рисунок 1 – Поняття ІТ-продукт [2] 

 
Характеристика ІТ-продукту :  
1. Помітний. Може мати оболонку. 
2. Може зберігатися, накопичуватися. 
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3. Споживачі не приймають участі в процесі виробництва. 
4. Існує специфіка щодо методів, алгоритмів, стандартів і т. д. виготовлення. 
На рис. 2 представлені види ІТ-продуктів та ІТ-послуг, але даний перелік може бути 

набагато ширше,  тому що сфера інформаційних технологій включає в себе дуже великий 
спектр можливостей у різних напрямках. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Види ІТ-продуктів та ІТ-послуг 

 
Внаслідок розвитку галузі постає важливе питання щодо специфіки ведення та 

оптимізації бухгалтерського та податкового обліку в ІТ-компаніях. Але на рівні 
законодавчого регулювання існує ряд недоліків, які визначаються відсутністю розкриття 
операцій, пов’язаних із сферою інформаційних технологій, у розрізі ідентифікації продуктів 
та послуг, що спричиняє невизначеність не тільки до відображення господарських операцій у 
бухгалтерському обліку, а й вірного та оптимального оподаткування таких операцій.  

Згідно з Податковим кодексом України податкове планування та адміністрування для 
ведення бізнесу у сфері інформаційних технологій ґрунтується на стандартних засадах 
оподаткування, як і для інших підприємств України, різних напрямків діяльності. З норм 
Податкового кодексу відомо, що кожний суб’єкт, який бажає провадити господарську 
діяльність, може зареєструватися як фізична або юридична особа, обравши одну з існуючих 
систем оподаткування (спрощену або загальну). У кожній із зазначених систем IT-компанія 
може бути зареєстрованою платником ПДВ, а може такою і не бути. Операції з постачання 
програмної продукції та надання послуг в ІТ-компанії можуть підлягати оподаткуванню за 
основною ставкою ПДВ або бути звільнені від оподаткування ПДВ. 

Нормативно-правові засади, що регламентують визначення та сплату податку на 
додану вартість, визначено розділом V та підрозділом 2 розділу ХХ Податкового кодексу 
України. Суб’єкти ІТ-індустрії можуть бути добровільно зареєстрованими платниками ПДВ 
або обов’язкового підлягають даній реєстрації [1, пп. 181.1; пп.183.1. та пп.183.2 ПКУ]. 
Відповідно до пп. 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу України, за умов 
стандартного процесу оподаткування діяльності ІТ-сфери, ставка податку на додану вартість 
законодавством визначена у розмірі – 20 % [3].  

ІТ-продукти 

Апаратні засоби Програмні продукти Інформаційні продукти 

Персональні комп’ютери; 
програмні пристрої; 

комунікаційні пристрої; 
периферійне обладнання; 

оргтехніка та ін. 

Операційні системи; офісні 
програмні забезпечення; 

бази даних; пошукові 
системи; різноманітні 

навчальні програми і т.д. 

Діапозитив, мікрокарти, 
дискети, диски, флешки, 
мікросхеми, карти-пам’яті. 

ІТ-послуги 

Інформаційно-
освітні послуги 

Консалтингові 
послуги 

Веб-
дизайн 

Оренда 
техніки 

Технічне 
обслуговування 

Розробка проектів   Хмарні технології Пошукові системи  Тестування  
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Однак, відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ визначено наступне  
положення: з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ 
операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, 
плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1. 225 
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Тобто у суб’єктів господарської діяльності ІТ-галузі 
виникає право на застосування податкової пільги (ІТ-пільги), усі інші операції, які не 
потрапляють під звільнення від оподаткування згідно вище зазначеним положенням ПКУ та 
не відносяться до роялті, підлягають оподаткуванню у звичайному режимі за основною 
ставкою 20 % [3, п.186.3 ст.186]. 

Слід зазначити, що при реєстрації суб’єкта господарювання як платника ПДВ, він 
зобов’язаний включати до загального обсягу оподатковуваних операцій також і ті операції, 
що були звільнені від оподаткування [4]. 

В деяких випадках перед ІТ-компаніями постає питання щодо можливості 
відмовлення від використання ІТ-пільги. Це питання виникає згідно з нормами Податкового 
кодексу п.198.5 ст.198, у якому зазначено, що у разі використання придбаних товарі, робіт, 
послуг, необоротних активів, що були придбані або виготовлені з податком на додану 
вартість у звільнених від оподаткування операціях, суб’єкт підприємницької діяльності 
повинен нарахувати компенсацію зобов’язань на вхідний податковий кредит від 
постачальника [3]. 

Податкова пільга визнається правом для платника податків, а він в свою чергу може 
скористатися нею з моменту виникнення права на її застосування на весь термін її дії, а може 
відмовитися від такої податкової пільги. Оскільки звільнення від оподаткування ПДВ 
надається за операціями з постачання програмної продукції та не надається окремим 
суб’єктам господарювання, така податкова пільга застосовується платниками податку в 
обов’язковому порядку без права відмови від її використання [4]. 

Платник податків та зборів згідно чинного законодавства, самостійно повинен 
декларувати усі свої податкові зобов’язання, а також визначати сутність і відповідність 
операцій, які він здійснює протягом податкового періоду, тим операціям, які зазначені у 
Податковому кодексу. Суб’єкт господарювання повинен вести облік усіх операцій, 
розділяючи їх на дві групи, ті що підлягають обов’язковому оподаткуванню та ті, що 
звільненні від оподаткування згідно чинного законодавства [5].  

Отже, можна зазначити, що відсутність чіткого розкриття операцій, пов’язаних із 
сферою інформаційних технологій, у розрізі ідентифікації продуктів та послуг спричиняє 
проблеми у відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку та 
оподаткуванні таких операцій. Згідно з чинним законодавством України є ряд прописаних 
положень щодо застосування податкової пільги для суб’єктів господарської діяльності в ІТ-
сфері, але небагатослівність норм чинного законодавства викликає чимало питань щодо 
використання ПДВ-пільги. Тому важливу роль відіграватиме правильне юридичне 
оформлення операцій з постачання програмної продукції та надання послуг в ІТ-компанії та 
відповідність суті операцій їх оформленню. 
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Суттєві зміни відбулися в галузі бухгалтерського обліку в процесі переходу України 

до ринкової економіки та переходу на міжнародні стандарти. Головною метою 
бухгалтерського обліку є надання бізнесу та фінансовим партнерам надійних даних про 
процес формування, розподілу та використання прибутку. Водночас особливу увагу слід 
приділити оцінці об’єктів економічного процесу у вартісному виражені. Одним із таких 
об’єктів є оцінка довгострокових зобов’язань. Правильна оцінка зобов’язань має значний 
влив на достовірність відображення інформації в бухгалтерських записах та звітах.  

Оцінка вартості зобов’язань відбувається у певній послідовності і включає наступні 
стадії [1]: 

1. Теоретичне дослідження основ формування зобов’язань підприємств, організацій та 
установ. 

2. Правова експертиза. 
3. Визначення типу вартості і процедури вибору відповідного методу (методів) оцінки 

вартості зобов’язань. 
4. Розрахунок вартості зобов’язань за обраними методиками. 
5. Підготовка комплексного звіту про оцінку. 
Зобов’язання у міжнародній практиці оцінюються за одним із видів оцінок, наведені у 

табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Види оцінок зобов’язань [2] 
Вид оцінки Характеристика 

Історична 
собівартість 

Зобов’язання відображаються за сумою надходжень, отриманих в обмін 
на зобов’язання, або, за деяких інших обставин (наприклад, податків на 
прибуток), за сумами грошових коштів чи їх еквівалентів, що, як 
очікується, будуть сплачені з метою погашення зобов’язання в ході 
звичайної діяльності. 

Поточна 
собівартість 

Зобов’язання відображаються за недисконтованою сумою грошових 
коштів або їх еквівалентів, яка була б необхідна для погашення 
зобов’язання на поточний момент. 

Вартість 
реалізації 
(погашення) 

Зобов’язання відображаються за вартістю їх погашення, тобто за 
недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як 
очікується, буде сплачена для погашення зобов’язань у ході звичайної 
діяльності. 

Теперішня 
вартість 

Зобов’язання відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю 
майбутнього чистого вибуття грошових коштів, які, як очікується, будуть 
необхідні для погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. 
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Основою оцінки, яку найчастіше приймають суб’єкти господарювання для складання 
фінансових звітів, є історична собівартість. Вона, як правило, комбінується з іншими 
основами оцінки [2]. 

Повсякчас відбуваються зміни в нормативних актах, які стосуються майже всіх 
об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема щодо довгострокових зобов’язань. Протягом 
річного звітного періоду особливо важлива реальна оцінка зобов’язання та відображення її 
фактичної вартості. Такі стрімкі зміни законодавства потребують миттєвої реакції на 
висвітлення нагальних питань, що пов’язані з правильним відображенням дисконтованого 
боргу у фінансовій звітності. 

Довгострокові зобов’язання є одним з основних об’єктів бухгалтерського обліку для 
більшості компаній. Для того, щоб правильно відображати бухгалтерські та фактичні дані у 
звітності, потрібно чітко розуміти як наразі оцінюється кредиторська заборгованість. 
Зрештою, через деякі зміни у чинному стандарті П(С)БО 11 «Зобов’язання», відповідний 
розрахунок боргу повинен бути зроблений для всіх довгострокових зобов’язань, а не лише 
для зобов’язань, на які нараховують відсотки. 

Згідно до Наказу Міністерства фінансів України від 16.09.2019 р. №379 було 
переглянуто п. 9 П(С)БО 11 «Зобов’язання». У пункті було видалено лише одну фразу – «на 
які нараховуються відсотки», яка розширила область для застосування процедури 
дисконтування. 

Зазначені зміни стосуються всіх підприємств, які мають будь-яку заборгованість на 
балансі більше одного року. Зміни відразу набрали чинності, а саме з дати офіційного 
видання Наказу Міністерства Фінансів (29.10.2019 р.). 

Дисконтувати заборгованість мають усі підприємства без виключень [3]: 
– великі, середні підприємства; 
– мікро та малі підприємства, що підпадають під дію П(С)БО 25; 
– платники єдиного податку 3 групи; 
– неприбуткові підприємства; 
– інші підприємства, що ведуть облік як за національними стандартами так і за МСФЗ. 
Ніяких згадок про боргові зобов’язання, що перейшли з минулих років, у наказі не 

наведено. Тобто, дисконтувати потрібно як нові, так і старі борги, які на дату балансу 
обліковуються підприємством як довгострокові. Такі зобов’язання дисконтуються за той 
період, що залишився до їх погашення на відповідну дату балансу [4]. 

Необхідно здійснити дисконтування всієї грошової довгострокової заборгованості 
через майбутні платежі. Негрошові зобов’язання не потрібно дисконтувати, оскільки в основі 
дисконтування лежить теорія про те, що вартість грошей змінюється з часом. Необхідність 
оцінки зобов’язань з урахуванням фактору часу на поточній фазі розвитку зумовлена 
невизначеністю, економічною нестабільністю, інфляцією та можливістю альтернативних 
інвестицій. Якщо взяти до уваги майбутні інвестиційні доходи та втрачений дохід, то навіть 
якщо рівень інфляції дорівнює нулю, вартість грошей зміниться. 

Роблячи фінансові операції, важливо пам’ятати, що позичені сьогодні гроші, які 
принесуть дохід у майбутньому, можуть втратити своєї цінності через швидкі темпи 
інфляції, ризики та ліквідність. 

Тому необхідно застосувати методологію розрахунку, яка враховує фактор часу. 
Дисконтування – це єдиний спосіб, що дозволяє порівняти вартість грошей у часі. Цей 
процес передбачає знецінення грошей з часом, тобто Однакова сума грошей матиме різну 
купівельну спроможність зараз і в майбутньому. 

Основними причинами знецінення є [4]: 
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– інфляція – тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження 
купівельної спроможності грошової одиниці. У сучасних умовах у довгостроковому періоді 
існує завжди; 

– втрачені економічні вигоди від використання грошей – тобто гроші можна було б 
покласти, для прикладу, на депозит у банку й їх сума зросла через отримання відсотків; 

– ризик неотримання платежу – борг може бути неповернутий. 
Перед проведенням дисконтування треба визначитися з [3]: 
– часовим періодом – загальним періодом, у якому існують грошові потоки по 

конкретній заборгованості (строком її погашення); 
– частотою надходжень – періодичністю погашення заборгованості; 
– ставкою дисконтування – відсотком, який буде використаний при розрахунках. Чим 

він більший, тим меншою буде поточна вартість заборгованості. 
Питання вибору ставки дисконтування для розрахунку є найбільш актуальним наразі, 

оскільки в законодавстві відсутні конкретні вказівки та не розроблені методичні 
рекомендації щодо дисконтування. 

Однак, від 21.07.2020 року Міністерство фінансів України надало Інформаційне 
повідомлення щодо ставки дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості та 
довгострокових зобов’язань, у якому пояснюється на чому базується ставка дисконту. Це 
повідомлення є лише рекомендацією,що містить перелік загальних підходів щодо 
визначення ставки. 

Ставка дисконтування складається з трьох складових [5]: 
– відсоткова ставка на позикові кошти – це та винагорода, яку отримав би кредитор, 

якби надав у користування на певний строк певну суму коштів; 
– відсоткова ставка кредитного ризику – ризик, який враховує кредитор у разі 

неповернення позиченої суми; 
– очікувана процентна ставка інфляції. 
Після вибору ставки дисконтування необхідно [4]: 
– пояснити у бухгалтерській довідці причини обрання ставки та надати всі супровідні 

розрахунки; 
– закріпити в обліковій політиці принцип вибору ставки дисконтування; 
– пояснити всі ризики та оцінити їх. 
Отже, активні інтеграційні процеси в Україні спонукають багато підприємств вести 

облік та складати звіти за міжнародними стандартами. Застосування МСФЗ зобов’язує 
використовувати теперішню вартість для оцінки усіх довгострокових зобов’язань. Оскільки 
національне законодавство рухається у напрямку до переходу на міжнародні стандарти, 
оцінка довгострокових зобов’язань зараз стосується всіх підприємств в Україні. 
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Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням рішення Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 р. Кабінетом 
Міністрів України з 12.03.2020 р. до 03.04.2020 р. на всій території України установлений 
карантин [1]. 

З метою реалізації заходів, передбачених законодавством у разі встановлення 
карантину, роботодавці зобов’язані вжити всіх можливих заходів (рис.1.)  

 

 
 

Рисунок 1 – Заходи,  передбачені  законодавством  у  разі встановлення  карантину 
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Відпустка без збереження заробітної плати  (15 кал. дн.) 
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Звільнення з ініціативи роботодавця 
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Серед таких заходів: надання працівникам щорічних основних та додаткових 
відпусток, інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством; надання відпусток 
без збереження заробітної плати за заявою працівників; встановлення працівникам 
неповного або скороченого робочого часу; запровадження роботи змінами; тимчасове 
запровадження дистанційної або надомної роботи; введення простою; продовження роботи 
за умови застосування засобів індивідуального та колективного захисту [2,3,4,5]. 

Одним з заходів є надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, 
інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством. Запровадження карантину не 
визначено законодавством як підставу для перенесення щорічної відпустки. У той же час 
чинне законодавство не забороняє надання працівнику щорічної відпустки за угодою сторін 
під час карантину на весь час або частково. 

Відповідно до ст. 80 КЗпП щорічна відпустка за ініціативою власника або 
уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за 
письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної 
профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної 
відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному 
ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки 
тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році [2]. 
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою 
між працівником і власником або уповноваженим ним органом. 

Надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників. Відповідно 
до ст. 84 КЗпП за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися 
відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником 
та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік [2, 
6]. 

У разі встановлення КМУ карантину відповідно до Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження 
заробітної плати на період карантину не включається в загальний термін, встановлений 
частиною другою ст. 26 Закону про відпустки [5,7]. 

 Встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу. Статтею 56 
КЗпП передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним 
органом може встановлюватись як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний 
робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має 
дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, в т. ч. таку, що перебуває під її 
опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, 
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий 
день або неповний робочий тиждень [2,6]. 

Оплата праці працівників в випадках скорочення робочого часу провадиться 
пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного 
робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників [6].  

Відповідно до ст. 51 КЗпП за рахунок власних коштів на підприємствах і в 
організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, може 
встановлюватись скорочена тривалість робочого часу [2]. 

Запровадження неповного робочого часу відповідно до ст. 32 КЗпП є зміною істотних 
умов праці, відповідно його встановлення потребує завчасного попередження працівників не 
менше ніж за два місяці. Якщо ж неповний робочий час встановлюється за бажанням 
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працівника, то попередження працівника за два місяці не вимагається, і неповний робочий 
час може бути запроваджений з будь-якого моменту [2,6]. 

Працівник у разі написання заяви про встановлення йому неповного робочого часу 
має зазначити таке: вид неповного робочого часу (неповний робочий день чи неповний 
робочий тиждень); режим роботи під час неповного робочого часу (час початку та 
закінчення роботи);період, на який встановлюється неповний робочий час тощо [6]. 

Запровадження роботи змінами. Також за бажанням працівників та за можливості 
виробничих процесів і згодою роботодавця може бути запроваджена робота змінами, яка 
відрізняється від звичайного режиму роботи. Як і в попередньому випадку, оплата 
проводиться за фактично виконану роботу (відпрацьований час) [6]. 

Дистанційна або надомна робота. Працювати дистанційно або вдома мають 
можливість обмежені категорії працівників. Як правило, це категорії спеціалістів і фахівців, 
робота яких полягає у створенні документів, текстів, звітів, програм за допомогою 
персональної техніки, окремі категорії робітничих професій із виготовлення продукції, що не 
потребує спеціальних умов та обладнання. Питання дистанційної або надомної праці чинним 
законодавством практично не врегульовано, але Положенням про умови праці надомників, 
затвердженим постановою Держкомпраці СРСР від 29.09.1981 р. № 275/17-99, передбачено, 
що надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір з підприємством про 
виконання роботи вдома особисто з матеріалів та з використанням знарядь та засобів праці, 
виділених роботодавцем або придбаних за рахунок його коштів, а також із власних 
матеріалів та з використанням особистих механізмів й інструментів із дозволу керівництва. 
Тобто робоче місце працівника на час карантину визначається не у виробничому, 
службовому або адміністративному приміщенні роботодавця, а за місцем проживання 
працівника (іншому місці за вибором працівника) на підставі його особистої заяви [6,8]. 

За такого режиму роботи працівник зобов’язаний упродовж усієї тривалості робочого 
часу виконувати роботу, доручену роботодавцем, та перебувати під контролем роботодавця 
за допомогою сучасної техніки (телефон, інтернет, інші засоби зв’язку) [6]. 

Запровадження простою. У разі неможливості реалізації запропонованих вище рішень 
роботодавець може запровадити простій. Простій — це зупинення роботи, викликане 
відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, 
невідворотною силою або іншими обставинами. Час простою не з вини працівника 
оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого 
працівникові розряду (окладу). 

Запровадження простою не потребує згоди працівника. Це питання вирішується 
роботодавцем за погодженням (за наявності) з первинною профспілковою організацією або 
представником трудового колективу. 

Застосування засобів індивідуального та колективного захисту. Якщо ж усі 
перераховані варіанти вирішення проблеми організації роботи під час карантину не 
підходять, залишається варіант продовження роботи із забезпеченням засобів 
індивідуального та колективного захисту [6]. 

У такому випадку роботодавець має безоплатно забезпечити працівників засобами 
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними, антисептичними та 
дезінфікуючими засобами, проінформувати працівників про профілактичні заходи, 
розміщенні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України, організувати 
максимально безпечну доставку працівників до місця роботи та у зворотному напрямі тощо. 

Нез’явлення працівника на роботу або запізнення є порушенням трудової дисципліни. 
Працівник не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у разі 
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неможливості прибути на роботу вчасно через запровадження заходів, пов’язаних із 
карантином [6]. 

Однією з умов притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є 
наявність особистої вини працівника в порушенні трудової дисципліни та відсутність 
поважних причин. Якщо ж порушення трудової дисципліни є наслідком поважних причин у 
вигляді заходів, пов’язаних із запровадженням карантину, роботодавець не має підстав для 
застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу [6]. 

На період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також на 
самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також 
локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, застрахованим особам надається допомога 
по тимчасовій непрацездатності [1]. 

