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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТУ.  
ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА

Мануілова А.В.
студентка
Національного університету харчових технологій

В статті розглянуто теоретичні питання дослідження процесу контролю якості надання ау-
диторських послуг, досліджено зарубіжний досвід контролю за якістю аудиторських послуг 
та визначено його стан та перспективи здійснення в Україні. Проведено аналіз місця і ролі 
якості аудиторських послуг у системі внутрішнього та зовнішнього господарського контр-
олю вітчизняних суб’єктів господарювання, здійснено оцінку аналогічної системи в зару-
біжній аудиторській практиці. 
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Постановка проблеми. На сьогодні процеси, що 
відбуваються в економіці України потребують зростання 
якості з метою задоволення євроінтеграційних вимог. Це 
супроводжується впровадженням загальноприйнятих 
міжнародних норм і стандартів. Аудиторська діяльність 
не є винятком. Починаючи з 2003 року вона керується 
Міжнародними стандартами аудиту. Проте аудиторські 
організації та власне незалежні аудитори, здійснюючи 
аудиторську діяльність мають неабиякий ризик. Най-
важливішим є ризик неякісного надання аудиторських 
послуг, що може призвести до погіршення репутації і за-
борони на аудиторську діяльність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роз-
виток аудиту досліджується вітчизняними і зарубіж-
ними вченими, такими як Савченко В.Я., Бутинець 
Ф.Ф., Завгородній С.Я., Дорош Н.І., Білуха М.Т., 
Аренс А., Лоббек Дж., Адамс Р., Робертстон Дж.К., 
Дефлиз Ф.Л., та багато іншими. Їх дослідження 
присвячені методології аудиту та її практичним ас-
пектам. Проте майже відсутні публікації з приводу 
контролю якості аудиторської діяльності. 

Нормативне та законодавче регулювання контр-
олю якості роботи аудиторів в Україні визначається 
Законом №3125-XII, Міжнародним стандартом ауди-
ту 220 «Контроль якості аудиторської роботи», По-
ложенням №135/8 і Положенням №1/03 тощо.

 Мета дослідження. Метою даної статті є визна-
чення стану контролю якості вітчизняного аудиту 
в системі господарського контролю, обґрунтування 
необхідності його вдосконалення з використанням 
оцінки контролю якості аудиту в зарубіжній практиці.

Виклад основного матеріалу. Досвід роботи ау-
диторських організацій та аудиторів свідчить про іс-
нування проблем, пов’язаних з аудиторською діяль-
ністю, причинами яких можуть бути низька якість 
виконуваних робіт, низький рівень знань, недостатня 
кваліфікація аудиторів, незначний досвід та багато 
інших. Тому досить важливий контроль якості ауди-
торської діяльності. 

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку 
і показників фінансової звітності суб’єкта господа-
рювання з метою висловлення незалежної думки ау-

дитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах 
та відповідність вимогам законів України, положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших пра-
вил (внутрішніх положень суб’єктів господарюван-
ня) згідно із вимогами користувачів. Звідси випли-
ває, що головною метою аудиту є вираження думки 
про достовірність фінансової звітності і відповід-
ність порядку ведення бухгалтерського обліку зако-
нодавству України [1, с. 18]. 

Формування основних напрямів реалізації контр-
олю якості аудиторських послуг потребує чіткого ви-
значення самого поняття «контролю якості», під яким 
варто розуміти систему контролю зовнішніх і вну-
трішніх органів управління з метою недопущення ау-
диторами та аудиторськими фірмами порушень чин-
ного законодавства та аудиторської етики [2, с. 430].

Власне якість аудиторських послуг – це системне 
дотримання реальної професійної незалежності, ви-
мог чинного законодавства та стандартів аудиту, до-
тримання Кодексу професійної етики і професійна 
діяльність в сфері аудиту [3, с. 48]. 

Основною метою контролю якості роботи ауди-
тора є забезпечення відповідності здійснення ауди-
торської перевірки загальноприйнятим стандартам. 
У МСА «220 "Контроль якості аудиторської роботи" 
розкрито методичні рекомендації щодо контролю 
роботи аудитора. 