За вказаним страховим випадком вищезгаданим особам допомога по тимчасовій 
непрацездатності виплачується ФСС починаючи із шостого дня непрацездатності за весь 
період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною 
комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи 
інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності 
застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених 
законодавством [6]. 
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У сучасному економічному середовищі ділові ризики потрібно своєчасно виявляти, 
оцінювати та враховувати, оскільки відсутність інформації стане потенційним джерелом 
збитків та спотворенням звітних даних про фінансові результати. 

Аналізуючи визначення категорії ризику в економіці з точки зору різних сучасних 
авторів, можна виділити основні підходи до розуміння ризику: 

1) ймовірність настання або ненастання певних подій; 
2) можливість понести втрати та збитки; 
3) недосягнення наміченої мети; 
4) діяльність, що здійснюється зі сподіванням на досягнення певних результатів; 
5) невизначеність господарської діяльності. 
Усі ці підходи, безсумнівно, виправдані і дуже точно характеризують категорію 

«ризик». 
Ми зупинимось на наступному визначенні ризику: «Ризик – це подія, через яку 

фінансові результати підприємтван можуть бути нижчими, ніж очікувалося». Це визначення, 
на наш погляд, є найбільш підходящим для внутрішнього фінансового контролю. Оскільки, 
зрештою, саме фінансовий результат характеризує результати розвитку підприємтва, і будь-
який негативний факт так чи інакше відображається у грошовому вираженні на фінансовому 
результаті. 

Якщо подія позитивно впливає на діяльність підприємства, то це, очевидно, не тягне 
за собою жодних ризиків. Ризик виникає лише тоді, коли відбувається несприятлива подія, 
яка може негативно вплинути на досягнення запланованих цілей. Таким чином, виникнення 
ризику пов’язане лише з появою негативної події. 

Формування бухгалтерської інформації, як і формування будь-якої інформації про 
господарську діяльність, піддається невизначеності, пов’язаній як із зовнішніми факторами, 
що впливають на всі господарські операції, так і з внутрішніми факторами, що виникають 
безпосередньо в системі бухгалтерського обліку і впливають на формування показників 
бухгалтерська звітність, а також управлінські рішення. 

Таким чином, можна розрізнити ризики системи внутрішнього контролю та ризики 
системи бухгалтерського обліку. Перша група ризиків пов’язана з тим, що система 
внутрішнього контролю не помітить помилок, породжених в інших системах підприємтва. 
Друга група ризиків пов’язана з тим, що помилки, що виникають в системі бухгалтерського 
обліку, не будуть помічені працівниками бухгалтерської служби і потраплять в систему 
управління. 
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Сам ризик не є об’єктом бухгалтерського обліку. Це відображається в системі 
бухгалтерського обліку через оцінку наслідків її впливу. Процес управління ризиками в 
системі бухгалтерського обліку, на наш погляд, можна представити наступним чином: 

1-й етап – опис ризику, пов'язаного з господарською діяльністю установи (його 
ініціалізація та класифікація); 

2 етап – оцінка виявленого ризику; 
3 етап – прийняття рішення про зниження рівня ризику. 
На першому етапі необхідно визначити тип ризику, з якої причини він виник, з чим 

пов’язаний. 
Після виявлення ризику потрібно його оцінити. Оскільки всі господарські операції 

відображаються в бухгалтерському обліку в кошторисі витрат, то сума ризику, очевидно, 
також повинна виражатися в грошових одиницях. За результатами оцінки ризику 
визначається рівень ризику – низький, середній або високий. 

Контроль інформації про ризики в системі бухгалтерського обліку необхідний, 
оскільки вона якісно доповнює інформацію для управління. На наш погляд, можна дати таке 
визначення системи контролю бухгалтерського обліку. 

Таким чином, для зменшення невизначеності в бухгалтерському обліку, забезпечення 
надійності фінансової звітності як для організації, так і для зовнішніх користувачів, на наш 
погляд, необхідно створити комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію бухгалтерських 
ризиків, заснований, насамперед, на їх глибокі та деталізовані характеристики. Повідомлена 
інформація буде надійною, якщо вона базується на загальних методологічних підходах, 
встановлених у міжнародних стандартах звітності, містить пояснення та доповнення, що 
розкривають інформацію про ризики. 
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У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу і ситуацією, що склалася із закриттям 

кордонів, українці стали більше звертати увагу на продукцію вітчизняного виробника, і 
оскільки продукція українського походження має більш лояльну цінову політику в 
порівнянні з іноземною, споживачі все частіше стали віддавати перевагу саме їй. Але в той 
же час виникли проблеми з реалізацією готової продукції, оскільки через розповсюдження 
пандемії коронавірусу був введений такий захід безпеки, як карантин – комплекс 
обмежувальних і режимних протиепідемічних заходів, спрямованих на обмеження контактів 
інфікованого або підозрюваного в інфікованості особи, тварини, вантажу, товару, 
транспортного засобу, тощо.  

Нестабільна економічна ситуація в країні у зв’язку з пандемією коронавірусу виявила 
підприємства з неефективною системою управління. Найбільш готовими до карантинних 
обмежень виявилися підприємства з налагодженою логістикою і службою прийому 
замовлень, які спочатку були готові до віддалених продажів. Більшості виноробним 
підприємствам потрібно еволюціонувати, пристосовуватися до змін, розглядаючи усі ці 
карантинні обмеження як поштовх для розвитку нових способів стимулювання збуту готової 
продукції, в тому числі – замовлення товарів на будинок, по телефону, поштою або через 
мережу інтернет. З приходом карантину різко виріс попит на кур'єрську доставку. Крім того, 
карантинні обмеження показали, наскільки затребуваними є послуги поштових операторів. 
Зараз набирає обертів збут готової продукції за допомогою інформаційних інтернет-ресурсів, 
це найбільш вигідна форма торгівлі, так як дозволяє значно знизити її вартість, а значить 
підвищити конкурентоспроможність. Адже при такому способі торгівлі не потрібно 
орендувати торгові приміщення, купувати торгове обладнання, значно знижуються витрати 
на оплату праці найманих працівників, та й покупцеві не треба залишати свій дім і простіше 
знайти необхідний товар і відгуки про нього. Більш за все виграють ті виноробні 
підприємства, які максимально швидко діджиталізіруют всі можливі процеси і 
трансформують свою бізнес-модель. Адже навіть після карантину багато процесів 
залишаться в онлайні. Зараз кожне підприємство, для того, щоб бути 
конкурентоспроможнім, повинно мати свій веб-сайт, чи мережу в Instagram, Facebook і т.д., 
завдяки чому можна реалізовувати свою продукцію. Також можна реалізовувати продукцію 
через спеціалізовані електронні майданчики – маркетплейси. В цілому маркетплейс це 
оптимізована онлайн-платформа з надання продуктів і послуг. Оскільки маркетплейси 
об’єднують продукти від широкого кола постачальників, вибір цих продуктів більш 
широкий, а доступність вище, ніж в спеціалізованих роздрібних онлайн-магазинах. Зараз, 
аби виноробне підприємство не стояло на місці під час епідемії коронавірусу, впровадження 
тематичних конференцій за допомогою кваліфікаційного сомельє та реалізація яскравих 
бармен-шоу за участю талановитого флейренгіста дозволить збільшити попит продукції на 
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ринку подібних товарів, а отже й збільшиться конкурентоспроможність готової продукції. 
Отже, для стимулювання збуту готової продукції в умовах карантинних обмежень 
виноробним підприємствам можна запропоновати нові канали збуту: через інформаційні 
інтернет-ресурси, через кур’єрів та спеціалізовані служби, через програми відео-конференцій 
(рис. 1). 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Способи стимулювання збуту готової продукції в умовах карантинних обмежень  

 
Впровадження нових способів стимулювання збуту готової продукції в умовах 

карантинних обмежень потребує, щоб й система обліку та аналізу витрат на збут готової 
продукції становилася підприємницькою, тобто її цілі та завдання відповідали цілям 
управління. Для раціонального управління процесами стимулювання збуту готової продукції 
в умовах карантинних обмежень та прийняття правильних рішень виникає потреба у 
безперервності обліково-аналітичної інформації, використання якої дає можливість у ході 
аналізу точніше реагувати на зміни [1].  

Більшість виноробних підприємств, яким вдалося встояти, зрозуміли, що для 
прийняття рішень недостатньо інформації бухгалтерського обліку. Одним з антикризових 
заходів є удосконалення управлінського обліку та здійснення своєчасного аналізу витрат на 
збут готової продукції, які б дозволили не тільки керувати витратами підприємства в режимі 
реального часу, а й прогнозувати результати збутової діяльності. Для визначення доцільності 
та ефективності способів стимулювання збуту готової продукції в умовах карантинних 
обмежень, перш за все, потрібно з’ясувати, які виникають витрати на збут в зв’язку з 
використанням цих способів. Розглянемо кожний спосіб стимулювання збуту готової 
продукції та витрати на збут, які виникають при їх впровадженні, більш детальніше. 

Стимулювання збуту готової продукції в умовах карантинних обмежень через 
інформаційні інтернет-ресурси може здійснюватися двома варіантами: 1)  використання 
власного інформаційного інтернет-ресурсу  веб-сайту; 2) за допомогою електронних 
майданчиків  маркетплейсів. 

Власний веб-сайт може виконувати як функції стимулювання збуту  безпосередньо 
здійснюватиметься збут готової продукції, так і функції імідж-реклами  здійснюватиметься 
контакт зі споживачами продукції. Тому спеціаліст, що забезпечує функціонування веб-
сайту, повинен виконувати функції: таргетолога – спеціаліста, який налаштовує на цільову 
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аудиторію рекламу в соціальних мережах; копірайтера – фахівця, який професійне 
займається написанням текстів для реклами; PR–менеджера – фахівця, який займається 
формуванням і підтриманням позитивної громадської думки про підприємство, продукцію та 
події; SMM-менеджера – фахівця, який займається просуванням бренду з використанням 
соціальних мереж. Для того, щоб працівник підприємства опанував ці навики, йому потрібно 
пройти програми з підвищення кваліфікації. При використання власного інформаційного 
інтернет-ресурсу  веб-сайту у підприємства можуть виникнути наступні витрати на збут: 
витрати на оплату праці працівника, що забезпечує функціонування веб-сайту, об’єднуючи 
обов’язки тартетолога, копірайтера, PR–менеджера, SMM-менеджера; відрахування на 
соціальні заходи на оплату праці працівника, що забезпечує функціонування веб-сайту; 
витрати на навчання, професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації працівника, що 
забезпечує збут; амортизаційні відрахування, що виникають при експлуатації 
нематеріального активу  веб-сайту; витрати на продовження домена, які відносяться до 
витрат періоду; витрати на з фізичного розміщення сайту на сервері постачальника послуг  
хостинг, які відносяться до витрат періоду; витрати на підвищення позиції сайту в 
пошукових системах  пошукову оптимізацію (SEO). 

Використання способу стимулювання збуту через електронні майданчики 
(маркетплейси) розширює для підприємства перелік потенційних партнерів і дає додаткову 
економію часу та витрат, оскільки значна частина процесу збуту може бути автоматизована. 
В Україні серед маркетплейсів лідируючі позиції займають: ‒ Rozetka.ua –користувачі 
роблять стандартний щомісячний внесок. Також з них стягується комісія за кожен проданий 
товар. Її розмір залежить від типу товарів, які продають; Prom.ua – для компаній з послугами 
або невеликим асортиментом. 1 тис товарних позицій, 1 500 грн на рекламу ProSale. Вартість 
– 5 400/рік.;  ПриватМаркет – стягує з партнерів комісію 2,75% за кожен проданий товар. 
При продажу товарів компаніям або приватним підприємцям комісію платити не потрібно. 
Всі платежі між рахунками Приватбанку безкоштовні [2]. При використання інформаційного 
інтернет-ресурсу  електронні майданчики у підприємства можуть виникнути наступні 
витрати на збут: витрати за обслуговування, які відносяться до витрат періоду; витрати на 
розміщення товарів; комісійні збори з продаж; витрати на рекламні послуги; витрати на інші 
додаткові послуги.  

Ще одним зі способів стимулювання збуту готової продукції в умовах карантинних 
обмежень є кур’єрська доставка, яка може здійснювати як кур’єром-працівником 
підприємства, так й із залученням спеціалізованих кур’єрських служб. 

Служби доставки можна поділити на: поштові та кур’єрські. В Україні 
найпопулярнішими поштовими службами є: Нова пошта, Укрпошта – у відділеннях 
оператора надається повний спектр логістичних і додаткових послуг, зокрема доставка 
посилки на склад, до дверей офісу / будинку клієнтів. Для бізнесу запроваджено ряд 
спеціальних послуг: консультаційна підтримка персонального менеджера, автоповернення 
тари і незатребуваних посилок, робота за дорученням, доставка в супермаркети та на 
підприємства. Серед кур’єрських служб доставки, які поставляють продукти харчування та 
напої, можна навести трьох основних представників, які є в кожному місті країні – Glovo, 
Raketa та Еда. Перевагою цих служб є розташування в кожному районі міста, а отже це 
швидкість та сприятливі ціни за доставку. Якщо за умовами договору з продажу продукції 
підприємство витрати, пов’язані з її транспортуванням, бере на себе, то виникають витрати 
на збут, пов’язані із залученням спеціалізованих кур’єрських або почтових служб для 
доставці продукції споживачу. 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 50

Але більшість підприємців в умовах карантинних обмежень частіше наймають 
власних кур’єрів, в яких будуть впевнені, аби убезпечити себе та клієнтів від можливості 
захворювання. Варто відзначити, що підприємство для цього повинне впровадити стандарти 
«безконтактної доставки» готової продукції. Тобто, клієнт оплачує замовлення при 
оформленні доставки, кур’єр залишає замовлення в заздалегідь обговореному місці і 
дзвонить клієнтові, після чого залишає на запланованому місці продукцію, а клієнт забирає 
її. До замовлення прикладається спеціальна картка, на якій вказана температура тіла всіх 
працівників, які брали участь в упаковці і доставці продукції, а також інформація про 
дезінфекційні заходи, які проводить підприємство. При доставці продукції кур’єром-
працівником підприємства можуть виникнути наступні витрати на збут: витрати на оплату 
праці кур’єра-працівника, що забезпечує доставку продукції; відрахування на соціальні 
заходи на оплату праці кур’єра-працівника, що забезпечує доставку продукції; амортизаційні 
відрахування, що виникають при експлуатації транспортного засобу; витрати на паливо-
мастильні матеріали. 

Особливим способом стимулювання збуту готової продукції в умовах карантинних 
обмежень є збут за допомогою онлайн-сервісу на зразок Zoom – програми для 
відеоконференцій, за допомогою якої можна не тільки вирішувати робочі питання, але також 
всіляко розважитися. В умовах пандемії коронавірусу програму Zoom можна 
використовувати як спосіб стимулювання збуту готової продукції у вигляді тематичних 
конференцій, де проводять майстер-класи, лекції, а також й у вигляді розважальних 
зустрічей. Оскільки під час карантину всі заклади ресторанного господарства чи магазини, де 
зазвичай необхідна допомога сомельє, зачинені, вважаємо за доцільне при проведенні 
тематичних конференцій в програмі відео-конференцій Zoom залучати сомельє – експерта, 
який володіє навичками дегустації вина, знаннями про технологію його виробництва, 
різновидах, зберіганні, подачі і сполучуваності з іншими напоями і їжею. З цієї же причини, 
що більшість закладів ресторанного господарства повинні були зачинитися. вважаємо за 
доцільне при проведенні розважальних заходів в програмі Zoom залучати флейренгістів  
барменів, що вміють при приготуванні напоїв жонглювати пляшками, які проводять 
дивовижні бармен-шоу по той бік екрана монітору. Бармен-шоу, це як виступ артиста, 
завжди запам’ятовується гостям, та може служити ефективним способом рекламування 
продукції виноробного підприємства. Оскільки прогнозується втора хвиля пандемії 
коронавірусу, вважаємо доцільним направити власних працівників на професійну 
перепідготовку спеціалістів з проведення тематичних конференцій та розважальних заходів у 
програмі Zoom та аналогічних програм. Впровадження цих заходів призведе до виникнення 
витрат з професійній перепідготовці спеціалістів з проведення тематичних конференцій та 
розважальних заходів у програмі Zoom. При оголошенні інформації про проведення 
тематичних конференцій та розважальних заходів виникають витрати на опублікування 
реклами на сайтах, які спеціалізуються у розповсюджені рекламної інформації стосовно он-
лайн заходів, або відомих блогерів, які охоплюють аудиторію, яка цікавить підприємство. 

Отже, дослідження кожного способу стимулювання збуту готової продукції та витрат 
на збут, які виникають при їх впровадженні, є основою для розробки подальших 
рекомендації з обліку та аналізу витрат на збут готової продукції виноробного підприємства 
в умовах карантинних обмежень, які допоможуть оптимізувати систему облікового 
відображення та формування управлінської інформації, а також забезпечити стратегічний та 
оперативний аналіз понесених витрат за способами стимулювання збуту готової продукції та 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
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Всесвітня пандемія COVID-19 значно вплинула на функціонування усіх суб’єктів 

господарської діяльності, проте більш всього, через локдаун багатьох країн постраждали 
вітчизняні підприємства зовнішньо-економічної діяльності. Якщо ж експортери можуть 
перепрофілювати свою діяльність на внутрішній ринок, то підприємствам-імпортерам це 
значно важко зробити [1-2]. По-перше, є унікальні ресурси, видобуток чи виробництво яких 
не має в Україні; по-друге, якість вітчизняних ресурсів істотно нижча чи зовсім неприйнятна 
для виробництва конкурентоспроможної продукції [3]; по-третє, ціна на ресурси 
українського виробництва може бути значно вища за ціну іноземних експортерів. 

Контрагент – обов'язкова ланка в довгому ланцюжку бізнесу. Від того, наскільки 
грамотно і чесно веде свій бізнес друга сторона відносин, залежить репутація і самого 
підприємства, тому потенційні контрагенти перед укладенням договору проходять перевірку 
на відповідність певним параметрам, адже нерідко при проведенні виїзної перевірки 
податкова інспекція надсилає зустрічні запити всім контрагентам [4]. Правильне розуміння 
цього терміну, серйозне ставлення до ділових зв'язків, правильний облік та своєчасний 
контроль дозволить уникнути багатьох проблем, обійти стороною нечесних постачальників і 
покупців, обзавестися надійними клієнтами, уникнути штрафів та санкцій. 

Облік розрахунків, в тому числі і з контрагентами на підприємствах має бути чітко 
контрольований [5-7]. Причому не тільки на кінцеві звітні дати, що забезпечується засобами 
фінансового обліку, а й у будь-який момент за потреби прийняття управлінських рішень. 
Отже, виникає потреба поглиблення інформативності обліку за цими об’єктами. 

З нашої точки зору, контроль вкрай необхідний, проте через пандемію на 
підприємствах і так знизилися обсяги, отже зараз недоцільно витрачати фінансові ресурси на 
управлінські рішення. Таким чином, необхідно задіяти наявні ресурси, а саме відділи 
внутрішнього аудиту, які часто існують на підприємствах. Він є структурою, здатною 
виконувати функції контролю підготовки об’єктивної фінансової інформації, оцінки 
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ефективності системи внутрішнього контролю, виявлення та управління ризиками, оскільки 
внутрішні контролери здатні виконувати значний обсяг контрольних функцій, покладених на 
керівництво суб’єкта господарювання. Важливо й те, що відділи внутрішнього аудиту 
використовуються на підприємствах в переважній більшості країн і на практиці 
підтверджують свою ефективність.  

Контроль за розрахунками з контрагентами при здійсненні матеріально-технічного 
підприємства включає: 

– систематичний контроль точності бухгалтерської звітності та звітних даних про 
існування та зміну дебіторської та кредиторської заборгованості; 

– своєчасне перерахування коштів кредиторам і відшкодування належних боргів 
дебіторів; 

– правильність вимог та своєчасне виконання їх оплати, дотримання бухгалтерського 
обліку та платіжної дисципліни на рівні впливу на платоспроможність підприємства.  

Відповідно до цілей та завдань кожної окремої інспекції служба внутрішнього 
контролю повинна самостійно визначати набір процедур, які застосовуватимуться, 
враховуючи потреби в даних контролю (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Методичні засади контролю розрахунків з контрагентами на 

підприємствах-імпортерах 
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потенційного постачальника та якості сировини, матеріалів, товарів та інших ресурсів, що 
купуються підприємством. 
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– компетентність і обов'язкове проходження відповідним нормам, координуючим 
бухоблік діяльності підприємства на зовнішньому ринку; 

– облік загальних бухгалтерських даних по різних товарах, який ведеться на 
синтетичних рахунках, і детальних відомостей про рух продукції; 

– встановлення суті процесу обліку характерних властивостей певного типу дій, 
враховуючи при цьому комерційний характер їх здійснення; 

– реєстрація угод з використанням іноземних та вітчизняних грошових одиниць (за 
курсом на дату здійснення дії і дату звіту з відображенням різниці на бухгалтерських 
рахунках); 

– податковий облік по різним категоріям бізнес-функціонування підприємства на 
зовнішньому ринку з урахуванням укладених контрактів; 

– організація стратегії обліку із застосуванням характерних принципів механізму 
бухобліку за типами діяльності компанії на зовнішньому ринку; 

– розробка та контроль програми обліку для сплати податків з метою гарантії 
недоторканності отриманої або відправленої партії і контролю виконання умов договору; 

– оцінювання вартості ввезеної продукції на зовнішньому ринку, витрат з 
виготовлення та збуту товару на експорт і обчислення економічних підсумків за типами 
виробів за кожним договором; 

– складання звіту для формування керівних резолюцій; 
– контроль недоторканності продукції на митниці і в інших місцях, в тому числі і під 

час переміщення з пункту в пункт; 
– контроль виконання розділів договірних зобов'язань (тимчасових періодів 

відвантаження-розвантаження, всебічної сплати за рахунками та ін.); 
– контроль формування всіх видів звітів відповідно до українського законодавства і 

своєчасна їх передача відповідним юридичним особам [8-9]. 
Спостереження і контроль зовнішньоекономічної діяльності проводяться і 

державними органами та юридичними і бухгалтерськими відділами самих підприємств. 
Контроль здійснюється за попередніми і основними операціями в сферах законодавчих 
вимог, правильної оплати, а також перевезення товарів і термінів їх доставки. Але договір 
можна вважати обґрунтованим лише в разі, коли сама структура нагляду зазнає реформи, що 
гарантують швидкий потік важливих даних, які направляють всю роботу компанії в потрібне 
русло, а також формують структуру фінансової звітності, яка відповідає всім правовим і 
договірними умовами. 

Правила контролю затверджуються керівником організації. Передбачаються наступні 
правила перевірки здійснення внутрішнього контролю: 

а) проведення на регулярній основі, але не рідше одного разу на півріччя, внутрішніх 
перевірок виконання в організації правил внутрішнього контролю; 

б) подання керівнику організації за результатами перевірок у письмовій формі 
інформацію, правил внутрішнього контролю та інших організаційно-розпорядчих документів 
організації, яких було вжито для організації і здійснення внутрішнього контролю; 

в) вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених за результатами перевірок 
порушень. 

Цілями організації системи внутрішнього контролю на підприємстві є: 
1) здійснення впорядкованої і ефективної діяльності підприємства; 
2) забезпечення дотримання політики керівництва кожним працівником підприємства; 
3) забезпечення збереження майна підприємства. 
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Отже, безліч методів, складність їх організації, а також ведення процесів зовнішньої 
торгівлі, підвищують необхідність більш детального контролю за контрактами партнерських 
компаній, що займаються експортом та імпортом продукції. Запропоновані методичні засади 
контролю розрахунків з контрагентами на підприємствах-імпортерах дозволять покращити 
якість внутрішньогосподарського контролю за кредиторською та дебіторською 
заборгованістю. 
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Для успішної фінансової діяльності підприємства важливо встановити 
внутрішньогосподарський контроль, який є одною з основних функцій управління й 
ефективності управлінських рішень, виявлення несприятливих ситуацій, своєчасного 
прийняття рішень щодо зниження ризиків його діяльності. Проблема внутрішнього 
контролю присутня на більшості підприємств України. На практиці відсутність 
систематичного контролю не дозволяє відповідним чином оцінювати результати роботи 
окремих підрозділів і працівників. Тому актуальність даної теми не викликає сумнівів. 

Виробничі запаси (активи, що використовуються як сировина, матеріали у 
виробництві продукції) дуже важливі для підприємств. Практично всі процеси господарської 
діяльності здійснюються завдяки руху матеріально-виробничих запасів. Правовою основою 
ведення обліку й контролю є законодавчі, нормативні акти, що регулюють фінансово-
господарську діяльність  підприємств  України усіх форм власності. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 
996-XIV з останніми змінами від 18.09.2018 виступає основним нормативно-правовим актом 
щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві [1].Облік та контроль операцій із 
виробничими запасами повинен дотримуватися вимог П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого 
Наказом МФУ від 27.04.2000 № 192 [2]. Цим документом визначаються методологічна 
інформація про запаси і розкриття її у фінансовій звітності. У П(С)БО зазначено методи 
оцінки запасів, наведено перелік витрат, які формують первісну вартість запасів. 

Для цілей контролювання системи управління витратами підприємства планові 
показники формують систему критеріїв контролю обґрунтованості витрачання коштів 
підприємства [3]. Система контролю фінансово-господарської діяльності компаній повинна 
відповідати потребам користувачів контрольної інформації, що вимагає встановлення 
показників, за якими можливо відстежувати зміни у фінансово-господарській діяльності [4]. 

Вивчення даної теми можна розглядати за наступними напрямками:  
1) об’єкт, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю 

матеріальних запасів;  
2) організація контролю стану складського господарства і дотримання умов 

зберігання (рис. 1); 
3) організацію контролю надходження, переміщення і вибуття виробничих запасів 

(рис.2); 
4) організацію контролю операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами 

(рис.3). 
Дослідження сукупності теоретичних, методичних та організаційних засад  

внутрішнього контролю запасів в системі управління активами дозволило сформувати 
висновки. В ході написання роботи було розглянуто завдання внутрішнього контролю 
операцій із запасами, наведені нормативні документи з організації внутрішнього контролю 
запасів, представлений порядок проведення внутрішнього контролю запасів у розрізі 
процесів господарської діяльності підприємства та визначені характерні помилки, які 
зустрічаються під час внутрішнього контролю запасів. Оцінюючи стан внутрішнього 
контролю на вітчизняних підприємствах, можна стверджувати, що він незадовільний [8]. 
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Рисунок 1 – Основні напрями контролю стану складського господарства і дотримання умов 

зберігання матеріальних запасів  
Джерело: складено автором за матеріалами [5] 

 

 
Рисунок 2 – Основні напрями та послідовність контролю надходження виробничих 

запасів  
Джерело: складено автором за матеріалами [6] 

 

Послідовність  контролю надходження  виробничих запасів 

Загальна оцінка рівня забезпечення матеріальними 
ресурсами виробництва 

Перевірка стану оперативного обліку та контролю у 
відділах постачання за виконанням угод 
постачальниками матеріальних ресурсів 

Вибіркова перевірка наявності та відповідності даних 
первинних документів на оприбуткування 
бухгалтерським записам в облікових регістрах 
(журнали № 3, 5, 5А, машинограми за дебетом рахунків 
матеріальних ресурсів) 

Перевірка відповідності підсумків записів за дебетом 
субрахунків до рахунків 20, 22, 25 за місяць у відомості 
5.1 даним у журналах № 3, 5, 5А чи машинограмах 

Перевірка узгодженості записів синтетичного та 
аналітичного обліку в розрізі матеріально 
відповідальних осіб 

Перевірка повноти оприбуткування матеріальних 
запасів 

Основні напрями контролю стану складського господарства і дотримання умов зберігання 
матеріальних запасів 
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Рисунок 3 – Послідовність і основні напрями контролю операцій з витрачання запасів 

Джерело: складено за власною розробкою автора 
 

 
Рисунок 4 – Особливості контролю операцій з малоцінними швидкозношуваними 

предметами 
Джерело: складено автором за матеріалами [7] 

 
До найбільш характерних помилок щодо відображення матеріально-виробничих 

запасів можна віднести:  
 порушення обов’язковості інвентаризації при зміні матеріально-відповідальних осіб, 

виявленні фактів розкрадання, зловживання або псування майна, у разі стихійного лиха, 
пожежі або інших надзвичайних ситуацій, при реорганізації або ліквідації організації;  

 нерегулярне проведення перевірки даних щодо руху запасів у бухгалтерії і на 
складах підприємства;  

  на складах зберігається велика кількість невживаних запасів;  
 при списанні у виробництво запасів спосіб визначення фактичної собівартості 

відрізняється від встановленого в обліковій політиці;  
 неправильно ведеться облік ПДВ по запасах, що надійшли.  
Таким чином, одним з найперспективніших і найважливіших напрямів контролю за 

діяльністю суб’єктів господарювання є незалежний внутрішній контроль. Служба 
внутрішнього контролю повинна здійснювати заходи подальшого контролю: 

– здійснювати методичну підтримку відокремлених підрозділів (випускати 
інформаційний бюлетень з рекомендаціями з ведення обліку, оподаткування); 

Особливості контролю операцій з малоцінними 
швидкозношуваними предметами  

Потрібно визначити правильність їхнього віднесення до складу групи 
матеріальних запасів та до складу групи необоротних активів. 

Перевірка операцій з видачі та списання спеціального одягу та 
спеціального взуття працівникам підприємства. 

Перевірка правильності нарахування зносу малоцінних необоротних 
матеріальних активів та включення його у виробничі витрати. 

1. Перевірка відповідності 
загального підсумку вибуття та 
залишків матеріалів на початок 

місяця в усіх структурних 
підрозділах  кредитовим 

оборотам та залишкам на кінець 
місяця за рахунками 

матеріальних цінностей (у розрізі 
субрахунків 201 – 209) у Книзі 

головних рахунків. 

2. Перевірка 
операцій з 
відпуску 
запасів у 

виробництво 
охоплює: 

3. Перевірка операцій з 
витрачання виробничих запасів 

на інші цілі(невиробничі потреби 
підприємства, при реалізації 

матеріалів іншим підприємствам, 
відпуску в рахунок виплати 

заробітної плати працівникам, 
безкоштовної передачі окремим 

організаціям чи фізичним 
особам). 

 

4. Перевірка 
правильності оцінки 
виробничих запасів 

при їхньому 
списанні з кредиту 

рахунків обліку 
матеріальних 

цінностей у дебет 
рахунків 23, 24, 91, 

92, 93, 94. 
 

а) перевірку 
документації 
таких операцій 

б) контроль обґрунтованості норм витрат 
на виробництво (вибіркові інвентаризації 
залишків виробничих запасів у цехах). 
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– організовувати семінари з навчання та підвищення кваліфікації бухгалтерів та 
економістів підрозділу, філії, підприємства; 

– проводити консультації з поточних питань; 
– надавати консультування з автоматизації обліково-аналітичної роботи; 
– здійснювати контроль за ефективністю систем бухгалтерського обліку і 

внутрішнього контролю; 
– вести контроль за дотриманням законодавства, нормативних актів, вимог облікової 

політики; 
– здійснювати контроль за збереженням і станом майна підрозділу, філії, 

підприємства; 
– здійснювати заходи щодо попередження зловживань і проводити спеціальні 

розслідування за фактами несумлінних дій матеріально відповідальних і посадових осіб. 
Система внутрішньогосподарського контролю повинна бути спрямована на 

виправлення порушень та помилок ї подальшого недопущення їх. З позиції взаємодії з 
керівництвом організації одним із основних завдань контролера є своєчасне інформування 
про виявлені порушення та контроль виконання рекомендацій.  

Внутрішньогосподарський контроль відіграє одну з найважливіших ролей 
забезпечення сталості і безперервності діяльності підприємства, а отже – отримання 
максимально можливого прибутку. Ефективна система внутрішньогосподарського контролю 
повинна стати найважливішою складовою системи управління підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ  

 
В.В. Кірсанова, к.е.н., доц. 
В.В. Шацков, магістрант 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

В науковій літературі терміни «аудиторський процес», «процес аудиту» та «процес 
аудиторської перевірки» вживаються різними авторами, характеризуючи стадії та етапи 
аудиту. А.Я. Гончарук та В.С. Рудницький, застосовують усі три терміни розглядаючи зміст 
аудиторського процесу. Н.І. Дорош переважно використовую терміни «аудиторський 
процес», «процес аудиту», узагальнюючи процес аудиту. С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. 
Олійник, О.М. Ганяйло використовують терміни «процес аудиту» та «процес аудиторської 
перевірки» [1]. 

Процес аудиту охоплює не тільки безпосередньо проведення детального тестування, а 
всі стадії від визначення клієнта до надання аудиторського звіту. В широкому розумінні 
процес аудиту можна розділити на чотири стадії. 

Формування завдання  на даній стадії, по-перше, виконуються всі необхідні завдання 
до підписання контракту, по-друге, формується бюджет аудиту. 

Оцінка ризиків  в загальному розумінні до цієї стадії відносяться усі завдання, які 
необхідно виконати після підписання контракту та перед тестуванням. 

Тестування  безпосередньо проведення детального тестування та аналітичних 
процедур. 

Завершальні процедури  до них відносяться процедури з підготовки та надання 
висновку. 

Аудитор повинний виконати наступні операції на початку поточного проекту з 
аудиту:  

 виконати процедури відповідно до МСА 220.12 і МСА 220.13 щодо рішень про 
продовження відносин з даним клієнтом і даного аудиторського проекту; 

 оцінити відповідність етичним вимогам, включаючи незалежність, відповідно вимог 
стандартів з МСА 220.9 до МСА 220.11; 

 отримати розуміння умов проекту відповідно до пунктів з МСА 210.9 до МСА 
210.13. 

Окрім безпосереднього аудиту фінансової звітності аудитор повинен також належним 
чином проводити аудит внутрішніх контролів за складанням фінансової звітності. 

Аудит внутрішніх контролів за складанням фінансової звітності слід об’єднати з 
аудитом фінансової звітності. Цілі даних аудитів не ідентичні, і аудитори повинні 
спланувати і виконати роботи таким чином, щоб досягти цілей обох аудитів. 

Ефективне планування включає таку мету, як зосередження на тих областях, які 
становлять найбільший ризик того, що внутрішні контролі підприємства будуть не здатні 
запобігти, виявити або виправити суттєві викривлення у фінансовій звітності. В табл. 1 
наведено роз’яснення щодо процесу планування. Ефективне планування досягає цього 
шляхом зосередження обсягу аудиту на суттєві недоліки внутрішніх контролів до того, як 
вони приведуть до істотних спотворень фінансової звітності, включаючи такі способи, як 
застосування підходу «зверху вниз» в плануванні, підкреслення важливості областей з 
найбільшим аудиторським ризиком, визначення характеру, часу виконання та обсягу 
тестування на підставі ризику, використання знань, набутих в ході аудиту попередніх 
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періодів, в оцінці ризиків і використовуючи роботи третіх осіб коли це може бути 
застосовано. 

 
Таблиця 1  Додаткове роз’яснення щодо процесу планування 

Питання для
розгляду 

Пояснення 

Що таке 
планування 

Планування аудиту включає:  
- затвердження загальної стратегії аудиту проекту; 
- розробку плану аудиту. 

Переваги 
планування 

Адекватне планування допомагає в проведенні аудиту декількома способами, 
включаючи наступне:   
- допомагає ідентифікувати і приділити належну увагу важливим областям 
аудиту; 
- допомагає вчасно ідентифікувати і вирішити потенційні проблеми; 
- допомагає належним чином організувати і управляти аудиторським проектом 
так, щоб він був проведений ефективно і раціонально; 
- допомагає у виборі членів команди проекту з належним рівнем компетентності 
і здатних реагувати на очікувані ризики, а також правильному розподілі роботи 
між ними; 
- спрощує управління і контроль над членами команди проекту і перевірку їх 
роботи; 
- допомагає, де можна застосувати, координувати роботу, виконувану 
аудиторами компонента, фахівцями та залученими експертами. 

Характер і 
обсяг 

планування 

Характер і обсяг планування може відрізнятися в залежності від розміру і 
складності діяльності компанії, попереднього досвіду ключових членів команди 
по роботі з даним підприємством і змін в обставинах, які відбуваються в 
протягом виконання аудиторського завдання. 
Планування є безперервним і циклічним процесом, який часто починається 
незабаром після (або в зв'язку з) завершення попереднього аудиту та триває до 
завершення поточного аудиторського завдання. При плануванні необхідно 
враховувати час виконання певних операцій і аудиторських процедур, які 
повинні бути завершені до виконання наступних аудиторських процедур. 
Наприклад, планування включає необхідність до виявлення та оцінки ризиків 
суттєвого викривлення розглянути такі питання як: 
- аналітичні процедури, які будуть виконані в ході планування; 
- отримання загального розуміння законодавства та нормативно-правової бази, 
яка застосовується до підприємства, а також визначення того, як підприємство 
виконує чинне законодавство; 
- визначення істотності; 
- визначення ступеню участі фахівців і залучених експертів, і використання 
роботи експертів залучених керівництвом компанії; 
- виконання інших процедур оцінки ризиків.  

Участь 
керівництва 

компанії 

Аудитор може прийняти рішення по обговоренню елементів планування з 
керівництвом підприємства, щоб спростити управління і проведення аудиту 
(наприклад, щоб скоординувати деякі заплановані аудиторські процедури з 
роботою персоналу підприємства). Незважаючи на те, що ці обговорення часто 
відбуваються, аудитор залишається відповідальним за загальну стратегію 
аудиту та план аудиту. Під час обговорення питань, включених в загальну 
стратегію аудиту або план аудиту, необхідно пам'ятати про те, щоб не 
поставити під загрозу ефективність аудиту.  
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В ході розробки стратегії та плану аудиту аудиторам слід оцінити, чи є такі моменти 
значущими для фінансової звітності підприємства і внутрішніх контролів за складанням 
фінансової звітності, і, якщо так, то як вони вплинуть на процедури [2]:  

 знання про внутрішні контролі підприємства за складанням фінансової звітності, 
отримані в ході інших проектів;  

 обставини, що впливають на галузь в якій працює підприємство, такі, як практика 
складання фінансової звітності, економічні умови, законодавство і технологічні зміни; 

 характеристики підприємства такі, як організаційна структура, операційні процеси і 
структура капіталу; 

 масштаб нещодавніх змін, якщо такі мали місце на підприємстві, в його 
операційних процесах або в його внутрішніх контролях за складанням фінансової звітності;  

 попередні оцінки суттєвості, ризику та інших факторів, що відносяться до 
визначення істотних недоліків; 

 недоліки контролів раніше обговорювалися з тими, хто наділений функціями 
управління або з керівництв 

 законодавчі або нормативні питання, про які підприємство проінформоване;  
 тип і масштаб доступних доказів, пов’язаних з ефективністю внутрішніх контролів 

підприємства за складанням фінансової звітності, включаючи докази отримані в процесі 
проведення оцінок керівництвом; 

 знання про ризики, пов’язані з підприємством є частиною процесу схвалення і 
продовження відносин з клієнтом; 

 відносна складність діяльності підприємства; 
 інформація, отримана з внутрішніх джерел, таких як щорічні звіти, звіти 

внутрішнього аудиту, звіти про відповідність, протоколи зустрічей тих, хто наділений 
функцією керівництва, і відповідних комітетів, а також фінансовий аналіз, цілі та стратегії 
керівництва. 

При проведенні аудиту на аудиторів може бути покладено обов'язок по виконанню 
відповідності законодавчим або нормативним вимогам на додаток до Міжнародних 
стандартів аудиту. МСА переважають над законами або нормативними актами, яке 
регулюють аудит фінансової звітності. У разі, якщо такі закони або нормативні акти 
відрізняються від МСА, аудит, проведений відповідно тільки з законами або нормативними 
актами, що не буде автоматично відповідати МСА [2]. 

Як тільки загальна стратегія аудиту була сформована, необхідно розробити план 
аудиту для формалізації підходу і процедур по відношенню до різних питань, позначених в 
загальній стратегії аудиту, беручи до уваги необхідність досягнення цілей аудиту при 
ефективному використанні наших ресурсів. Затвердження загальної стратегії аудиту та 
докладного плану аудиту необов'язково є роздільними або послідовними процесами, але 
вони тісно пов'язані між собою, так як зміни в одному впливають на відповідні зміни в 
іншому [2]. 

Отже, для аудиторської фірми як і для інших незалежних прибуткових підприємств, 
планування кожного окремого процесу аудиту відіграє важливу роль в прогнозуванні 
фінансової діяльності в короткостроковому періоді. План аудиту включає 4 етапи серед яких 
саме етап тестування більш за все залежить від виконання вимог МСА та конкретного 
проекту та застосованої концептуальної основи фінансового звітування.  