Зокрема:
а) з політики та процедур аудиторської фірми сто-

совно роботи в цілому; 
б) з процедур стосовно роботи, дорученої асис-

тентам під час проведення аудиту.
Міжнародна федерація бухгалтерів виділяє певні 

складові якості аудиторських послуг (рис.1).
Виділяють такі напрями контролю якості ауди-

торських послуг:
- Зовнішній контроль, що забезпечується шляхом 

проведення відповідними контролюючими організа-
ціями постійного моніторингу діяльності аудитор-
ських фірм та приватних аудиторів.

- Внутрішній контроль, що проводиться безпосе-
редньо самими суб’єктами аудиторської діяльності 
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перевірки, а також не врегульоване фінансування 
здійснення контролю якості. 

Тому ситуація, що склалася в Україні потребує ви-
рішення деяких проблем, які мають місце в діяльності 
аудиторів та аудиторських фірм. Однією з таких про-
блем є питання довіри до аудитора. Клієнт повинен 
бути впевнений у тому, що інформація, яку він надає 
аудиторові залишиться конфіденційною. Це пов’язано 
з професіоналізмом аудитора. Ще однією з проблем 
є недостатня кількість методичних розробок з ауди-
торського контролю, що спричиняє нестачу знань та 
низьку компетенцію аудитора під час виконання своїх 
завдань. Крім того, такі тенденції призводять до по-
ниження рівня конкурентоспроможності українських 
аудиторів, порівняно з іноземними, які пропонують 
значно ширший перелік аудиторських послуг [7, с. 
530-531]. Ще одним негативним явищем є брак ква-
ліфікованих аудиторських кадрів, що також знижує 
рівень конкурентоспроможності українських аудито-
рів. Таким чином виникає ряд проблем у процесі здій-
снення аудиту в Україні. 

У світовій діяльності відомі декілька моделей по-
будови системи нагляду за професією аудитора, а саме:

1. Нагляд здійснює приватна суспільна організа-
ція за дорученням держави. Прикладом є Комітет з 
нагляду за звітністю публічних компаній (РСАОВ), 
який був створений у США відповідно до Закону 
Сарбанеса – Окслі від 2002 року. Таку ж систему за-
проваджено і у Великобританії.

2. Нагляд здійснює державний орган, який є еле-
ментом фінансової інституції та контролює роботу 
біржових структур. Таку систему запроваджено в 
Австралії, Голландії, Італії.

3. Змішана модель, яку застосовано у Німеччині. 
Така модель передбачає, що існуюча суспільна орга-
нізація аудиторів та Аудиторська палата здійснює на-
гляд за професією, однак Аудиторську палату контр-
олює незалежний державний орган – АПАК [6]. 

Якщо порівняти роботу закордонних працівників 
контролю за якістю аудиту з Спілкою аудиторів Укра-
їни та Аудиторською палатою України, то порівняння 
не на нашу користь. У більшості країн європейської 
спільноти створено систему, яка здійснює постійний 
і системний контроль за якість аудиту, на відміну від 
вітчизняного контролю якості. Тому спираючись на 
досвід інших країн, необхідно більшою мірою контр-
олювати якість аудиторських послуг, яка важлива як 
для суб’єктів економіки, так і для держави в цілому. 

Висновки. Забезпечення якості аудиторської ді-
яльності це основний принцип який може давати 
гарантію клієнтам аудиторських організацій та дер-
жавним органам у тому, що в роботі аудиторів дотри-
муються встановлені стандарти аудиту та етичні нор-
ми. Також контроль виступає як стимул до розвитку 
та вдосконалення роботи, для цього контроль якості 
аудиту повинен бути постійним та систематичним. 
Варто зазначити, що обов’язковою умовою забез-
печення якості роботи аудиторів та аудиторських 
фірм є самоконтроль, саморегулювання, чесність та 
об’єктивність. А зовнішній і внутрішній контроль 
лише допомагає їм.

Складові якості аудиторських послуг за МСА 220 
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Рис. 1. Критерії та чинники якості аудиторських 
послуг [3, с. 48]

та включає контроль якості розробленої внутрішньо 
фірмової політики та контроль якості виконання від-
повідних процедур при проведенні аудиту конкрет-
ного замовника [4, с. 43].