Література: 
1. Мултанівська Т.В. Розробка підходу до вдосконалення організації аудиторського процесу 

/ Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Бізнес Інформ. - 2013. - № 9. - С. 246-253. 
2. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related 
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Відомо, що порушення вимог до якості продукції, що випускається, призводить до 

збільшення витрат виробництва та споживання. Тому вся продукція, що виготовляється, 
підлягає контролю якості. Контроль якості продукції передбачає вимір кількісних та (або) 
якісних характеристик властивостей продукції. Він також полягає у своєчасному запобіганні 
можливому порушенню вимог до якості та забезпеченні заданого рівня якості продукції за 
мінімальних витрат на її виробництво [1].  

Контроль вимагає встановлення відповідності продукції та процесів вимогам 
нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого 
процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань 
недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.; виявлення дефектної продукції на можливо 
ранніх етапах; запобігання випуску недоброякісної продукції. 

Система контролю якості продукції – це сукупність методів і засобів контролю та 
регулювання компонентів зовнішнього середовища, які визначають рівень якості продукції 
на стадіях маркетингу, науково-дослідницька діяльність конструкторських розробок та 
виробництва, а також технічного контролю на всіх стадіях виробничого процесу. 

Показники якості продукту формуються в нормативах на стадії маркетингу, 
уточняються в конструкторській документації на стадії НДДКР, матеріалізуються на стадії 
виробництва, використовуються (реалізуються) на стадії експлуатації. 

Матеріалізація показників якості фіксується технічним контролем, який є елементом 
системи управління якістю на підприємстві. Він як складова виробничого процесу об'єднує в 
комплекс взаємопов'язані контрольні операції, що передбачені технологічним процесом. 

Технічний контроль являє собою перевірку відповідності продукції або процесу, всіх 
виробничих умов та чинників, від яких залежить якість продукції, установленим техніко-
технологічним вимогам до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення. 

Кожний виріб є носієм різних конкретних чинників, що відображають його корисність 
і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну 
вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена 
його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо пов'язані між собою. 
Проте, це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною 
не в однаковій мірі [2]. 

Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, та 
зумовлює ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого 
призначення. На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, 
так і в взаємозв'язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на 
кількох. 

Всі фактори можна об'єднати в 4 групи: 
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– технічні; 
– організаційні;  
– економічні; 
– суб'єктивні [3]. 
До технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного зв'язку елементів, 

система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби технічного 
обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації 
та інші. 

До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеціалізація, форми 
організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, 
порядок пред'явлення і здачі продукції, форми і способи транспортування, зберігання, 
експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та інші. 

Організаційним факторам, на жаль, ще не продивляється стільки уваги, скільки 
технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовленні вироби в результаті поганої 
організації виробництва, транспортування, експлуатації і ремонту достроково втрачають 
свою високу якість. 

До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень 
затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної 
праці та інше. 

Серед існуючих і повсюдно застосовуваних методів забезпечення виробництва 
продукції важливе місце посідає внутрішньовиробничий технічний контроль якості. На 
підприємствах функції безпосереднього контролю якості складових частин і в цілому 
готових для споживання виробів виконують відділи технічного контролю (ВТК).  

Головне завдання технічного контролю – постійно забезпечувати необхідний рівень 
якості, зафіксований в нормативних документах, шляхом безпосередньої перевірки кожного 
виробу і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що формують його. Успішне 
розв'язання цього завдання може бути здійснене за правильного вибору об'єктів і методів 
контролю якості.  

Об'єктами контролю мають бути усі компоненти виробничої системи та її 
взаємозв'язаних елементів, тобто вхід (ресурси), сам виробничий процес, вихід (продукція). 

Для успішного застосування статистичних методів контролю якості продукції велике 
значення має наявність відповідного керівництва і стандартів, які мають бути доступні 
широкому кругу інженерно-технічних працівників. Стандарти на статистичний приймальний 
контроль забезпечують можливість об'єктивно порівнювати рівні якості партій однотипної 
продукції як в часі, так і по різних підприємствах. 

Зупинимося на основних вимогах до стандартів по статистичному приймальному 
контролю. 

Передусім стандарт повинен містити досить велике число планів, що мають різні 
оперативні характеристики. Це важливо, оскільки дозволить вибирати плани контролю з 
урахуванням особливостей виробництва і вимог споживача до якості продукції. Бажано, щоб 
в стандарті були вказані різні типи планів: одноступінчасті, двоступінчасті, 
багатоступінчасті, плани послідовного контролю і т. д.  

Основними елементами стандартів по приймальному контролю є: 
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– таблиці планів вибіркового контролю, вживані в умовах нормального ходу 
виробництва, а також планів для посиленого контролю в умовах розладнань і для 
полегшення контролю досягши високої якості. 

– правила вибору планів з урахуванням особливостей контролю. 
– правила переходу з нормального контролю на посилений або полегшений і 

зворотного переходу при нормальному ході виробництва. 
– методи обчислення наступних оцінок показників якості контрольованого процесу. 
Слід зазначити, що статистичний контроль і регулювання якості продукції добре 

відомі в нашій країні. У цій області наші учені мають безперечний пріоритет. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ 
МОЛОДОГО НАСЕЛЕННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ  УКРАЇНИ 

 
А.В. Мойсей, студентка  

Г.А. Смоквіна, к.е.н., доцент 
Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса 

 
 Сучасні умови нестабільності нашої економіки все більше впливають на життя 

населення, а особливо це стало відчутно на даний момент в умовах карантину. Сучасні 
умови дуже відчутно вплинули на ринок праці, вони спричинили ріст безробіття. В 
більшості страждає молоде населення, адже на рину праці не вистачає робочих місць для 
молодих фахівців. Але ж саме молодь є «двигуном» майбутнього, та ефективною робочою 
силою, тому безробіття серед молоді є  соціально-економічною проблемою суспільства. 

Безробіття – це соціально-економічне явище, під час якого частина робочої сили 
(економічно активного населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг. Безробітні 
поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті 
безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї[1]. 

До безробітних, зареєстрованих в органах державної служби зайнятості, належать 
особи, які не мають роботи, шукають роботу і в установленому порядку набули офіційного 
статусу безробітного. 

За останні кілька років показник рівня безробіття в Україні зростає, особливо це 
відчувається у 2020 році в умовах пандемії. Це свідчить про те, що в Україні чисельність 
економічно-активного населення зменшується, а безробітного, навпаки, зростає. Це 
стосується і молодих фахівців віком від 15 до 34 років. 

Безробітна молодь ділиться на такі групи: 
– випускники загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладів; 
– звільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва; 
– військовослужбовці, звільнені зі строкової служби у Збройних силах; 
– жінки, які перебували у відпустці для догляду за дітьми, домогосподарки; 
– інші категорії (звільнені у зв’язку з плинністю кадрів, школярі 9–10 класів, молодь, 

яка не зайнята більше одного року, тощо) [1]. 
Невирішеність проблем у сфері зайнятості молодих осіб, чисельність  яких складає в 

Україні чверть від загальної кількості населення  працездатного віку, призводить до втрати 
та погіршення якості трудового  потенціалу держави, унеможливлює забезпечення 
динамічного, економічного  зростання, посилює соціальну напруженість в суспільстві, 
призводить до  зміни ціннісних орієнтацій у бік поширення тіньової зайнятості.  

З таблиці 1 видно, що загальний рівень безробіття  у 2020 році серед населення віком 
15 років і старше, в порівнянні з 2019 роком збільшився на 142,9 тис. осіб. Найбільший  
рівень безробіття всього молодого населення у віці 15-24 роки спостерігався у 2020 році, та 
збільшився у порівнянні з 2019 роком на 7,8 тис. осіб, що у відсотках складає  +3,7%.  
Найменший показник спостерігався у віковій категорії 25-29 років, який знизився на 4,4 тис. 
осіб, що у відсотках показує зниження  на 2,5% у 2020 році  в порівнянні з 2019 роком. 

Серед жінок найвищий рівень незайнятих спостерігається у віці 15-24 роки, за 
звітний період  він збільшився на 2,7 тис осіб, але найбільший приріст рівня безробіття 
спостерігається у віці 30-34 роки за звітний період він збільшився на 10,4 тис. осіб. 
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Найменша кількість безробітних серед жінок у віці 25-29 років, у 2020 році в порівняні з 
2019 років ця кількість зменшилась на 3 тис. осіб. 

 
Таблиця 1 – Питома вага безробітного населення серед  молоді у віці від 15 до 34 років  (за 
методологією МОП)  за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році  
Безробіття населення (за методологією МОП)  за статтю, типом 
місцевості та віковими групами у 2019 році, та січень- червень 2020 
року за результатами обстеження робочої сили) 

Зміни показників 

 тис. 
осіб 

у % до 
робочої 

сили 
відповід-
ного віку 

тис. 
осіб 

у % до 
робочої 

сили 
відповід-
ного віку 

Абсолю
тний 

приріст, 
тис.осіб 

Темп 
росту, у 

% 

Усе населення  віком 
 15 років і старше 

1487,7 8,2 1630,6 9,2 142,9 109,6 

за віковими групами       
15-24 роки 210,5 15,4 218,3 18,3 7,8 103,7 
25-29 років 178,5 8,4 174,1 8,7 -4,4 97,5 
30-34 роки 194,7 7,3 202,0 7,9 7,3 103,7 
Жінки 679,8 7,9 760,4 9,0 80,6 111,8 
15-24 роки 88,9 15,3 91,6 18,1 2,7 103,0 
25-29 років 68,1 7,8 65,1 7,8 -3 95,5 
30-34 роки 72,5 6,3 82,9 7,4 10,4 114,3 
Чоловіки 807,9 8,5 870,2 9,4 62,3 107,7 
15-24 роки 121,6 15,5 126,7 18,4 5,1 104,1 
25-29 років 110,4 8,8 109,0 9,4 -1,4 98,7 
30-34 роки 122,2 8,1 119,1 8,2 -3,1 97,4 
Міська місцевість 994,8 8,0 1068,0 8,7 73,2 107,3 
15-24 роки 122,7 15,1 119,5 17,1 -3,2 97,3 
25-29 років 112,5 8,0 93,9 7,1 -18,6 83,4 
30-34 роки 127,3 6,8 128,1 7,2 0,8 100,6 
Сільська місцевість 492,9 8,6 562,6 10,1 132,7 130,8 
15-24 роки 87,8 15,9 98,8 19,9 11 112,5 
25-29 років 66,0 9,1 80,2 11,9 14,2 121,5 
30-34 роки 67,4 8,6 73,9 9,3 6,5 109,6 
Розроблено на засадах [3]. 

 
Що стосується чоловіків, то найвищий рівень безробіття спостерігається у віці 15-24 

роки і на даний момент дорівнює 126,7 тис. осіб, за звітний період він збільшився на 5,1 тис. 
осіб. Найменша кількість незайнятих серед чоловіків спостерігається у віці 25-29 років на 
даний момент вона складає 119,1 тис. осіб і за останній рік зменшилась на 1,4 тис. осіб. 

Найбільший рівень безробіття серед міського населення спостерігається  у 2020 році, 
у віці 30-34 роки, що збільшився на 0,8 тис. осіб у порівнянні з 2019 роком і складає 128,1 
тис. осіб. Найменша кількість незайнятих у місті спостерігається у віці 25-29 років, у2020 
році в  порівнянні з 2019 роком, де  кількість безробітних зменшилась на 18,6 тис. осіб і 
склала 93,9 тис. осіб. 

Що стосується сільської місцевості, то найвища кількість незайнятих спостерігається 
у віці 15-24 роки, за звітний період ця кількість збільшилась на 11 тис. осіб і складає 98,8 
тис. осіб. У цьому році найбільший приріст незайнятих у сільській місцевості 
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спостерігається у віці25-29 років, кількість незайнятих збільшилась на 14,2 тис. осіб. 
Найменший рівень безробіття спостерігається у віці 30-34 роки за звітний період він складає 
73,9 тис. осіб, у порівнянні з 2019 роком він збільшився на 6,5 тис. осіб. 

Найвищий  рівень безробіття молоді у віці 15 – 24 років підкреслює, що складність та 
тривалість переходу молоді від навчання до стабільної та задовільної роботи залишається 
суттєвою проблемою. Серед безробітних цієї вікової категорії біля 40 % складають ті, які не 
працювали, не навчалися і не набували професійних навичок, проте активно шукали робочі 
місця, або намагалися організувати власну справу. Саме ця категорія молоді перебуває в 
зоні постійного ризику соціального відчуження. Останніми роками в Україні формується 
тенденція до збільшення кількості молоді, яка перебуває у статусі безробітних понад рік. 
Криза різко звузила для молодих людей перспективи на ринку праці. Багато з них змушені 
перебувати у стані тривалого безробіття з самого початку трудової діяльності. Високий 
рівень довготривалого безробіття у цій віковій категорії пояснюється як дефіцитом якісних 
робочих місць, так і відсутністю у значної частини молодих людей професійних навичок і 
досвіду роботи, що відповідають вимогам роботодавців [2]. 

Основними причинами безробіття серед молоді є: 
Проаналізувавши вищевказані дані можна виділити основні причини такого стану 

молоді на ринку праці: 
– фінансово-економічна криза; 
– міграційні процеси; 
– недосконалі програми розвитку молоді; 
– диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці (державне замовлення на 

підготовку кадрів не відповідає сучасним вимогам ринку праці); 
– недостатня поінформованість абітурієнтів про потреби ринку; 
– недостатній рівень взаємодії між навчальними закладами та роботодавцями; 
– відсутність у молодих фахівців знань, основ соціально-правових відносин, 

необхідної кваліфікації; 
– слабка адаптація до навколишнього середовища; 
– високі професійні вимоги у роботодавців до майбутнього працівника, небажання їх 

нести; 
– надзвичайно низькі заробітні плати, які пропонуються українцю на початку 

кар’єрного  
– шляху; 
– відсутність перспектив росту; 
– додаткові організаційні та фінансові витрати, пов’язані з професійним навчанням 

молодих кадрів; 
– високий рівень корупції під час вступу на «престижні» вакансії, особливо в 

державних установах і на великих підприємствах; 
– небажання роботодавців приймати на роботу молодих людей у зв’язку зі службою у 

Збройних силах у майбутньому, а молодих жінок – у зв’язку з відпусткою для догляду за 
дитиною [1,5]. 

На сучасному етапі розвитку України проблема безробіття є ключовим фактором, 
який дестабілізує ринок праці. Соціально-економічне становище держави прямо-
пропорційно залежить від ринкового механізму, який, в свою чергу, потребує регулювання. 
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Запорукою ефективного функціонування та розвитку економіки є працездатне населення. 
Саме молодь є основною частиною трудових ресурсів, які є каталізатором економічного 
зростання країни [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що ситуація, яка склалася в нашій країні на даний 
момент з кожним роком погіршується. Рівень безробіття серед молодого населення зростає  
і в подальшому може спричинити серйозні проблеми в соціально-економічному житті 
населення та дисбалансу ринку праці. Тому єдиним виходом з цієї ситуації я вважаю, 
взаємодію між державою, навчальними закладами, роботодавцями і молодими фахівцями.  
Якщо всі ці суб’єкти будуть певним чином взаємодіяти між собою то, можливо, в країні 
вирішиться проблема безробіття. Це значно покращить рівень життя всього населення 
країни. 
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На сьогоднішній день питання щодо проблем продуктивності праці мають особливу 
актуальність, оскільки цей показник дає чітке визначення рівня забезпеченості, розвиненості 
та ефективності у країні.  І для того щоб розуміти, яким чином можна вплинути на цей 
показник та покращити його стан, потрібно знати насамперед які ключові моменти мають 
безпосередній вплив на значення продуктивності праці. 

Підвищення продуктивності дає більше ВВП на душу населення і штовхає вгору 
загальний рівень життя людей. Крім цього, висока продуктивність праці забезпечує високу 
якість життя, що виражається не тільки в багатстві, а й в більшому обсязі вільного часу 
конкретної людини, який він може присвятити освіті, здоров'ю або сім'ї - тобто, створенню 
майбутнього. Питання продуктивності праці висвітлено в працях багатьох вчених і фахівців 
[9]. В практиці існує більше ніж 500 визначень, основні з котрих наведено в таблиці 1. 
  
Таблиця 1 – Визначення продуктивності праці. 

Автор Визначення 
Кузьменко А.В. [4] Продуктивність праці є складною соціально-економічною категорією, 

що характеризує результативність доцільної діяльності робочої сили в 
сфері національного виробництва. Результатом продуктивності праці 
робочої сили є вся маса створених за певний період часу споживчих 
вартостей у вигляді товарів і/ або наданих послуг.  

Тертичний О.О. 
[3] 

Вимірювання продуктивності праці здійснюється відповідно до її 
змісту, через відношення результату виробництва товарів і послуг до 
затрат праці. При вимірюванні продуктивності праці важливо якомога 
точніше виразити результат виробничої діяльності, тобто обсяг 
вироблених матеріальних і нематеріальних благ.  

Заюков І.В. [6] Підвищення продуктивності праці є головним чинником подолання 
економічного спаду, забезпечення стійкого і потужного економічного 
зростання та підвищення рівня життя населення. 

Морщенок Т. С. 
[7] 

Значення продуктивності праці визначається тим, що її зростання 
забезпечує підприємствам і всьому суспільному виробництву 
подальший розвиток і сприятливі перспективи, що в кінцевому рахунку 
веде до підвищення рівня життя населення. 

 
Такими чином, можна визначати продуктивність праці важливим показником, з 

одного боку, що відображає ефективність виробництва, а також має вплив на економічні та 
соціальні значення саме на макрорівні, а з іншого - є показником виміру ефективності, і 
звісно результативності труду людини.  

Як бачимо з таблиці зазвичай автори розглядають продуктивність також і через 
прямий показник виробітку, та зворотній показник трудомісткість. Де виробіток - це 
кількість продукції, виробленої за одиницю робочого часу або яка припадає на одного 
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середньооблікового працівника чи робітника за певний період (годину, зміну, місяць, 
квартал, рік). [8] 

А трудомісткість одиниці продукції – це кількість часу, що був витрачений на 
вироблення одиниці продукції [8]. 

Тобто, можна казати, що продуктивність праці – це той об’єм продукції, який 
вироблений одним робітником за одиницю часу, або ж час, що був витрачений на 
виробництво одиниці продукції. Щоб проаналізувати сучасний стан продуктивності праці в 
Україні, треба відмітити що складовими продуктивності праці є наступні 5 факторів наведені 
на рис.1   
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Фактори впливу на продуктивність праці. 
 

Природні ресурси. Щодо даного фактору, буде доцільно сказати, що ми, як населення, 
не можемо збільшити продуктивність за рахунок вже існуючих природних ресурсів, бо 
майже не маємо можливості вплинути на їх об’єм – тобто маємо те, що вже існувало. 
Можемо вплинути лише на ефективність використання та більше і краще переробляти, але 
це вже питання, яке стосується організації та технологій [9]. 

Люди (працівники). На даний момент чітко прослідковується втрати людей, 
працівників через старіння нації, тобто населення має спадаючий рівень народжуваності, а 
також зростаючу еміграцію. 

Фінансовий капітал. Кредитний рейтинг однозначно не дозволяє відкрити світу, у 
якому сьогодні ще більший надлишок капіталу, Україну, де ще більший дефіцит капіталу [9]. 

Людський капітал (освіта). 
На даний момент на ринку праці можна відмітити таку ситуацію як перевищення 

пропозиції над попитом робочої сили на ті чи інші професії, наприклад таке можна побачити 
у галузі юриспруденції, а з технічними професіями ситуація складається навпаки, пропозиція 
менша ніж попит, наприклад галузі, де потребуються висококваліфіковані технічні 
спеціалісти на виробництві. 

Такі ситуації сильно відображаються на рівні продуктивності, бо через дисгармонію 
цих чинників, зростає безробіття відповідно і знижується продуктивність праці. 

Щодо даних Державної служби статистики України, то за останні роки, а саме за 
грудень 2018 року реальна заробітна плата перевищувала на 21% ту, що була встановлена 
шість років тому  (див. рис.2). 

 Тобто цей показник більший у порівнянні з темпом приросту продуктивності праці. 
Тобто економіка зазнає деякий тиск високих зарплат. Це не досить позитивне свідчення, 
оскільки через великий тиск, певні підприємства почнуть скорочувати свою діяльність і отже 
зменшиться кількість отриманого прибутку, що  може призвести до економічної спаду  
(кризи).  

Темпи зростання реальної заробітної плати продовжили суттєво перевищувати темпи 
зростання продуктивності праці. Відповідно, зростає частка оплати праці у вартості 
виробленої продукції. Найвагомішими факторами, які вплинули на зростання заробітної 
плати, були конкуренція за кваліфіковану робочу силу із закордонними працедавцями, 

Фактори 

Природні 
ресурси 

Люди 
(працівники) 

Фінансовий 
капітал 

Людський 
капітал 

Технології 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 72

продовження позитивної динаміки розвитку економіки, а також підвищення мінімальної 
заробітної плати. Заробітна плата в Україні зростає високими темпами, що сприяє 
поступовому скороченню розриву між рівнем заробітних плат в Україні і європейських 
країнах. Проте рівень заробітної плати в Україні залишається суттєво нижчим [11]. 

 

 
Рисунок 2 – Співвідношення заробітної плати з продуктивністю праці за 2017-2019 рр. 

 
Технології. Суттєвий вплив на показник продуктивності надає саме рівень 

використаних технологій у виробництві, якість обладнання та принципи організації праці. 
Більш того, вартість готової продукції в інших зарубіжних країнах набагато більша, що 
також впливає на результат. 

За останні роки вартість людино-години становила в Україні 5-3.7$, що у зрівнянні з 
рівнем зарубіжних країн, а саме п’ятірки світових лідерів, цей показник становив – від 68$ до 
103$ за людино-годину, та у зрівнянні з сусідніми країнами: Словакія – 44$, Угорщина – 38$, 
Болгарія – 26$. Навіть у максимально прогресивній світовій IT-галузі, продуктивність 
складала 22$ на людино-годину, що нижче звичайної середньої продуктивності вище 
перерахованих країн [9]. 

Розглядаючи Україну і Німеччина – як аграрно-індустріальні держави, де приблизно 
30% ВВП забезпечує промисловий сектор. Якщо порівнювати галузь автомобілебудування 
цих країн, для прояснення їх різниці продуктивності, слід відмітити, що, наприклад, у 2019 
році у Німеччині виробництво автомобілів впало на 9%, але при цьому країна випустила 4,7 
млн. машин, кажучи про Україну, то показники на цей же рік зросли на 10%, але ж у 
підсумку було вироблено усього 7,3 тис. автомобілів [10]. 

Достатньо вагома причина великої різниці рівня продуктивності праці полягає у 
політиці держави та організації праці на підприємствах.  

Розвиток технологій, а також освіти – найдоступніші інструменти, що дозволяють 
збільшити продуктивність праці України. Також важливим фактором, э ринкова вартість 
вироблених товарів та послуг. Висока продуктивність також досягається за рахунок того, 
скільки ринок готовий придбати вироблений товар або послугу. Звісно, в Україні необхідно 
стимулювати внутрішнє споживання і підтримувати політику протекціонізму. Але тільки 
цим, не можливо суттєво вплинути на підвищення продуктивності праці. 

У підсумку, слід відмітити, що важливими етапами для процесу покращення 
продуктивності праці будуть враховуватися: підвищення рівня розвитку технологій, освіти, а 
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також нарощення експорту, перш за все у країни великої 20-ки, і також інтегрувати нашу 
країну у всесвітні ланцюги створення доданої вартості. 
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У процесі господарської діяльності підприємства постійно вступають у різні 
розрахункові відносини з контрагентами. Щоб уникнути порушень і зловживань під час 
здійснення розрахункових операцій, потрібно проводити постійний контроль за їх 
проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку [1].  

Однією з функцій контролю за суб'єктами господарської діяльності підприємства 
є внутрішній аудит. Організаційно-методичні  складові внутрішнього  аудиту наведені на 
рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1– Організаційно- методичні  складові  забезпечення внутрішнього аудиту з 
контрагентами 

 
Метою внутрішнього аудиту операцій з контрагентами є: встановлення достовірності 

первинних даних щодо наявності зобов’язань перед постачальниками і підрядниками та 
заборгованості покупців та замовників; реальність наявних зобов’язань та заборгованості, 
законності і доцільності проведених розрахунків; повноти і своєчасності відображення даних 
в первинних документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку розрахунків з 
постачальниками і підрядниками та покупцями і замовниками його відповідності прийнятій 
на підприємстві облікової політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського 
обліку; достовірність відображення стану розрахунків з постачальниками і підрядниками та 
покупцями і замовниками у звітності господарюючого суб’єкту [4,5]. 

Завданнями аудиту операції з  контрагентами є: оцінка стану розрахунково-платіжної 
дисципліни за всіма видами розрахунків з постачальниками і підрядниками та покупцями і 
замовниками; встановлення наявності, правильності оформлення договорів та інших 
документів, що визначають права та обов’язки сторін з постачання матеріальних запасі та 
відвантаженні продукції, виконання та отримання робіт та послуг, а також дотримання 
зазначених в документах вимог; оцінка повноти відображення здійснених операції в 
бухгалтерському обліку і перевірка правильності даних в звітності [4]. 

Предметом аудиту є господарські процеси та операції пов’язані із розрахунками з 
постачальниками і підрядниками та покупцями і замовниками, а також відносини, що 
виникають при цьому між сторонами [1].  

Предмет 
аудиту 

Організаційно- методичні  складові забезпечення внутрішнього аудиту з контрагентами  

Завдання внутрішнього 
аудиту 

Мета Завдання аудиту операції з  
контрагентами 

Об’єкти 
аудиту 

Джерела 
інфор-
мації 

Загальний  
план 

аудиту 

Програма 
аудиту 

Робочі 
документи 
аудитора 

Тест внут-
рішнього 
контролю 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 75

Об’єктами аудиту операцій із з постачальниками і підрядниками та покупцями і 
замовниками є:  елементи облікової політики з розрахунків з постачальниками і 
підрядниками та покупцями і замовниками; операції з обліку розрахунків з постачальниками 
і підрядниками та покупцями і замовниками; записи в первинних документах, облікових 
регістрах та звітності; інформація про порушення у веденні обліку, недостачі, зловживання, 
які знайшли документальне підтвердження в аутах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, 
постановах про охоронних органів тощо [5]. 

Джерелами інформації для аудиту операцій з постачальниками і підрядниками та 
покупцями і замовниками є наступні документи: Наказ про облікову політику підприємства; 
первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками та покупцями і 
замовниками (договори, рахунки-фактури, накладні, касові ордери, банківські виписки); 
облікові регістри, що використовуються для відображення операції з обліку розрахунків з 
постачальниками і підрядниками та покупцями і замовниками (регістри синтетичного і 
аналітичного обліку); акти та довідки попередніх ревізії, аудиторські висновки та інша 
документація, що узагальнює результати контролю (звіт аудиторів, акти звірок, висновки 
попередніх аудиторських перевірок, і будь-яка інша документація); звітність (форма річної 
фінансової звітності №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №3 
«Звіт про рух грошових коштів», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності»); 
Головна книга; документи по претензійно-позовних справах [2].  

Загальний план аудиту – це документ що складається в письмовій формі та 
затверджується керівником досліджуваного підприємства, та включає зміст: етапів, завдання, 
процедур аудитора, термінів та виконавців проведення внутрішнього аудиту з контрагентами 
у табличній формі.   

Програма внутрішнього аудиту з контрагентами складається з детально описаного 
процесу виконання перевірки, що містить: цілі, напрямки, послідовність, підставу, терміни, 
трудо-витрати, тощо. 

Робочі документи аудитора під час проведення внутрішнього аудиту з контрагентами 
– це своєчасно складені аудиторські документи яки є достатніми та відповідними записами 
основ для аудиторського звіту та доказами того, що аудит планувався та виконувався 
відповідно до законодавчих та нормативних вимог, тобто це запис виконаних аудиторських 
процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, яких дійшов аудитор [7] 
табл. 2  
 
Таблиця 2 – Приклади робочих документів аудитора під час проведення внутрішнього 
аудиту [6,7] 

Контрагенти 
Робочі документи аудитора з постачальниками та 

підрядниками 
Робочі документи аудитора з 
покупцями та замовниками 

− за результатами перевірки залишку 
заборгованості перед постачальниками та 
підрядниками; 

− за результатами зустрічної перевірки 
заборгованості перед постачальниками та 
підрядниками 

− за результатами зустрічної перевірки оплати 
рахунків постачальників 

− за результатами перевірки отриманих 
претензій від кредиторів 

− за результатами перевірки кредиторської 
заборгованості зі строком позовної давності, що 
минув 

− за результатами перевірки накладних, 
отриманих від постачальників, тощо. 

− за результатами аналітичної 
перевірки розрахунків з покупцями 

− за результатами перевірки 
наявності простроченої дебіторської 
заборгованості 

− відомість контролю 
відвантаження продукції, товарів, 
надання послуг покупцям та 
замовникам 

− за результатами підтвердження 
заборгованості покупців та замовників 

− за результатами перевірки 
первинних документів з обліку 
розрахунків з покупцями та 
замовниками 
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Тести внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами – це перелік питань 
підготовлений аудитором з можливими варіантами відповідей, який надається у вигляді 
листа для проведення опитування, з метою отримання попередньої інформації про 
досліджуваний об’єкт. 

На підставі наведених організаційно- методичних складових складаються етапи 
проведення внутрішнього аудиту розрахунків з контрагентами: 
1 Етап - Оцінка надійності системи внутрішнього контролю підприємства 
2 Етап - Оцінка надійності системи внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами 
3 Етап -  Оцінка загального аудиторського ризику 
4 Етап - Розробка програми внутрішнього аудиту розрахунків з контрагентами 
5 Етап - Апробація розробленої програми внутрішнього аудиту розрахунків з  
контрагентами, що містить:  

 проведення внутрішнього аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками; 
 проведення внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями і замовниками; 

6 Етап - Розробка робочих документів аудитора 
7 Етап - Складання звіту 

По закінченню проведення внутрішнього аудиту з контрагентами аудитором повинен 
скластися аудиторський звіт і аудиторський висновок. При цьому аудиторський звіт є 
документом з більш розгорнутою інформацією про стан обліку розрахунків з контрагентами, 
а аудиторський висновок є більш стислим і надається для інформування всіх користувачів, а 
не тільки керівництва підприємства [5]. 

Відповідно організований внутрішній аудит за розрахунками з контрагентами поліпшить  
договірну, розрахункову та платіжну дисципліну, відповідальність, буде сприяти зниженню 
дебіторської та кредиторської заборгованості та поліпшить  фінансовий стан підприємства. 
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На сьогодні впровадження системи внутрішньогосподарського контролю та її 
подальше ефективне функціонування є головним завданням власників будь-якого 
господарюючого суб’єкту. Це пов’язано з тим, що кожен керівник бажає отримувати під час 
господарської діяльності повну та найголовніше достовірну інформацію щодо фінансового 
стану підприємства. Останнім часом багато вітчизняних науковців ставлять перед собою 
актуальне питання щодо раціональної організації дієвого контролю на підприємстві, адже з 
його впровадженням керівництво матиме змогу приймати управлінські рішення на 
перспективу, що у свою чергу, буде забезпечувати не тільки високий рівень виконання 
завдань, а й чіткий порядок у його веденні. 

У вітчизняній економічній літературі не можна знайти однозначного трактування 
поняття внутрішньогосподарського контролю, адже дуже часто його визначають як систему 
спостережень, перевірку. Взагалі, внутрішній контроль господарської діяльності 
підприємства – це складова і чинник системи управління підприємства, що забезпечує 
провадження його діяльності згідно чинного законодавства і сприяє розвитку підприємства 
шляхом досягнення його цілей [1]. 

Щодо визначення витрат, то відповідно до П(с)БО 16 під витратами розуміють 
зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу [2]. Зрозуміло, що діяльність будь-якого 
підприємства неможлива без здійснення витрат, від величини яких буде залежати розмір 
фінансового результату, у свою чергу, й спроможність підприємства конкурувати на ринку. 
Таким чином, проведення якісного контролю операцій, пов’язаних з обліком витрат, 
сприятиме об’єктивному обґрунтуванню інформації щодо реального стану підприємства [3].  

Тому головною метою внутрішньогосподарського контролю витрат є отримання 
незалежно-професійної думки аудитора щодо досягнення управлінських цілей для 
забезпечення ефективності господарської діяльності підприємства та мінімізації можливих 
ризиків через протидію появі помилок та недоліків, перевірку достовірності фінансової 
інформації та обліку витрат, їх нормативно-правове регулювання та своєчасність 
документального підтвердження здійснення таких витрат. 

Слід зауважити на тому, що внутрішньогосподарський контроль витрат дуже часто 
розглядають як самостійну систему. Це пов’язано з тим, що більшість вітчизняних науковців 
мають змогу чітко встановити об’єктів, суб’єктів та інформаційне середовище, тобто основні 
системні властивості. Зрозуміло, що об’єктом внутрішнього контролю є витрати, їх 
безпосередній облік та документування, перейдемо до розгляду суб’єктів. Взагалі, це 
керівники всіх ланок управління, що задіяні на підприємстві, а саме управлінський персонал 
(керівник, головний бухгалтер, фінансист або ж аналітик). Окрім цього на підприємстві може 
створюватися бухгалтерська служба, ревізійна та інвентаризаційна комісії тощо [4]. 

Організація впровадження системи внутрішньогосподарського контролю витрат на 
підприємстві потребує визначення основних завдань, що мають здійснюватися на кожній 
стадії проведення такого виду контролю, тому відобразимо їх на рис. 1 [5]. 
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Рисунок 1 – Стадії здійснення та основні завдання внутрішнього контролю витрат 

Джерело: власна розробка автора 
 

Як бачимо з рис. 1 на кожній стадії проведення внутрішньогосподарського контролю 
мають здійснюватися основні завдання, проте, в першу чергу, контроль витрат має 
забезпечувати єдине та найголовніше завдання – це мінімізація рівня витрат та ліквідація 
неефективних витрат. У зв’язку з цим дуже часто керівникам підприємства рекомендують у 
разі відсутності ввести до штатного розпису нову посаду – посаду внутрішнього аудитора. 
Таким чином з’явиться можливість не тільки регулярного контролю, а й удосконалення 
організації обліку окремих видів витрат та їх ефективного використання [6]. 

Звісно, для того, щоб підприємство мало змогу отримувати достовірну інформацію з 
обліку витрат, недостатньо ввести тільки нову посаду. Також слід звернути увагу на зміст 
програми внутрішньогосподарського контролю, що планується проводити. Наявність такої 
програми та її подальша розробка допоможе завчасно виявити та попередити виникнення 
додаткових витрат на підприємстві. Представимо загальний зміст такої програми у табл. 1 
[7]. 

Як бачимо з табл. 1 джерела інформації для здійснення основних поставлених завдань 
щодо контролю витрат можуть біти різні. Проте головними носіями інформації є саме: 
облікова політика та фінансова звітність, бюджети витрат та кошториси, матеріали з 
визнання витрат та розрахунки розподілу непрямих витрат, калькуляції та оборотно-сальдові 
відомості. 

Отже, впровадження системи внутрішньогосподарського контролю витрат є 
необхідним для кожного підприємства, оскільки проведення такого контролю забезпечить не 
тільки об’єктивність формування висновків та доцільних пропозицій щодо достовірного 
обліку витрат, їх нормативно-правового регулювання та документального підтвердження, а й 
удосконалену систему управління, що зумовить якісне прийняття важливих рішень, 
необхідних для досягнення цілей суб’єкта господарювання. 

 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

СТАДІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Стадія бюджетування витрат 

Стадія організації та регулювання 
управлінських рішень 

Стадія обліку 

Оцінка оптимальності, раціональності 
та ефективності різних варіантів 

управлінських рішень та відповідності 
їх загальної стратегічної мети розвитку 

підприємства. 

Оцінка можливості досягнення 
бажаних результатів з певними 

витратами. 

Контроль раціонального й 
ефективного використання 

виробничих і фінансових ресурсів 
відповідно до затверджених бюджетів. 

Контроль доцільності та законності 
господарських операцій підприємства. 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 79

Таблиця 1 – Програма проведення внутрішньогосподарського контролю витрат на 
підприємстві 

Основні завдання для проведення контролю витрат Джерела інформації Спосіб 
дослідження 

Перевірка:   

- достовірності синтетичного та аналітичного обліку Головна книга, первинні документи Вибіркова 
перевірка 

- дотримання вибраного методу обліку витрат 
підприємства Облікова політика, облікові регістри, 

первинні документи 

Вибіркова 
перевірка 

- правильності віднесення витрат на об’єкт обліку Суцільна 
перевірка 

- правильності віднесення матеріальних витрат 
Картки складського обліку, накладні на 
внутрішнє переміщення, лімітно-забірні 

картки, відомості з обліку матеріалів 

Вибіркова 
перевірка 

- правильності нарахування витрат, пов’язаних з  
оплатою праці та відрахуваннями на соціальні заходи 

Табель обліку робочого часу, обліково-
платіжна відомість 

Вибіркова 
перевірка 

- правильності нарахування витрат, пов’язаних з 
амортизацією Відомість нарахування амортизації Вибіркова 

перевірка 

- правильності обліку та списання накладних витрат Договори, рахунки-фактури, платіжні 
доручення 

Вибіркова 
перевірка 

- правильності відображення витрат на рахунках 
бухгалтерського обліку 

Облікова політика, робочий план рахунків, 
облікові регістри, Головна книга 

Суцільна 
перевірка 

 
На підприємстві було б доречним введення посади внутрішнього аудитора, обов’язки 

якого будуть полягати в здійсненні контрольних функцій за витратами: формуванням і 
розподілом прибутків та достовірністю фінансової звітності. Також доцільною 
рекомендацією для керівництва вважається створення програми проведення внутрішнього 
контролю витрат та її подальша оптимізація, що зумовить скорочення існуючих витрат та 
збільшення прибутку на підприємстві. 
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СЕКЦІЯ 3 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В 
КОНТЕКСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ ТА МОЖЛИВИХ 

ЗАГРОЗ 
Балаг Башир Фараж Алі, магістрант 

Г.А. Смоквіна, к.е.н., доцент 
Одеський національний політехнічний університет,  м. Одеса 

Сучасну підприємницьку діяльність доцільно розглядати, як систему в якій 
здійснюється взаємодія між матеріально-речовинною складовою, людською та  
інтелектуально-інноваційною складовою розвитку  діяльності підприємства. Своєчасне і 
продуктивне їх використання дає можливість забезпечити режим  фінансово-економічної 
безпеки, запобігаючи захист від внутрішніх і зовнішніх  загроз.  

Однією з найвагоміших складових фінансово-економічної безпеки підприємства, 
вважається кадрова складова, у склад якої включено  працівники що впливають на всі 
аспекти життєдіяльності підприємства, оскільки  пов'язані з її функціонуванням та 
ефективною діяльністю. Розглянемо особливості та складові кадрової  безпеки  підприємства 
на рис. 1. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Особливості та складові кадрової безпеки підприємства (уточнено на засадах [1])  

Безпека життєдіяльності 
персоналу (здоров’я, 

фізична безпека) 
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конфлікти) 

Персонал підприємства 
(взаємовідносини з 

колегами) 

Зовнішні  суб’єкти: 
органи влади;  

недержавні структури; 
правоохоронні органи; 
служби безпеки  інших 
суб’єктів; особи, що не 
мають ділових відносин 

із підприємством 

Внутрішні  суб’єкти: 
персонал;  служба 
безпеки;  кадрова 

служба; юридичний 
відділ ; інші структурні 

підрозділи. 

Складові кадрової безпеки підприємства 

Особливості кадрової  безпеки  підприємства 

Положення кадрової безпеки: 
– кадрова безпека є важливою функціональною 

складовою економічної безпеки підприємства, 
підсистемою комплексної системи економічної 
безпеки підприємства; 

– метою кадрової безпеки є створення 
сприятливих умов для забезпечення продуктивного 
використання трудового потенціалу, підвищення 
конкурентоспро-можності організації, усунення 
ризиків, нейтралізація зовнішніх та внутрішніх 
загроз; 

– рівень кадрової безпеки залежить від 
багатосторонніх факторів, які походять із джерел 
внутрішнього і зовнішнього середовищ; 

– об’єктами підсистеми кадрової безпеки на 
підприємстві є окремі працівники, колектив, 
людський капітал; 

– суб’єкти кадрової безпеки поділяються на 
зовнішні та внутрішні. 