Система контролю якості аудиторських послуг в 
Україні формується Аудиторською палатою України 
і містить в собі:

- Регулярну звітність суб’єктів аудиторської ді-
яльності за затвердженою АПУ формою

- Моніторинг з питань якості аудиторських по-
слуг

- Перевірки якості аудиторських послуг
- Додаткові процедури із забезпечення контролю 

якості та дисциплінарні заходи за наслідками контролю
- Інформування суспільства про функціонуван-

ня системи контролю якості аудиторських послуг в 
Україні [5].

27 травня 2004 р. була створена Комісія Аудитор-
ської палати України з контролю якості. Головним за-
вданням цієї комісії є здійснення політики і процедур 
забезпечення високої якості аудиторських послуг та 
відповідності їх вимогам Закону України "Про ауди-
торську діяльність", стандартам аудиту та етики. 

Відповідно до Положення АПУ «Про здійснен-
ня зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг 
в Україні» кожний суб’єкт аудиторської діяльності 
зобов’язаний проходити перевірку контролю якос-
ті аудиторської діяльності не рідше одного разу на 
п’ять років [5].

Контроль якості має охоплювати всі види діяль-
ності аудиторської фірми, тобто безпосередньо аудит 
та інші аудиторські послуги. 

На жаль, чинним законодавством України не вре-
гульовано основні питання щодо контролю якості 
діяльності аудиторів та аудиторських фірм. Тобто 
чітко не визначено повноваження перевіряючи та 
суб’єктів перевірки, не описана методика і техніка 
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Мануилова А.В.
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В статье рассмотрены теоретические вопросы исследования процесса контроля качества предостав-
ления аудиторских услуг, исследован зарубежный опыт контроля за качеством аудиторских услуг 
и определены его состояние и перспективы осуществления в Украине. Проведен анализ места и 
роли качества аудиторских услуг в системе внутреннего и внешнего хозяйственного контроля от-
ечественных субъектов хозяйствования, осуществлена оценка аналогичной системы в зарубежной 
аудиторской практике.
Ключевые слова: аудит, контроль качества, аудиторские услуги, Аудиторская Палата Украины.

AUDIT QUALITY CONTROL. DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE

Manuilova A.V.
student
National University of Food Technologies

The paper considers theoretical research question quality control process to provide audit services studied 
international experience quality control audit services and identifies its state and prospects of implementation 
in Ukraine. The analysis of the place and role of quality audit services in the system of internal and external 
economic control of domestic entities, the estimation of similar systems in foreign audit practice.
Keywords: audit, quality control, audit, Audit Chamber of Ukraine.
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, 
що визначення поняття конкурентоспроможності як у 
загальному розумінні, так і на рівні підприємства, є 
важливою проблемою для утримання стійких позицій 
на ринку. А також, для ефективного функціонування 
промислових підприємств необхідно визначити сис-
тему чинників, що впливають на рівень конкуренто-
спроможності для утримання її позицій та подальшо-
го підвищення. Головне призначення конкуренції, з 
погляду функціонування ринку як основного регулю-
ючого механізму в системі суспільного виробництва, 
полягає в тому, що бажання виробника отримати най-
більший прибуток спонукає його постійно шукати 
умови для найліпшого (з позиції прибутку) виробни-
цтва і збуту своєї продукції. Іншими словами, власник 
засобів виробництва в процесі добросовісної конку-
ренції хоче випередити, обійти тих, хто виготовляє і 
реалізує аналогічну продукцію чи надає подібні по-
слуги, й отримати додатковий прибуток. Конкуренція, 
як економічне суперництво за найкращу реалізацію 
своїх інтересів, ведеться в різних формах і різними 
методами, яким і присвячена дана робота.

Цілі дослідження: дати визначення поняттям 
«конкуренція», «конкурентна боротьба», виявити та 
розглянути основні методи конкурентної боротьби в 
умовах ринку.