Метою  
кадрової 
безпеки є: 
- формування  
цілісного  
уявлення  про  
кадрову  безпеку 
й взаємозв’язок її 
з іншими 
елементами 
системи  безпеки 
- визначення 
шляхів  
реалізації 
заходів, що  
забезпечують  
необхідний  
рівень кадрової  
безпеки 

Завдання кадрової 
безпеки 
підприємств: 
- участь  у 
формуванні  
кадрової складової 
стратегії, 
інформаційній, 
фінансовій 
політиці, розвитку 
й оцінці персоналу 
- формування 
вимог  до 
співробітників 
щодо кадрової 
безпеки 
-  складання 
нормативної 
документації; 
-  проведення  
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи 
- виявлення, 
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Правове   
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кадрової безпеки 
- Конституція 

України 
- Цивільний 

кодекс 
- Кодекс законів 
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- Закон України 

« Про 
інформацію», 
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інформації в 
автоматизованих  
системах», Про 
захист від  
недобросовісної 
конкуренції», 
тощо 
- Статут 
- Внутрішні 

інструкції, 
положення, 
правила, 
регламенти тощо. 
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Найважливішою ланкою роботи керівництва підприємства та відповідальних служб  
роботи з  персоналом є  забезпечення  кадрової  безпеки на підприємстві. Як внутрішні, так і 
зовнішні  загрози потребують аналізу. Загрози кадровій безпеці за сферою їх виникнення 
наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Класифікація загроз кадрової безпеки [2] 

Внутрішні Зовнішні 
 Недостатній освітній рівень чи кваліфікація кадрів,  
 погано організована система управління персоналом та система 
навчання, 
 наявність не ефективної системи мотивації,  
 відсутність корпоративної політики або її нераціональність,  
 неналежні перевірки при прийомі на роботу,  
 зменшення кількості раціональних та інноваційних пропозицій 
або їх відсутність, 
  звільнення кваліфікованих кадрів,  
 помилки під час планування ресурсів працівників;  
 не зацікавленість у дотриманні інтересів підприємства 

 Кращі умови праці 
та ефективна система 
мотивації у 
конкурентів, 
 готовність 
конкурентів 
переманити чужі 
кадри, 
 тиск на 
працівників ззовні,  
 наявність змін у 
економічному 
середовищі,  
 зокрема інфляційні 
процеси; 
 поява зовнішніх 
залежностей 
персоналу (наприклад 
від 
конкурентів) 

Пов’язані з конкретним 
працівником або особистісні 

Пов’язані з особливостями 
колективу 

 розкрадання майна,  
 розголошення інформації 
(наприклад через необережність),  
 завдання шкоди репутації 
підприємства,  
 звільнення важливих для 
компанії кадрів або їх конфлікти,  
 загрози життю та здоров’ю 
власників і (чи) ключових кадрів,  
 дискредитація у системі 
управління  

 страйки, 
 масові звільнення,  
 опір вимогам 
підприємства,  
 нехтування його 
цінностей та норм,  
 саботаж, 
 непокора,  
 імітація професійної 
поведінки 

 
Як бачимо з таблиці 1, що наслідками  впливу  загроз кадрової безпеки на 

підприємство є   не  досягнення цілей, що поставлені, а порушення стратегічної  стійкості, 
дезорганізація економічної безпеки у цілому, плинність кадрів, посадові злочини та інші. 

Перераховані вище обставини спонукають керівництво підприємства до побудови 
комплексу заходів, що спрямовані на моніторинг, своєчасне виявлення та усунення (або 
мінімізації) загроз нормальному функціонуванню підприємства. 
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Інноваційна активність промислового підприємства є рушієм економічного розвитку,  
засобом забезпечення життєздатності та конкурентоспроможності в сучасних економічних 
умовах. Це особливо актуально для промислових підприємств. Відтак інноваційна активність 
є водночас і чинником забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. В той же 
час інноваційна діяльність загальновизнано є ризиковою, що спричинює додаткові  загрози 
та ризики фінансово-економічній безпеці підприємства. Такий взаємозв’язок двох явищ 
потребує застосування особливих підходів до управління фінансово-економічною безпекою 
на інноваційно-активних підприємствах та їх аналітичного забезпечення. 

 Незважаючи на існування серйозних досліджень щодо управління фінансово-
економічною безпекою, здійснених такими науковцями як: Л.О. Волощук, Л.В. Гнилицька, 
М.М. Єрмошенко, Г.В. Козаченко, Ю.В. Краснощокова, С. В. Лабунська, О.М. Ляшенко, 
Є.О. Олейніков, І.П. Отенко, С.М. Шкарлет, С.В. Філиппова, С.О. Черкасова, О.М 
Ястремська, які також зазначали вплив інноваційної діяльності на стан економічної безпеки 
підприємства,  системних розробок щодо виокремлення управління фінансово-економічною 
безпекою на інноваційно-активному підприємстві та формування комплексу відповідних 
управлінських інструментів,  не проводилося. Це обумовлює актуальність досліджень з даної 
проблематики. 

Питання визначення сутності терміну «фінансово-економічна безпека підприємства» 
досі є предметом наукових дискусій. Кожен автор має власні ідеологічні погляди на 
трактування даного поняття. Єдиної думки стосовно термінів економічної безпеки у 
вузькому розумінні на рівні підприємства немає. Найбільш вживаними є наступні її 
характеристики: стан захищеності від внутрішніх та зовнішніх загроз, ефективність 
використання ресурсів, гармонізація інтересів підприємства, наявність конкурентних 
переваг, стабільне функціонування підприємства, досягнення цілей господарської діяльності, 
стійкість та розвиток підприємства тощо [1]. Головною метою забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства є гарантування його стійкого та максимально ефективного 
функціонування. Результатом забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є 
стійкість та задовільність його фінансового стану, стійка життєздатність до функціонування, 
ефективність фінансово-економічної діяльності [2]. 

Визначаючи фінансово-економічну безпеку підприємства як об’єкт управління, 
необхідно характеризувати її з погляду складових компонентів. 

На даний час найбільш розповсюдженим залишається так званий функціональний 
підхід до структуризації фінансово-економічної безпеки, в рамках якого  найчастіше 
виокремлюють складові: фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, політико-
правова та ін. Водночас, в розповсюджених класифікаціях функціональних складових 
фінансово-економічної безпеки її інноваційна складова, як окремий об’єкт управління, 
майже не визначається. Під інноваційною складовою ми розуміємо ту, що безпосередньо 
пов’язана з реалізацією інноваційної діяльності властивої інноваційно-активним 
підприємствам. 

Ще одним підходом до управління фінансово-економічною безпекою підприємства є 
управління «за чинниками». В економічних дослідженнях під чинником прийнято розуміти 
умови, що є необхідними та визначальними для даного процесу (явища), а також причини, 
що безпосередньо обумовлюють його виникнення або отриманий результат. Виходячи з 
цього визначення, «під чинником фінансово-економічної безпеки підприємства можна 
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розуміти будь-який елемент (сукупність елементів) внутрішнього чи зовнішнього 
середовища підприємства, які обумовлюють її рівень» [3]. 

За підходом, наведеним в [3,4], до загальносистемних можна віднести такі внутрішні 
чинники фінансово-економічної безпеки підприємства: 1) розмір: великі підприємства є 
менш чутливими до впливу зовнішніх чинників, однак і менш гнучкими; 2) конкуренція: 
діяльність підприємства у висококонкурентних ринкових умовах пов’язана з вищим 
економічним ризиком; 3) етап життєвого циклу: за інших однакових умов, фінансово-
економічна  безпека підприємства на стадії зародження є нижчою, ніж на стадії зрілості; 4) 
вид економічної діяльності: різні види економічної діяльності характеризуються різним 
ступенем економічного ризику, на який суттєво впливають, зокрема, особливості 
виробництва;  5) вид продукції, що визначає характер попиту на неї; 6) рівень інноваційно-
інвестиційної активності; 7) ефективність управління грошовими потоками; 8) 
конкурентоспроможність продукції: висока конкурентоспроможність продукції та її постійне 
підвищення є запорукою фінансово-економічної безпеки підприємства через стійкі та високі 
обсяги реалізації; 9) рівень професіоналізму управлінських кадрів: забезпечує ефективність 
формування та використання потенціалу підприємства, що безпосередньо впливає на 
забезпечення фінансово-економічної його безпеки [3]. Слід зазначити, що вплив чинника 
рівня інноваційно-інвестиційної активності на фінансово-економічну безпеку підприємства 
має різний характер у короткостроковому та довгостроковому періоді. Так, у 
короткостроковому періоді, підприємство, що здійснює інвестиції, нерідко залучає для цього 
позиковий капітал, а, отже, рівень його фінансової незалежності знижується. З іншого боку, 
інноваційно-інвестиційна діяльність забезпечує додатковий прибуток після реалізації 
інноваційно-інвестиційного проєкту, а це підвищує його фінансово-економічну безпеку в 
довгостроковому періоді. 

Як видно з вищезазначеного, рівень інноваційної активності є одним з чинників 
фінансово-економічної безпеки, що впливає на неї дуально – й позитивно, й негативно. 
Також слід зазначити, що управління іншими згаданими чинниками з метою забезпечення 
фінансово-економічної діяльності також тісно пов’язані з інноваційною діяльністю 
підприємства. Так, конкурентоспроможність продукції та самого підприємства, майже в 
будь-якій галузі, та, особливо на висококонкурентному ринку, залежить від конкурентних 
характеристик, які залежать від інноваційності процесів управління, виробництва, реалізації 
та самої продукції. Технологічні інновації, впливаючи на якість технологічного процесу та 
самої продукції -  «працюють» на конкурентність й за ціною, й за якістю продукції. 
Продуктові інновації сприяють захопленню нових ринків за рахунок унікальності продукції 
працюючи на конкурентність «за якістю». Водночас, інноваційна активність може бути 
джерелом додаткових ризиків, створюючи додаткове навантаження на систему забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Слід зазначити, що сучасна вітчизняна нормативна база чітко не визначає сутності 
поняття «інноваційна активність» підприємства. Так, в Законі «Про інноваційну діяльність» 
визначення цього поняття відсутнє. Надається лише визначення інноваційного підприємства: 
«інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-
інкубатор тощо) - підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує 
інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі 
перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг» [5]. Водночас, 
інноваційна активність підприємства є об’єктом державних статистичних спостережень. 
Методологія статистичних досліджень в України визначає сутність явища «інноваційної 
активності» як об’єкта спостережень у такий спосіб: 1) підприємство, що здійснювало будь-
які види інноваційної діяльності; 2) підприємство, що займалося діяльністю, пов’язаною зі 
створенням інновацій, незалежно від того, чи призвела така діяльність до впровадження 
інновацій в звітному періоді [6]. З точки зору методології статистичних спостережень до 
інноваційно-активних підприємств також відносяться ті, що здійснювали інноваційні 
витрати [7].  
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Отже, ключовим суміжним поняттям до поняття «інноваційна активність» є поняття 
інноваційної діяльності підприємства, яка безпосередньо пов’язана з запровадженням на 
ньому інновацій. У нормативному полі ці явища визначаються таким чином: «інноваційна 
діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг»; «інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [5]. 

В процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств інновації 
виконують такі функції: 1) «забезпечення росту та якісного оновлення продукції; 2) 
здійснення прогресивних структурних економічних зрушень; 3) реалізація новітніх 
досягнень науково-технічного прогресу і підвищення на цій основі ефективності 
виробництва» [8]. Це визначає позитивний вплив інноваційної діяльності на фінансово-
економічну безпеку підприємства.  

З іншого боку, система управління та забезпечення фінансово-економічної безпеки має 
захищати підприємство від загроз та ризиків, зокрема інноваційної діяльності. Адже, якщо 
існує загроза впливу контрольованих та неконтрольованих чинників, то при прийнятті 
управлінських рішень, виникає ризик відхилення їх результатів від запланованих. Отже, коли 
мова йде про захищеність від загроз, а саме це закладено в понятті «безпека», то це означає і 
захищеність від ризиків. 

Таким чином, явищем що безпосередньо поєднує інноваційну активність підприємства 
та його фінансово-економічну безпеку є загрози та ризики інноваційної діяльності (рис.1.).  

 

 
 

Рисунок 1 – Взаємозв’язок інноваційної активності та фінансово-економічної безпеки 
підприємства (уточнено на засадах [9]) 

 
Цей взаємозв’язок і визначає особливості управління фінансово-економічною безпекою 

на інноваційно-активному підприємстві. 
Управління фінансово-економічною безпекою інноваційно-активних підприємств має 

бути цілісним комплексом методів, заходів і засобів, організаційних структур та 
управлінських відносин, що будується на принципах системності й акцентоване на 
управлінні змінами в забезпеченні безпеки підприємств, що працюють у динамічному 
середовищі та активно еволюціонують, спрямоване на захист підприємства від небезпек і 
загроз, забезпечення його активного інноваційного розвитку. 
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Врахування особливостей управління фінансово-економічною безпекою на 
інноваційних підприємствах вимагає застосування окремих специфічних підходів до 
управління. 

Одним з таких підходів, на думку деяких фахівців, може стати виокремлення такої 
складової фінансово-економічної безпеки підприємства, як «інноваційна безпека» [10,11]. 
Назви такого явища, як окремого об’єкту досліджень, у різних авторів зустрічаються різні 
(інноваційна безпека, безпека інноваційної діяльності, безпека інноваційного розвитку, 
інноваційна складова економічної безпеки тощо), водночас в принциповій сутності вони 
збігаються – це складова та/або характеристика фінансово-економічної безпеки 
підприємства, яка безпосередньо пов’язана з його інноваційною діяльністю. 

Інноваційна безпека за своєю структурою має три основні групи ризиків (загроз та 
небезпек) які можна класифікувати наступним чином: 

- технологічні ризики – «ризики пов’язані з вірогідністю отримання кінцевих наукових 
результатів, своєчасністю, безпекою та перспективністю проведених робіт та отриманих 
результатів, відповідністю сучасному технологічному обладнанню до прийняття та запуску у 
промислове виробництво отриманих розробок та зразків»; 

-  ринкові ризики – «ризики пов’язані з готовністю ринкового середовища на який 
вийде підприємство з інноваційною розробкою до прийняття цієї інновації, наявність 
прихованого попиту чи очікування ринку, розробок конкурентів»; 

-  проектні ризики – «ризики пов’язані безпосередньо з плануванням, розробкою та 
запровадженням інноваційного проекту, його вартістю, терміном, якістю виконання та 
цінністю отриманого результату» [12]. 

Отже, інноваційна безпека є ключовою в системі фінансово-економічної безпеки 
підприємства та безпосередньо пов’язана з загрозами та ризиками інноваційної діяльності. 
Відтак, саме загрози та ризики інноваційної діяльності виступають найбільш вагомими 
чинниками інноваційної безпеки, окремими об’єктами управління в процесі забезпечення 
фінансово-економічної безпеки інноваційно-активного підприємства, та потребують 
застосування окремих інструментів управління, зокрема аналітичних. Заходи щодо 
попередження та мінімізації ризиків задля підтримання та забезпечення фінансово-
економічної безпеки є необхідними на всіх етапах процесу інноваційної діяльності 
підприємства. 

Таким чином можна підсумувати таке, що особливістю управління фінансово-
економічною безпекою інноваційно-активного підприємства є врахування вагомості чинника 
інноваційної діяльності, що обумовлює виокремлення додаткової складової фінансово-
економічної безпеки – інноваційної безпеки (безпеки інноваційної діяльності). Інноваційна 
безпека може бути визначена як: 1) складова економічної безпеки, яка забезпечує найбільш 
ефективне використання ресурсів і ринкових можливостей підприємства за рахунок 
впровадження інновацій; 2) такий стан фінансово-економічної безпеки, що сприяє 
формуванню та найбільш ефективному використанню інноваційного потенціалу 
підприємства в процесі його інноваційного розвитку; 3) процес забезпечення умов за яких 
нівелюється негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на стійкість й ефективність 
інноваційного процесу. Інноваційна безпека безпосередньо пов’язана з загрозами та 
ризиками інноваційної діяльності, які, виступаючи найбільш вагомими її чинниками, є 
окремими об’єктами управління в процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства, що потребують застосування окремих інструментів управління, зокрема 
аналітичних. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

На сьогодні, в розвинених країнах створюються та розроблюються нові концепції 
бачення корпоративного управління. Керівники різних підприємств на сучасному ринку 
дійшли до висновку, що для ефективного просування бізнесу необхідна соціальна стратегія 
та відповідальність з боку поведінки компанії. Тому наразі розгляд корпоративного 
управління в розрізі соціальної відповідальності є дуже важливою і актуальною темою, 
оскільки це дозволить вивести бізнес на новий рівень. 

 Загальним питанням контролю, корпоративного управління  та соціальної 
відповідальності присвячено праці багатьох вчених економістів, зокрема хочеться виділити 
наукові праці:    Буковинської М П. [1],   Пертрашко Л.П. [3], Сухотеріної М.І. [4], 
Філиппової С.В. [5], Балан А.А. [6,7], та інших. 

Під час дослідження даного питання можна виокремити низку проблем, виникнення 
яких пов’язано з інтегрування України до ЄС. Це не тільки дотримання етики ведення 
бізнесу згідно міжнародних вимог, а також обов’язок брати на себе певні соціальні 
зобов’язання та інше.  

 Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що головним важелем 
забезпечення ефективної економічної діяльності будь-якого підприємства виступає 
контролювання, яке дає змогу його керівництву активно впливати на економічні процеси, що 
відбуваються на підприємстві. Слід зауважити на тому, що соціальна відповідальність в 
системі корпоративного управління дуже тісно пов’язана з системою контролю, оскільки 
якісне проведення контролю забезпечить правильне прийняття рішень в діяльності 
підприємства [1]. 

Сутність системи контролю вдало розкрито у [2]. Автор під такою системою розуміє 
організаційну сукупність, яка утворює цілком визначену цілісність та єдність елементів, що 
знаходяться, з одного боку, у відносинах і зв’язках один з одним, з другого, − з іншими 
складовими цілісної системи управління.  

Від ефективності та дієвості системи внутрішнього контролю значною мірою 
залежить інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень. Корпоративне 
управління – це внутрішня система відносин, яка диктує правила та процедури прийняття 
рішень, здійснює контроль відносно діяльності товариства. 

Взагалі, у традиційному управлінні домінував ієрархічно-бюрократичний рух. Він 
орієнтувався на результат, прагнув до економічного зростання, але цього не достатньо аби 
конкурувати з більшістю західних корпорацій. Вагоме місце в організації цінностей 
підприємства займає соціальна відповідальність, яка грає роль цілісного фундаменту і 
проявляється в корпоративній культурі. В її основі об’єднуючі цінності, які підтримуються 
всіма співробітниками підприємства, а саме: виготовлення якісної продукції, відкритість та 
зацікавленість інтересами споживачів, ініціативна злагоджена робота, якісна комунікація, 
відсутність корупції, висока кваліфікація співробітників та турбота один про одного. 

Так як йдеться про системний підхід, то виділити єдине трактування сутності 
дефініції «корпоративна соціальна відповідальність» неможливо. Але більшість науковців 
дотримуються думки, що, згідно з Міжнародним стандартом ISO 26000, корпоративну 



ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса, 12-13 жовтня 2020 р. 

 89

соціальну відповідальність можна розглядати як відповідальність організації за вплив її 
рішень на суспільство і навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, яка 
сприяє сталому розвитку, що включає здоров’я та добробут суспільства [3]. 

Формування національної концепції корпоративної соціальної відповідальності стало 
пріоритетним напрямом у системі корпоративних відносин та породило три головні етапи 
(див. рис 1.)  

 
 

Рисунок 1 – Етапи соціальної відповідальності 
Згруповано на основі [4] 

 
На  всіх етапах процесу управління виникає гостра необхідність прийняття того чи 

іншого рішення, пов’язаного з усіма учасниками і аспектами управлінської діяльності. 
Тобто, функції які перелічені на малюнку 2 також зорієнтовані на прийняття відповідних 
рішень. Взагалі, рішення – це структурований організаційно-економічний процес, результат 
управлінських дій та заходів,.  

Після вище сказаного можна по-новому трактувати визначення корпоративної 
соціальної відповідальності: корпоративна соціальна відповідальність підприємства – це  
злагоджена система управлінських рішень та заходів підприємства,  з врахуванням 
соціальних та екологічних проблем у свої бізнес-процеси, спрямовані на досягнення цілей 
підприємства. 

 

 
 

Рисунок 2 – Функції корпоративної відповідальності  
Згруповано на основі [5] 
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Слідом за системою функцій управлінських рішень можна виділити три головні етапи 
в рамках корпоративного управління підприємством: 

а) підготовчий, де обґрунтовується важливість та актуальність інтегрування 
механізму, визначаються окремі бізнес-проекти і напрями, прогнозуються  та оцінюються 
наслідки їх запровадження. 

б) прийняття та реалізації рішень, де розробляється та затверджується стратегічний 
план дій, створюється підрозділ з їх просування, розробляється та затверджується кодекс 
корпоративного управління.  

в) оперативне реалізація керівництвом: проводиться система  моніторингу виконання 
соціально-відповідальних програм, розробляється та затверджується нефінансова звітність на 
базі міжнародних стандартів та проводиться внутрішній та зовнішній аудит. 

Кризові явища, які спостерігалися останні роки в українському суспільстві, 
спричинили у багатьох підприємств прагнення до замкнутості у вирішенні завдань 
соціальної відповідальності в період економічної нестабільності [7].  

Отже, час плине, а корпоративне управління залишається на досить невисокому рівні. 
У зв’язку з цим кожний бізнес повинен бути соціально відповідальним та вміщувати в себе 
такі важливі аспекти, як налагоджена організація управління, врахування вимог професійної 
етики та трудових відносин, піклування та захист прав споживачів, навколишнього 
середовища. Аби ці важливі соціальні питання мали своє існування в реальній площині, 
треба заздалегідь впроваджувати їх в системі управління. Звісно, всі ці аспекти – це 
добровільний вибір з боку керівництва підприємства, але це не означає що цьому не треба 
приділяти значної уваги. 
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В існуючих ринкових умовах в Україні відбуваються певні кризові явища, які в свою 
чергу вливаються на економічний розвиток підприємств. В таких умовах фінансово-
економічна безпека підприємства набуває  ключової важливості в розрізі грамотного і 
ефективного управління підприємством. Нажаль, більшість вітчизняних підприємців 
нехтують і недооцінюють важливість впровадження на підприємствах системи фінансово-
економічної безпеки. На даний момент формування і процес організації системи фінансово-
економічної безпеки не регламентується на законодавчому рівні і є унікальним для кожного 
суб’єкта господарської діяльності.   

Фінансово-економічна безпека будь-якого суб’єкта господарювання характеризується 
захищеністю його інтересів. Система забезпечення цієї безпеки ґрунтується на розумінні й 
реалізації концепції економічних інтересів на рівні суб’єкта господарювання, метою якої є 
підтримка ефективної діяльності, захист її від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, 
здатність до стабільного розвитку [1].Фінансово-економічну безпеку підприємства 
характеризують якісні та кількісні показники, що залежать від спроможності керівництва 
підприємства та спеціалістів ефективно уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі 
наслідки негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства [2]. 

Зазначимо, що формування і розробка системи фінансово-економічної безпеки є 
досить складним процесом і потребує декількох етапів. Передумовами формування і 
розробки системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві є: 

− аналіз основних показників діяльності підприємства; 
− аналіз організаційної системи підприємства; 
− аналіз рівню кадрового забезпечення і техніко-технічного оснащення; 
−  аналіз слабких і сильних сторін підприємства; 
−  розрахунок економічної доцільності  впровадження системи фінансово-економічної 

безпеки на підприємство; 
−  аналіз внутрішні і зовнішні загрози підприємства. 
Важливо зазначити, що система фінансово-економічної безпеки повинна відповідати 

усім потребам підприємства, повинна допомагати не лише пристосовувати до зовнішнього 
середовища, а й максимально розвинути і використовувати внутрішній потенціал 
підприємства. Якщо правильно і якісно налагодити процес функціонування системи ФЕБ, в 
перспективі, підприємство зможе: збільшити розмір сукупного доходу розробити якісну і 
дієву системи заощадження виробничих витрат підвищити рівень кадрової безпеки і 
сформувати цілісне уявлення про фактичний рівень фінансової та економічної безпеки на 
підприємстві. Перш за все система фінансово-економічної безпеки промислового 
підприємства займається моніторингом, аналізом і швидким реагуванням на внутрішні і 
зовнішні загрози підприємства, які в свою чергу безпосередню впливають на безпеку 
підприємства. Для того щоб система фінансово-економічної безпеки мала змогу якісно 
функціонувати і швидко реагувати на існуючі загрози потрібно сформувати мету, основні 
завдання і стратегії системи фінансово-економічної безпеки, які будуть доцільні і дієві для 
промислових підприємства.  

Важливим аспектом формування системи фінансово-економічної безпеки є 
формування механізму забезпечення системи в частині формування підсистем відповідно до 
центрів відповідальності. Цей блок є найважливішим. Було виділено основні чотири 
підсистеми відповідно до центрів відповідальності: 
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− підсистема кадрової безпеки; 
− підсистема економічної безпеки; 
− підсистема фінансової безпеки; 
− підсистема управління витратами на виробництво. 

Зауважити, що забезпечення і відокремлення підсистеми кадрової, економічної і 
фінансової безпеки відповідає класичним засадам формування системи фінансово-
економічної безпеки. Виокремлення підсистеми управління витратами на виробництво є 
доцільним для впровадження і потребує формування як окремої одиниці дослідження лише 
на промислових підприємствах.  

Управління підсистемою витрат на виробництво є невід’ємною складовою системи 
фінансово-економічної безпеки, яка тісно пов’язана з функціоналом системи ФЕБ і без чітко 
сформованих цілей і завдань підсистема управління витратами на виробництво не зможе 
виконувати усі поставлені цілі. Доцільно виокремити підсистему управління виробничими 
витратами і схематично надати інформацію відносно її функціонування, показати її 
взаємодію з системою ФЕБ, скласти стратегію реагування на можливі внутрішні і зовнішні 
загрози (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рисунок 1 − Модель підсистеми управління витратами на виробництво 
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Важливо зауважити, що витрати на виробництво є кінцевим результатом аналітичних 
процесів, які формуються і тісно пов’язані з отриманими значеннями прибутку(збитку), 
доходу і витрат відповідно до господарської діяльності підприємства. На рис. 2 схематично 
надано систему організації управління витратами на виробництво на промисловому 
підприємстві. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема організації підсистеми управлінням витратами на виробництво 

 
Отже, на засадах проаналізованої інформації доцільно сформувати висновок, щодо 

розробки і впровадження підсистеми управління виробничими витратами як складової 
системи фінансово-економічної системи на промисловому підприємстві. Функціонування 
підсистеми управління виробничими витратами  сприятиме  мінімізації витрати на 
виробництво, допоможе розробити чітку стратегії контролю і планування витрат на 
виробництво, в частині моніторингу і бюджетуванні від місця їх формування до кінцевих 
результатів. 
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В умовах турбулентності фінансової системи актуалізується важливість дослідження 

активних операцій комерційного банку, серед яких особлива увага має бути приділена 
уточненню методів та аналітичних інструментів оцінки кредитних операцій, що, у першу 
чергу, сфокусовані на аналізі та контролі за кредитоспроможністю позичальника. 

Різноманітність наукових думок у економічній літературі щодо сутності поняття 
«кредитоспроможність» позичальника комерційного банку обумовила доцільність 
систематизації ключових сутнісних рис на рис. 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Систематизація сутнісних рис поняття «кредитоспроможність» позичальника 

комерційного банку [1-4] 
 
Слід наголосити, що хоча економічні категорії «кредитоспроможність» та 

«платоспроможність» позичальника комерційного банку мають спільні риси, вони різняться 
за терміном дослідження, джерелами погашення та видами зобов’язань, що приймаються до 
розгляду. Таким чином, платоспроможність позичальника у широкому сенсі визначає його 
спроможність відповідати за всіма типами зобов’язань, не тільки за кредитними угодами.  

Засновуючись на систематизації сутнісних рис поняття «кредитоспроможність» 
позичальника комерційного банку та його порівняння з «платоспроможністю», слід 
визначити місце аналізу кредитоспроможності позичальника, яке знаходиться у площині 
зниження кредитних ризиків комерційного банку у процесі формування кредитного 
портфеля та реалізації кредитної політики банку. 

Підвищують ризики недотримання принципу строковості за кредитом чинники 
зовнішнього впливу фінансової системи та внутрішнього економічного середовища 

Результат фінансово-економічної діяльності позичальника комерційного банку; 

Спроможність розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими 
коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної діяльності. 

Фактор впливу на якість кредитного портфеля банку; 

Об’єкт дослідження ризик-менеджменту комерційного банку; 

Наявність чинників для отримання  кредиту та повернення його у строк; 

Здатність повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями; 

Кредитоспроможність позичальника комерційного банку 
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підприємства, що прямо або опосередковано впливають на кредитоспроможність 
позичальника. З метою попередження виникнення NPLs у структурі кредитного портфеля 
комерційного банку, процес аналізу та оцінки кредитоспроможності позичальника має бути 
системним та не зупинятися з наданням кредиту, адже в умовах турбулентності фінансової 
системи саме постійний контроль та моніторинг є основою зваженої кредитної політики.  

Частка непрацюючих кредитів (NPLs) у розрізі всієї банківської системи України 
становить 48,1 % станом на 1.09.2020 р. (рис. 2). Суттєвий вплив на зростання частки NPLs 
здійснила агресивна політика АТ КБ «ПриватБанк», що зумовила збільшення непрацюючих 
кредитів у банківській системі у 2017 р.  
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Рисунок 2 – Частка непрацюючих кредитів (NPLs) у розрізі банківської системи 
України [5] 

 
За даними рис. 2, можна побачити, що у випадку консервативної кредитної політики 

АТ «Укрсиббанк», банк ретельно ставиться до процедури аналізу та контролю 
кредитоспроможності позичальників, зберігаючи баланс між кредитними ризиками та 
дохідністю кредитних операцій, що дозволяє нівелювати наслідки турбулентності фінансової 
системи у 2015 р. Агресивна кредитна політика АТ КБ «ПриватБанк» передбачала 
максимальне охоплення кола клієнтів банківської установи, що допускало кредитування 
ризикових проектів та погіршення якості кредитоспроможності позичальника в процесі 
обслуговування кредитних операцій. Таким чином, в межах кредитної політики у розрізі 
визначення  кредитоспроможності позичальника, необхідно здійснювати дослідження 
виникаючих кредитних ризиків у зв’язку з взаємообумовленістю даних понять. 

Методичні підходи до аналізу та контролю кредитоспроможності позичальника 
комерційного банку потрібно досліджувати як крізь призму обов’язкових до виконання 
процедур оцінки, що регламентовані нормативно-правовою базу НБУ, так і через практику 
специфічних методик, які використовуються додатково у процесі провадження кредитної 
діяльності комерційними банками. Основним документом НБУ, що регламентує аналіз 
кредитоспроможності позичальника та оцінку кредитного ризику, є Рішення «Про порядок 
погодження внутрішніх положень банків щодо оцінки активів та розрахунку розміру 
кредитного ризику в частині підходів до визначення значень коефіцієнтів імовірності 
дефолту боржника/контрагента» № 225-рш від 17.04.2018 р. [6]. Дана методика є базовою 
для всіх комерційних банків, проте, менеджмент банківських установ може також 
здійснювати аналіз на базі інших підходів в залежності від факторів, згрупованих на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Фактори впливу на вибір методичного підходу до аналізу кредитоспроможності 
позичальника комерційного банку [2] 

 
 Вибір методичного підходу до аналізу кредитоспроможності позичальника 

комерційного банку має відповідати стратегічному напрямку розвитку комерційного банку 
та особливостям позиціювання на грошово-кредитному сегменті фінансової системи. 
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Фактори впливу на вибір методичного підходу до аналізу кредитоспроможності 
позичальника комерційного банку 

Ендогенні фактори впливу 

Залежать від кредитора 

завдання аналізу кредитоспроможності клієнта; кредитна історія клієнта банку; 
стратегія розвитку кредитної політики комерційного банку; інформаційно-

технічне забезпечення аналізу кредитоспроможності клієнта; умови кредитного 
договору. 

Залежать від позичальника: 

різновид кредиту; результати фінансово-господарської діяльності; надання 
застави за кредитом, виконання принципу гарантованості; організаційно-правова 
форма господарювання, форма власності; інформаційно-аналітичне та облікове 

забезпечення. 

Екзогенні фактори впливу 

– нормативно-правове забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника; 
– чинні нормативні вимоги регулятора банківської системи; 

– стан фінансової системи і ринкова кон’юнктура у галузі функціонування. 
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Лібералізація ринку електроенергії та збільшення розміщення відновлюваної енергії 

для виробництва електроенергії сприяли довгостроковій невизначеності цін на 
електроенергію. Це створило складне середовище для нових інвестицій у капіталомісткі 
проекти, такі як атомна енергетика. У відповідь на це інвестори та особи, що приймають 
рішення, використовують різноманітні механізми фінансування в різних ринкових умовах 
для підтримки будівництва нових великомасштабних проектів ядерної генерації базового 
навантаження [1].  

Незважаючи на переваги атомної генерації, впровадження нових АЕС стикається з 
низкою проблем. Фінансування великих затрат на капітальні інвестиції нової генеруючої 
установки являє собою велику перешкоду, а проекти чутливі до процентних ставок, строків 
будівництва та термінів виконання, політичних ризиків. Цей виклик у поєднанні з 
невизначеним зростанням попиту та конкуренцією з боку інших джерел виробництва 
електроенергії означає, що майбутня роль атомної енергетики залишається невизначеною. 

Останнім часом мінливе середовище ринку електроенергії сприяло додатковій 
невизначеності інвестицій в АЕС. Лібералізація ринку, що розпочалася в розвинених країнах 
світу в 1990-х роках, посилила конкуренцію та зменшила пряму участь держави, в той час як 
великий приплив змінних джерел відновлюваної енергії порушив традиційні парадигми 
функціонування на деяких ринках [1]. У той же час низькі ціни на природний газ та нижчий 
за очікуваний ріст попиту на електроенергію створили подальшу невизначеність ціни та 
попиту на деяких ринках. Для будівництва нових енергогенеруючих підприємств атомної 
галузі це нове ринкове середовище вимагає інноваційних підходів до фінансування та 
структурування проектів будівництва, які можуть зменшити ризики, пов'язані з цією 
невизначеністю. 

Невизначеність ціни на електроенергію залишається значним ризиком для нових 
інвестицій у довгострокові капіталоємні АЕС. Цей та інші ризики можна пом'якшити за 
допомогою цілого ряду варіантів фінансування та інших механізмів, включаючи поєднання 
стимулів, державної підтримки, гарантій та положень контрактів. 

На регульованих та дерегульованих ринках існують дві основні моделі власності: 
державна та корпоративна (при цьому модель проектного фінансування обговорюється, але 
поки що не використовується), що суттєво впливає на особливості боргового та пайового 
фінансування. 

В табл. 1 наведемо характеристику можливих варіантів фінансування інвестицій 
енергогенеруючих підприємств [2-5]. 

З огляду на проблеми проектного фінансування, небагато позикодавців можуть виявити 
бажання фінансувати організацію, єдиним активом якої є електростанція, яку вони можуть 
вважати ризикованою інвестицією, і єдиний дохід якої – від майбутніх продажів 
електроенергії. 
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Таблиця 1 – Характеристика альтернативних варіантів фінансування інвестицій 
енергогенеруючих підприємств 

Модель 
фінансування 

Зміст Приклади 

Державне 
фінансування 

Характеризується участю уряду у володінні та 
експлуатації енергетичних підприємств. Більш 
поширене на регульованих ринках. Реалізується у 
формах прямого або непрямого фінансування, 
повністю та/або частково за рахунок коштів 
державних компаній, у формі міжурядової позики 

Китай, ОАЕ, 
Росія 

Корпоративне 
фінансування 

Характеризується інвестиціями державних або 
приватних компаній, що фінансуються з 
корпоративного балансу, що може включати борг та 
власний капітал. У цій моделі корпорація бере на 
себе весь ризик проекту. Включає фінансування 
постачальників та фінансування комунальних 
послуг. Там, де існує значна державна власність на 
комунальні підприємства, різниця між державним та 
корпоративним фінансуванням стирається. 

Китай, Фінляндія, 
Франція, Індія, 
Японія, 
Республіка Корея, 
Російська 
Федерація та 
США 

Проектне 
фінансування  

Інвестори створюють спеціальний проектний засіб 
(СПЗ) виключно для проекту. Позикодавці, що 
надають СПЗ, можуть звертатися лише до доходів та 
/ або активів самого проекту, а не до будь-яких 
інших доходів та / або активів інвесторів / власників 
проекту. Це дозволяє інвесторам розділити ризик 
інвестицій в АЕС від інших активів. 

 
 

_ 

 
Наразі проектне фінансування не використовувалось для АЕС, хоча воно 

застосовувалося в інших енергетичних проектах, наприклад, у виробництві природного газу. 
Проектне фінансування підходить у таких випадках: 
- будівельні ризики є «контрольованими та обмеженими», 
- технологія добре зарекомендувала себе, 
- норма прибутку «передбачувана та мотивуюча», 
- проект може бути прийнятий, закінчений або реалізований у разі дефолта. 
Виробництво ядерної енергії не відповідає вищезазначеним критеріям, оскільки багато 

проектів АЕС є первинними у своєму роді через постійно мінливий дизайн технології, 
ризики будівництва навряд чи піддаються контролю, а через перевитрати та графік для 
останніх проектів дохідність не передбачувана. 

Розглянуті варіанти фінансування можуть поєднуватися з іншими механізмами 
гарантування доходів та перерозподілу деяких ризиків від інвесторів та кредиторів. 
Традиційно, на регульованих ринках використовуються регульовані тарифи, на 
ліберализованих – довгострокові контракти. Також досить широко використовуваними 
механізмами гарантування довгострокового доходу є придбання фінансової угоди на 
купівлю / продаж електроенергії, контракти на різницю тощо. 
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Отже, в результаті дослідження сучасних інструментів фінансування інвестиційних 
програм енергогенеруючого підприємства, розглянуто досвід фінансування об’єктів 
капітального будівництва атомної генерації. На сьогоднішній день можна виділити 3 
основних моделі фінансування: державне, корпоративне і проектне. Реалізація інвестиційних 
програм досить часто відбувається у взаємному поєднанні моделей із застосуванням 
механізмів гарантування інвестицій.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В 
УМОВАХ VUCA-СВІТУ 
С.О. Черкасова, к.е.н., доцент  

Одеський національній політехнічний університет, м. Одеса 
 

В сучасних умовах швидкого розвитку й ускладнення економічних зв’язків внаслідок 
наслідків пандемії COVID-19 та впровадження карантинних заходів, виявлення залежностей 
між окремими складними процесами та явищами, які раніше здавалися не пов’язаними один 
з одним, призводять до різкого зростання труднощів під час прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень. Це обумовлює підвищення  потреби в застосуванні засобів і методів 
теорії прийняття рішень (ТПР), які спираються на сучасні інтелектуально-інформаційні 
системи з безперервним моніторингом зовнішніх та внутрішніх умов швидких 
трансформаційних процесів в економічній світовій системі та національних системах 
окремих держав. 

Відповідно до цього процес управління, зокрема в рамках розробки, прийняття, 
підтримки та практичної реалізації управлінських рішень  в умовах сьогодення повинен 
формуватися відповідно до вимог сучасного простору бізнес-середовища, який 
характеризується нестабільністю, невизначеністю, складними і неоднозначними умовами. 
Такий нестабільний сучасний стан  спектру взаємодії зовнішніх та внутрішніх умов швидких 
трансформаційних процесів в  бізнес-середовищі прийнято назвати VUCA-світом.  

VUCA – це акронім, утворений початковими буквами чотирьох слів: Volatility 
(мінливість), Uncertainty (невідомість), Complexity (складність), Ambiguity (багатозначність). 
Вперше цей термін був використаний у Військовій академії армії США близько 20 років 
тому, щоб охарактеризувати невизначений, складний і неоднозначний багатосторонній світ, 
в якому доводиться діяти військовим (наприклад, при боротьбі з тероризмом) [1]. З часом 
термін «VUCA» змістився з військової термінології у сучасні бізнес-словники, оскільки він 
описує середовище, в якому здійснюють свою діяльність вітчизняні підприємства в сучасних 
умовах  господарювання, для яких стали характерними хаос, турбулентність і мінливе бізнес-
середовище.  

Таким чином, бізнес-середовище в контексті VUCA-світу характеризується такими 
ознаками: 

а) Volatility (мінливість, нестабільність, нестійкість, волатильність) – ситуація 
змінюється швидко і непередбачувано, хаотично, на основі даних змін не можна передбачати 
майбутню ситуацію або планувати дії. Жорстоке збільшення чотирьох вимірів змін: тип, 
швидкість, обсяг і масштаб; 

б) Uncertainty (невизначеність) – «місце», де основні руйнівні зміни трапляються. І 
минуле в даному місці не є провісником майбутнього, адже визначення того, що гряде, є 
вкрай скрутним. 