Ступінь вивченості проблеми. Розвиток сучас-
них ринкових відносин призводить до підвищення 
вимог споживачів до продукції, яку вони спожива-
ють. Основним завданням підприємства, що нероз-
ривно пов’язане з ефективністю виробництва, за-
безпеченням випуску необхідної кількості виробів і 
високою якістю, є досягнення конкурентоспромож-
ності продукції на ринку. Сильні та слабкі сторони 
діяльності підприємства, визначені у процесі оціню-
вання конкурентоспроможності, дають змогу вияви-
ти та мобілізувати приховані можливості для отри-
мання вигідних позицій на ринку. Однак, визначення 
можливостей підприємства у конкурентній боротьбі 
та досягнення високих результатів стає все складні-
шим. Це пов’язано з необхідністю постійного при-

стосування до умов, що постійно змінюються. Крім 
того, важливою проблемою стає кількісна оцінка 
рівня конкурентоспроможності товару і управління 
нею, так як це досить трудомісткий, інтегрований 
процес, що складається із взаємопов’язаних скла-
дових і від якого залежить конкурентоспроможність 
всього підприємства.

Дослідженням даної проблеми займалося багато 
вчених таких, як Ф. Котлер, М. Портер, Р. Фатхудінов, 
В. Блонська, М.Саєнко, М. Юдін, А. Загородній, С. 
Клименко та багато інших. В їхніх наукових працях 
розкрито різні методичні підходи до оцінки конку-
рентоспроможності продукції та методами боротьби 
з конкурентами. Проте в сучасній економічній літе-
ратурі немає єдиної загальної методики боротьби з 
конкурентами. Саме тому дослідження є актуальним, 
адже від правильно підібраного методу залежить точ-
ність оцінки та подальші дії підприємства.

Виклад основного матеріалу. Термін конкурен-
ція походить від латинського слова concurrentia, що 
означає змагання, суперництво. Це суперництво за-
кладено в природі людини, яка прагне, перш за все, 
виявити свої кращі якості. У суспільстві все життя 
пронизане постійним змаганням або, як ми частіше 
говоримо, боротьбою [1, c. 109].

Конкурентна боротьба – це динамічний процес, 
що прискорює розвиток виробництва, служить кра-
щому забезпеченню ринку товарами. Вона представ-
ляє цивілізовану, легалізовану форму боротьби за 
існування і є одним з найбільш дійових механізмів 
відбору і регулювання в ринковій економіці. Вна-
слідок існування конкурентної боротьби, яка є осно-
вним рушійним елементом ринку, підприємці виму-
шені знижувати затрати виробництва, покращувати 
якість товарів і послуг тощо. Учасниками конку-
рентної боротьби є, насамперед, фірми та комерцій-
ні організації, які змагаються один з одним за ринки 
збуту, кращі умови купівлі чи продажу, за ресурси 
як матеріальні так і інтелектуальні, суперничають 
у сфері НДДКР (наукових і дослідно-конструктор-
ських розробок) і т.д. 
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Ринок – це механізм саморегулювання ринкової 
економіки, і «працює» він завдяки тому, що покупці 
і продавці постійно вступають у відносини обміну. 
Вони ж є основними суб’єктами в конкурентній бо-
ротьбі. У сучасних умовах в процеси конкурентної 
боротьби активно включається держава. Але її голо-
вне завдання полягає не стільки в участі державних 
підприємств в конкуренції, скільки в захисті добро-
совісної конкуренції і боротьбі проти суцільної мо-
нополізації ринків і виробництва товарів.

Головне призначення конкуренції, з погляду 
функціонування ринку як основного регулюючого 
механізму в системі суспільного виробництва, поля-
гає в тому, що бажання виробника отримати найбіль-
ший прибуток спонукає його постійно шукати умови 
для найліпшого (з позиції прибутку) виробництва і 
збуту своєї продукції. Іншими словами, власник за-
собів виробництва в процесі добросовісної конку-
ренції хоче випередити, обійти тих, хто виготовляє і 
реалізує аналогічну продукцію чи надає подібні по-
слуги, й отримати додатковий прибуток. 