в) Complexity (складність) – «місце», де безліч складних для розуміння фактів, причин 
і чинників формують проблеми. Складність «без чіткого зв’язку між причиною і 

наслідком зачіпає всі організації»; 
г) Ambiguity (неоднозначність, неясність, двозначність, невизначеність) –  «місце», де 

складно відповісти на питання «хто, що, коли і чому» [2]. 
Таким чином, формування стратегії безпеко-орієнтованого інноваційного розвитку 

сучасних вітчизняних підприємств з урахуванням вимог сучасного бізнес-середовища в 
умовах VUCA-світу  потребує оновлення підходів до формування механізму прийняття 
управлінських рішень. Так, поряд з традиційними орієнтаціями складових, такими як: 
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вихідна інформація, діагностика, формулювання критеріїв та обмежень, підготовка варіантів 
рішення, аналіз ефективності у VUCA-світі необхідно додавання VUCA-орієнтованих 
складових таких як знання умов визначення ситуації (невизначеність, неоднозначність) та 
можливість передбачити результати управлінських дій (див. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Складові VUCA-світі в процесі прийняття управлінських рішень  
(джерело: власна розробка) 

Як видно з рис. 1,  особливостями прийняття управлінських рішень в умовах VUCA-
світі являються   об'єктивна присутність невизначеності, нестабільності, неоднозначності та 
складності. Модель ключових VUCA-складових механізму прийняття управлінських рішень 
характеризує здатність керівництва підприємства в екстремальній ситуації знаходити 
різноманітні варіанти орієнтацій цих складових, врахування їх впливу. 

В умовах VUCA-світі розробка стратегії безпеко-орієнтованого інноваційного 
розвитку сучасних вітчизняних підприємств повинна функціонувати за рамками, щоб 
заохочувати неформальне навчання їх персоналу, яке створює нові перспективи в рамках 
комбінації VUCA-складових механізму прийняття управлінських рішень. Розробка стратегії 
в умовах VUCA-світу стає надзвичайно складним процесом, який включає в себе 
найскладніші, тонкі і часом підсвідомі елементи людського мислення в теорії та практиці 
прийняття управлінських рішень. 

Все це вимагає визначення нового вектору в розвитку концепції управління, що 
зосереджене на адаптації сучасних вітчизняних підприємств до флуктуації (випадкового 
відхилення значення величини від середнього в певній ділянці простору чи в певний момент 
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часу) чинників  зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища, попереджуючи появу точок 
біфуркації. Це саме ті точки в яких наступає критичний стан системи, при якому вона стає 
нестійкою щодо флуктуацій і виникає невизначеність: чи стане стан системи хаотичним або 
вона перейде на новий, більш диференційований і високий рівень впорядкованості. При 
цьому стратегічне мислення набуває якості основної компоненти, що спирається на  
інтуїцію, застосування резервуарів підсвідомості, творчість, креативність та безперервне 
навчання персоналу сучасних вітчизняних підприємств [3]. 

Отже, сучасна концепція управління в рамках прийняття управлінських рішень в 
умовах VUCA-світу на основі гнучких екстрених дій і формування стратегічного мислення 
характеризується стрімкою появою багатьох завдань та вимагає негайного реагування з 
метою нівелювання негативних наслідків. В межах визначеної концепції акцент ставиться на 
інтеграцію управлінських дій, демократизацію, діджиталізацію, розгляд підприємства як 
суб’єкта впливу на зовнішнє бізнес-середовище, що відбувається в реальному часі. Все це 
вимагає негайного реагування системи його управління, урахування чинників зовнішнього та 
внутрішнього бізнес-середовища, а також використання інтуїтивно-творчого й креативного 
підходу, проблемно-орієнтованих методів прийняття управлінських рішень. 

Таким чином, концептуальні засади стратегії безпеко-орієнтованого інноваційного 
розвитку сучасних вітчизняних підприємств з метою прийняття управлінських рішень 
повинні засновуватись з урахуванням характерних рис VUCA-світу (див. рис. 1), зокрема 
непередбаченості майбутнього, обумовленого стрімким розвитком подій в умовах високої 
невизначеності та соціальної напруженості, з використанням інноваційного інструментарію 
дослідження чинників зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища та формування 
адекватної відповіді з боку підприємств як адаптивного реагування на зміни та застосування 
концепції VUCA-відповідей, що сфокусована на формуванні відповідних компетенцій 
спеціалістів, які спроможні вирішити будь-які управлінські проблеми в умовах сталого 
розвитку [3]. Головні акценти повинні бути зосереджені на скануванні та гнучкому 
ситуативному прийнятті відповідних управлінських рішень, на сталому розвитку з метою 
формування стратегії конкурентних переваг із залученням всіх зацікавлених сторін, що 
підвищить вірогідність прийняття ефективних управлінських рішень в правильному форматі 
та в потрібний час. 
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Зміна парадигми економічного розвитку суттєво вплинуло його регулювання [1]. 

Фокусування на сталому розвитку змінює ціннісну та цільову складові державно-приватного 
партнерства Водночас темпи гармонізації регуляторної бази сталого розвитку гальмує 
множинність завдань та цілей (рис. 1).  

 

 
* ЦСР – цілі сталого розвитку 

Рисунок 1 – Інкорпорація цілей сталого розвитку у документи стратегічного планування 
(джерело: на підставі [2, с. 10]) 
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Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
у 2019 р. разом з іншими центральними органами виконавчої влади проаналізовано ступінь 
інкорпорації цілей сталого розвитку на рівні їх завдань. Встановлено, що: а) всі 
17 визначених цілей і 86 задекларованих національних завдань інкорпоровані у 162 урядових 
нормативно-правові акти; б) на реалізацію цілей і завдань сталого розвитку спрямовано 
1394 тактичних завдань та 4296 заходів, які прописані у цих актах.  

Цей аналіз виявив недоліки національної системи державного стратегічного 
планування і регулювання:  

а) прогалини врахування деяких завдань 17 цілей;  
б) негативний вплив завеликої кількості стратегічних і програмних документів за 

17 цільовими напрямами розвитку на координацію зусиль щодо досягнення цілей та 
виконання завдань; 

в) дискретне, а не системне формування політики, яке унеможливлює концентрацію 
ресурсів на досягненні визначеного результат. 

Зведена характеристика впливу парадигми сталого розвитку на ціннісну та цільову 
складові регулювання державно-приватного партнерства (ДПП) довела його визначальний 
характер. Він змінює пріоритети бачення державою механізмів та напрямків підтримки ДПП 
саме за спрямованістю останніх на досягнення Цілей сталого розвитку. Це підтверджують 
дослідження [3-7]. 

В нагоді для цього буде ранжування Цілей сталого розвитку за вірогідністю їх 
досягнення (рис. 2), яке висвітлює стартові умови для ранжування або типологізації ДПП в 
залежності від вагомості їх впливу на досягнення Цілей сталого розвитку шляхом вирішення 
відповідних національних завдань. 

 

 

Рисунок 2 – Ранжування цілей сталого розвитку за вірогідністю їх досягнення 
 (джерело: на підставі [2, с. 17]) 

Можна узагальнити, що парадигма сталого розвитку та її конкретизація на рівні цілей 
і завдань змінюють вектор економічного розвитку, функціонал, ціннісну та цільові складові 
регулювання ДПП. Водночас, у нестабільній економіці, яка притаманна Україні, існує 
великий ризик політичного впливу на парадигму, коли сталий розвиток для стабілізації 
політичної ситуації стає кон’юнктурною самоціллю без формування відповідної економічної 
основи, оскільки політичні побоювання втратити цю суспільну призводять до невірної 
побудови економічної стратегії. 
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Відтак, зведена характеристика впливу сталого розвитку на ціннісну і цільову 
складові регулювання ДПП довела, що сталий розвиток є ключовим чинником, що 
спричиняє зміни цільового блоку регулювання розвитку державно-приватного партнерства, 
який потрібно враховувати та на який доцільно спиратися при регулюванні розвитку ДПП, 
оскільки саме сталий розвиток визначає цільову орієнтацію та цінності державно-приватного 
партнерства. 
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ГРАНТОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ЗМІНИ 
 

В.Ю. Філіппов, к.е.н., доцент, 
В.В. Бутковська, здобувач PhD 

 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Грантовий механізм управління розвитком малого підприємництва досліджено на 
реальному фактичному матеріалі оприлюднених звітів проєктів ПРООН [1], низки 
аналітичних звітів [2-6] та 26 грантових програм в межах проєктів, що відбувалися протягом 
2017-2020 років у трьох містах Одеської області (м. Одеса, м. Ізмаїл, м. Білгород-
Дністровський) за безпосередньою участю обох авторів та у Чернівецькій області в межах 
партнерства з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ) МОН України:  

а) «Зміцнення самозабезпечення ВПО та громад, що постраждали від конфлікту в 
Україні», замовник – Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансуванням Уряду 
Німеччини, виконавчий партнер –  Благодійний фонд (БФ) «Карітас Одеса УГКЦ»;  

б) «Підтримка самозабезпечення та засобів існування для біженців та шукачів притулку 
в Україні за фінансуванням Агентства ООН у справах біженців (UNHCR);  

в) «Відновлення засобів до існування в містах для населення, що постраждало 
внаслідок конфлікту на Сході України, м. Одеса», що реалізовував БФ «Карітас Одеса 
УГКЦ» спільно з МБФ «Карітас України» за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної 
організації «Catholic Relief Services» (США); 

г) «Тривалий економічний підйом для миру», замовник –  Австрійська агенція 
розвитку. Партнери проєкту: МБФ «Карітас Австрії» та МБФ «Карітас України», виконавчий 
партнер: БФ «Карітас Одеса УГКЦ»; 

д) Спільний міжнародний Проєкт ЄС та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду». 

Проєктами охоплено: 10 програм інкубації (400  осіб); 7 програм акселерації (183 
особи); 4 програми з мікропідприємництва (106 осіб); 4 програми з самозайнятості (111 осіб); 
1 програма з підприємництва та менторства для іноземних біженців і шукачів притулку (20 
осіб). 

Дістало висновку, що грантовий механізм управління розвитком малого 
підприємництва є надзвичайно потужним механізмом різноаспектної та різновекторної 
природи, що утворює цільові масштабні впливи. Наприклад, бюджет лише одного спільного 
міжнародного Проєкту ЄС та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» склав 26709,5 тис. євро. Цей проєкт напряму профінансував мікропроєкти малого 
бізнесу на суму 1445,2 тис. євро та мікропроєкти вимушено переміщених осіб  (615, 0 тис. 
євро). Також профінансовано кілька напрямків проєктів розвитку громад:  
енергоефективність (2000 тис. євро), комплексна модернізація (1500 тис. євро), гранти для 
відновлення об’єктів соціальної інфраструктури (410,0 тис. євро) та ін. [6]. Такі фінансові 
ін’єкції створюють точки розвитку підприємницької діяльності за рахунок замовлення 
продукції і послуг місцевих виробників [7]. 

Водночас дістало висновку, що грантовий механізм управління розвитком 
підприємництва потребує змін  в частині розробки: 

методичного підходу, системи індикаторів і методики експрес-оцінювання, моделі 
соціально-відповідального відбору підприємницьких ідей та підприємницьких проєктів; 
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науково-методичного підходу до формування команди грантового програми та її 
компетентністний профіль; 

адміністрування грантової програмою та оцінювання її ефективності; 
створення не лише національних та регіональних, а й локальних, місцевих передумов 

для розвитку грантового механізму для підтримки проєктів розвитку об’єднаних 
територіальних громад. 
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МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИКА УЗГОДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 
ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-

ПАРТНЕРСТВА З МЕТОЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
 

Му Цзяньмін, аспірант 
Одеський національний політехнічний університет 

 
 
Інновації та інформація останнім часом перетворилися на важливі чинники розвитку 

промислового виробництва, що стимулюють зростання його наукоємності, а їх 
комерціалізація стала обов’язковою частиною економіки. До того ж в економіці знань 
підприємству потрібно бізнес-партнерство з університетами, оскільки  заклади вищої освіти 
(ЗВО, університети) постійно створюють та передають нові знання. В ЗВО  формується 
інтелектуальний потенціал нації. Це доводять дослідження економічної наукової школи 
інноваційної трансформатики Одеського національного політехнічного університету за 
тривалий час досліджень, зокрема [1-12]. 

Це потребує відповідних змін стратегії управління промисловим підприємством. 
Однією з таких змін є узгодження інноваційно-інформаційної основи стратегії 

управління промисловим підприємством для створення бізнес-партнерства з метою 
інноваційного розвитку. Під інноваційно-інформаційною основою стратегії управління 
промисловим підприємством в економіці знань розуміється сукупність механізмів та 
інструментів для створення інновацій, інноваційних технологій і продукції, які використані у 
стратегії управління промисловим підприємством.  

Інноваційно орієнтованим бізнес-партнерством підприємства та університету є 
бізнес-партнерство принципово нового типу, що створюється для досягнення цілей 
інноваційного розвитку бізнес-партнерами, коли стратегія підприємства та університету має 
однакову мету – інноваційний розвиток. Інноваційна орієнтація ЗВО – це ознака, яка 
використовуються для визначення напрямку розвитку (інноваційний вектор), цілей розвитку 
(інноваційно-орієнтовані) і засобів розвитку (інноваційно-активні) ЗВО і промислових 
підприємств. Інноваційно-активні ЗВО – це ті, які ведуть інноваційну діяльність і несуть на 
неї витрати. 

Основними критеріями, які застосовні для характеристики або типологізації 
стратегії розвитку ЗВО, є характеристики ЗВО. Університет буде обраний підприємством 
як стратегічний бізнес-партнер, якщо він відкриє підприємству доступ до своїх 
інтелектуальних, інформаційних та організаційних ресурсів, водночас мінімізує 
підприємницькі ризики. Для узгодження інноваційно-інформаційної основи стратегії 
управління промисловим підприємством для створення бізнес-партнерства з метою 
інноваційного розвитку пропонуються такі основні критерії опису інноваційної 
спрямованості стратегії розвитку ЗВО – це наявність у неї таких елементів інноваційної 
системи:  

 відповідної системи цілей;  
 інфраструктури, створеної для їх досягнення;  
 методів стимулювання і підтримки впровадження інновацій.  
Також є освітні, науково-дослідні і міжнародні критерії оцінки ефективності 

інноваційного розвитку університету. Для оцінки кожного критерію в дисертації виділені 
відповідні показники. Пропонуються три групи загальних критеріїв для визначення 
об'єктивних передумов інноваційного розвитку університету. Науково-дослідні та 
міжнародні критерії можуть розраховуватися як через конкретний напрям, так і в цілому по 
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ЗВО, а освітні критерії мають сенс тільки щодо конкретної освітньої програми. Їх 
призначенням є оцінка потенціалу та інноваційної діяльності університету. 

Критерії профільності ЗВО є важливим, оскільки профільний інноваційно-
орієнтований університет більше підходить підприємству в якості стратегічного бізнес-
партнера, бо партнерські відносини з яким зможуть забезпечити: достовірну і своєчасну 
інформацію про зовнішні умови діяльності підприємства (ринок, структуру і динаміку 
попиту на конкретну продукцію, запити і переваги покупців, інноваційний потенціал 
конкурентів); про ідеї щодо задоволення попиту на конкретні інноваційні товари згідно 
технічних і технологічних можливостей виробництва; повний цикл виробництва (від 
створення нового товару або асортименту товарів, які ефективніше, ніж товари конкурентів, 
що задовольняють вимогам споживачів на ринку, до його серійного або масового 
виробництва) і виведення на ринок; формування системи необхідного впливу на споживачів і 
ринок, що забезпечує максимально можливий контроль над сферою реалізації та її 
регулювання. 

При розробці промисловим підприємством стратегії розвитку на засадах бізнес-
партнерства воно має фокусуватися тільки на сьогоднішніх ресурсах і потенціалі партнера. 
Треба вивчити власні можливості і їх якісна зміна внаслідок партнерства. З часом обидві 
характеристик можуть суттєво змінитися, оскільки економіка знань дозволяє змінить 
еволюційний розвиток та стрібкоподібнпий. Тому важливим завданням стратегування стає 
періодичний моніторинг двох об’єктів:  

1) балансу інтересів як самого підприємства, так і його бізнес-партнера; 
2) ступінь та прогнозний час зближення балансів партнерів.  
Для поліпшення досягнутого рівня балансу інтересів доцільним бачиться визначення 

найбільш проблемних ста перспективних сфер діяльності підприємства, які потребують 
першочергових зусиль та/або можуть спровокувати такий стрібкоподібний розвиток. Для 
цього треба проводити періодичну подальшу діагностику все сформованого балансу 
інтересів. 
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Будь-який результат інновацій у вартісному вираженні узагальнюється економічним 
ефектом.  Причому ефект може бути як позитивним – у вигляді економії, так і негативним – 
у вигляді збитку. Саме тому протягом стратегування ухвалюються управлінські рішення не 
тільки за функціями управління, а й з метою активізації інноваційного розвитку об’єкту 
управління за допомогою певних інструментів та методів, щоб отримати максимальну 
віддачу від інноваційного розвитку [1]. При цьому вони спираються на відповідні базові 
положення, загальні правила, основоположні ідеї й орієнтири (тобто принципи управління), 
які: 

 визначають риси реальної управлінської практики на підприємстві; 
 формулюють вимоги до стратегічного управління підприємством. 
Архітектоніка вироблення стратегії інноваційного розвитку може бути представлена 

змістовною або структурно-логічною схемами. У першому випадку під архітектурою 
стратегії інтенсифікації інноваційного розвитку можна розглядати стійкий взаємозв'язок його 
компонентів, яка відповідає її внутрішній сутності, надає їй цілісність і гармонійність і 
забезпечує ефективне формування інноваційного потенціалу, накопичення і використання 
інноваційних ресурсів.  

Актуалізація стратегії розвитку мітить такі аналітичні завдання  [2-3] як: 
 стратегічний аналіз – у частині дослідження інноваційних ресурсів і засобів, 

використання яких забезпечує досягнення цілей стратегії; 
 розроблення стратегічних альтернатив – у частині формування варіантів 

інноваційної стратегії на випадок суттєвих змін середовища; 
 вибір стратегії – у частині надання переваги одному або одночасно кільком 

варіантам інноваційного розвитку та вибору шляхів його активізації; 
 оцінювання та контролювання реалізації стратегії – у частині використання 

процедур економічного вимірювання досягнутих результатів інноваційного розвитку для 
перевірки їх відповідності цілям стратегії та його відповідними планами. Ці процедури 
забезпечують стійкий зворотний зв'язок між процесом досягнення цілей і цілями 
підприємства.  

Контроль пов'язаний з такими завданнями, як: а) визначення об'єктів і показників 
перевірки; б) оцінювання їх стану відповідно до прийнятих стандартів, нормативів, інших 
еталонних показників; в) з'ясування причин відхилень; г) коригування інноваційно-
інвестиційного розвитку або шляхів та механізмів його активізації. 

Реалізація завдань здійснюється на будь-якому напрямку розвитку або його 
функціональної сфери. Зокрема, це можна продемонструвати на прикладі Інвестиційної 
стратегії міста «Одеса 5Т», що прийнята у 2016 році та позиціонується як стратегія «для 
створення розкішної, красивої, доглянутої Одеси, комфортного і безпечного міста для всіх і 
кожного».  

За час існування інвестиційної стратегії «Одеса 5Т» було залучено більше 190 млн 
євро для розвитку міських проєктів та реалізовано близько 40 проєктів. 

Її аналітичні задання тиражуються на її п'ятьох основних напрямках: 
а) транспорт; 
б) туризм; 
в) торгівля; 
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г) технології; 
д) траст. 
  
Перелічені напрямки розглядаються як головні бізнес-активи міста, відповідно до 

яких залучаються інвестиції і в міському просторі реалізуються проєкти щодо смарт 
спеціалізації Одеської локації [4]. 

Стратегія смарт-спеціалізації базується на партнерських відносинах та взаємодії між 
бізнесом, державними структурами та установами знань, відповідно до концепції потрійної 
спіралі інновацій. Формування самої стратегії смарт-спеціалізації базується на визначенні 
пріоритетних секторів та сфер економічної діяльності, де регіони чи країни матимуть 
конкурентні переваги або потенціал для сталого та інклюзивного розвитку. І при розробці 
стратегії інклюзивного розвитку, яку запропоновано координувати зі стратегією смарт-
спеціалізації, було обрано стратегію розвитку Одеської області до 2027 року, яка побудована 
саме на принципах стратегії старт-спеціалізації. Тобто, на виборі пріоритетних галузей 
промисловості. 
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