На конкурентному ринку нездатність деяких під-
приємців використовувати власне економічну тех-
нологію виробництва в кінцевому підсумку озна-
чає усунення їх конкурентами, які використовують 
ефективніші методи виробництва.

Щоб встояти у конкурентній боротьбі, підпри-
ємець повинен виробляти саме те, що вважає за кра-
ще споживач. Це означає, що ресурси (фактори ви-
робництва) направляються в ті галузі, де в них існує 
найбільша потреба .

Конкуренція виконує стимулюючу функцію. 
Прагнення утриматися на ринку, максимізувати 
свою вигоду змушує підприємця вдосконалювати 
своє виробництво, поліпшувати якість продукції, 
знижувати витрати виробництва. У конкурентній 
боротьбі кожен продавець, думаючи насамперед про 
власну вигоду, пропонує кращі або дешевші товари, 
тим самим приносячи користь своїм покупцям і еко-
номічному добробуту суспільства в цілому.

Методи конкурентної боротьби – це передусім 
поліпшення якості товарів і послуг, швидке оновлен-
ня асортименту продукції, дизайн, надання гарантій 
і післяпродажних послуг, тимчасове зниження цін, 
умов оплати тощо. Водночас використовуються й 
такі «мирні» методи обмеження конкуренції, як 
укладення концернами таємних угод про єдину по-
літику.

Існує багато методів конкурентної боротьби, але 
основними, в сучасних умовах, є:

1) цінові;
2) нецінові;
3) недобросовісні методи конкуренції.
Цінові методи характеризуються тим, що в кон-

курентній боротьбі за споживача і завоювання ринку 
головним чином використовується такий прийом як 
зниження цін. Підприємець, що прийняв таке рішен-
ня, вважає, що більш низькою ціною на свої товари 
йому вдасться перемогти (розорити) конкурентів. 
Захопивши панівне становище на ринку, наступним 
зростанням цін підприємець прагне заповнити тим-

часові втрати прибутку. У сучасних умовах крім тра-
диційного зниження цін до основних методів кон-
курентної боротьби відноситься і зниження витрат 
виробництва та обігу [2, c. 11].

Рис. 1. Крива попиту

Фірми-продавці рухаються по кривій попиту 
(рис.1), знижуючи або збільшуючи ціну. Ціни явля-
ють собою гнучкий інструмент маркетингу, так як 
ними можна легко маневрувати під впливом безлічі 
факторів. Цінову конкуренцію вправі розпочати не 
тільки фірма, що займає панівне становище на ринку, 
але й невелике підприємство з метою вижити в умо-
вах конкуренції. Основна умова ведення успішної 
конкурентної боротьби за допомогою цін – постій-
на досконалість виробництва і зниження собівар-
тості. Виграє тільки той підприємець, який володіє 
реальними шансами зниження витрат виробництва. 
Ціновий метод конкурентної боротьби малоефектив-
ний, тому що конкуренти практично відразу можуть 
зробити аналогічні кроки у відповідь. Крім того, ма-
ніпулювання ціною виключає можливість будь-якої 
фінансової стабільності, ускладнює планування і 
управління підприємством. У сучасних умовах ціно-
вої метод продовжує застосовуватися, особливо при 
впровадженні на нові ринки (наприклад, японці при 
проникненні на нові ринки практикують зниження 
цін на 10 %) і для зміцнення позицій у разі рапто-
вого загострення проблеми збуту, а також у період 
фінансової нестабільності. Такий прийом в ідеалі є 
основою довгострокової стратегії розвитку будь-якої 
фірми [5].

Нецінові методи конкуренції в даний час є осно-
вними в ринковому механізмі всіх розвинених країн 
світу. Суть їх полягає в підвищенні якості виробле-
них товарів, покращенні після продажного и до-
продажного обслуговування. Це означає, що в кон-
курентній боротьбі особлива увага приділяється: 
високій якості товарів (послуг); надійності товарів, 
їх безпеки; економічності товарів; зручності в екс-
плуатації і обслуговуванні; більшого гарантійного 
терміну використання товарів; кращим екологічним 
характеристикам і т.д. Велике значення також має 
оперативна готовність фірм до перепрофілювання 
виробництва своєї продукції залежно від зміни рин-
кової ситуації. Цей прийом особливо характерний 
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для поведінки малих фірм, що і пояснює їх високу 
живучість і гнучкість [3, c. 15].

Досягти тимчасових переваг над конкурентами 
можна не тільки на основі реальних відмінностей 
свого товару, та й за рахунок активної рекламної ді-
яльності. Рекламні критики стверджують, що осно-
вною її метою є маніпулювання смаками людей. Ве-
лика частина реклами має скоріше психологічний, 
ніж інформативний характер. Витрати на рекламу є 
відносно непродуктивними, вони нічого або майже 
нічого не додають процвітанню суспільства. Рекла-
ма іноді викликає негативні зовнішні ефекти, такі як 
збільшення споживання тютюнових виробів, алкого-
лю і т.д. Ефективність реклами низька, оскільки біль-
ша її частина має тенденцію до самонейтралізації. 
Критики також стверджують, що реклама стримує 
конкуренцію. Говорячи про захист, адепти реклами 
вказують, що її основною метою є забезпечення спо-
живачів інформацією про товар. Реклама повідомляє 
про ціни на товари, про появу нової продукції та 
про розташування торгових точок. Вона сприяє під-
вищенню інтенсивності конкуренції. Кошти за роз-
міщення реклами – це чи не найголовніше джерело 
доходів засобів масової інформації. Реклама стиму-
лює вдосконалення продукту рекламодавцем, та так 
само стимулює високий рівень споживчих витрат, 
що створює позитивні передумови для економічно-
го зростання, збільшення зайнятості і, врешті-решт, 
підвищення загального добробуту нації.

У сучасних умовах господарювання саме неціно-
ві методи конкурентної боротьби, такі як: модифіка-
ція властивостей товару; створення товарів – субсти-
тутів, тобто взаємозамінних товарів; удосконалення 
послуг, що супроводжують реалізацію товарів і т. д., 
– є головними гарантами зростання конкурентоспро-
можності товаровиробників. Особливе значення це 
положення має для українських фірм у світлі пер-
спектив інтеграції в структури світового ринку.

Розглянуті методи конкурентної боротьби нале-
жать до ринкової форми конкуренції і так чи інакше 
пов’язані з виробництвом товару чи його обміном. 
Але окрім цих методів, у конкурентній боротьбі час-
то застосовують і ті методи, які не стосуються ринку. 
їх відносять до неринкоеої форми конкуренції. Ці 
методи конкурентної боротьби в сучасних умовах 
частіше називають недобросовісною конкуренцією.

Недобросовісні методи конкуренції в тій чи ін-
шій мірі є сусідами з ціновими і неціновими метода-
ми, але вони піддаються як громадського осуду, так і 
кримінального переслідування. До названих методів 
належать: 

- промислове шпигунство; 
- промислова контррозвідка; 
- підробка продукції конкурентів; злодійство то-

варного знака; 
- прямий обман споживачів; 
- зманювання фахівців фірм-конкурентів більш 

високою зарплатою; 
- підкуп посадових осіб; 
- махінації зі звітністю фірми з метою приховати 

прибуток від оподаткування [4, c. 5].
В умовах ринкових відносин, в період первісно-

го нагромадження капіталу багато хто з підприєм-
ців використовують саме ці методи. Такий практиці 
може протистояти лише формування правового поля 
підприємницької діяльності, вдосконалення законо-
давства. Виховання цивілізованих методів конку-
рентної боротьби – проблема багатогранна і вимагає 
великої уваги з боку держави.

Без конкуренції ринкові відносини теоретично 
немислимі, а практично – неможливі. В конкуренції, 
як і в будь-якому іншому значимому громадському 
явищі, поєднуються добро і зло, плюси і мінуси.

Висновок. Отже, конкуренція – головна ознака 
економіки.

І цінова, і нецінова конкуренція нерідко супро-
воджується порушенням загальноприйнятих правил 
поведінки. Для протидії проявам недобросовісної 
конкуренції створюються відповідні органи та струк-
тури. Наприклад, у США працюють антитрестівське 
управління міністерства юстиції та федеральна ко-
місія з торгівлі; в Японії – комісія із справедливих 
угод; у Франції – рада у справах конкуренції. В нашій 
країна створений Антимонопольний комітет. Це дає 
певні гарантії недопущення розвитку тіньових угод, 
порушення правил і норм конкурентної боротьби.

Антимонопольне законодавство в Україні визна-
чає правові основи обмеження монополізму, недопу-
щення недобросовісної конкуренції у підприємниць-
кій діяльності та здійснення державного контролю 
за його дотриманням.

Щоб не допустити зловживання монопольним 
становищем на ринку, створюються компетентні 
державні органи, які повинні контролювати угоди, 
що укладаються між підприємцями, а також між 
підприємцями та органами влади й управління. До 
їхніх функцій входить також контроль за веденням 
підприємцями конкуренції з метою запобігання не-
добросовісним формам і методам її.

Слід зазначити, що нормальна конкурентна бо-
ротьба ведеться там, де існує нормальне ринкове 
становище.
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Статья посвящена исследованию сущности понятий «конкуренция» и «конкурентная борьба». Рассматри-
ваются современные методы борьбы с конкурентами, их преимущества и недостатки, рассматриваются 
актуальные вопросы адаптации предприятий к требованиям рынка, для сохранения конкурентной позиции 
на нем. Анализируются особенности конкурентоспособности предприятия в современных условиях.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ПРОЦЕДУР АУДИТУ ВИ-
РОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПРИКЛАДІ МАКАРОННОЇ ФАБРИКИ

Мельнікова К.С.
студентка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В даній статті всебічно розглянута методика аудиту виробничих запасів, що спрямована на 
збір аудиторських доказів, проведення аналізу та розробки рекомендації щодо оптимізації 
роботи облікового апарату з метою підвищення ефективності управління виробничими за-
пасами у розрізі окремо взятих статей та елементів. Запропоновано нову форму робочого 
документу аудитора «Аудит виробничих запасів на виробництві макаронної продукції», що 
може бути використаним вітчизняними аудиторами під час професійної діяльності. Також 
обґрунтовано доцільність проведення та надання практичних рекомендацій щодо виконання 
аудиту ефективності системи управління запасами на підприємстві; надано практичні реко-
мендації з діагностики системи управління запасами в контексті аудиту ефективності.
Ключові слова: виробничі запаси, аудит виробничих запасів, методи та процедури аудиту, 
система внутрішнього контролю, робочі документи аудитора, поріг суттєвості. 

Постановка проблеми. Функціонування підпри-
ємств супроводжується кругообігом ресурсів, значне 
місце в яких займають запаси. Стан, формування й ра-
ціональне використання запасів є визначальним чин-

ником забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства. Успішне вирішення стратегічних завдань 
розвитку підприємств харчової галузі в умовах окрім 
жорсткої конкуренції, перенасичення ринків товара-
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ми іноземного походження, складного технологічно-
го процесу виготовлення продукції, але й постійного 
оновлення та вдосконалення системи ведення бух-
галтерського обліку та фінансової звітності шляхом 
наближення Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів 
фінансової звітності, потребує орієнтації обліку і 
аналізу запасів на отримання оперативної інформації 
про їх витрачання, що дасть змогу керівникам різних 
рівнів приймати ефективні управлінські рішення. 
В зв’язку з цим нагальними стають дослідження та 
удосконалення теоретичних, методичних і організа-
ційних аспектів обліку, аналізу ефективності викорис-
тання запасів на підприємствах харчової галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
витку теорії та практики обліку і аналізу виробни-
чих запасів, забезпеченню його інформаційної бази 
сприяли праці таких вітчизняних вчених як: Ф.Ф. 
Бутинець, Коблянська О.І., В.П. Завгородній, В.В. 
Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Н.В.Чебанова та ін-
ших.

Формулювання цілей статті. Основним завдан-
ням статті є збір інформації та характеристика осно-
вних методів та процедур аудиту виробничих запасів 
з метою розроблення напрямів їх удосконалення на 
прикладі підприємства харчової промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Успіх роботи ау-
дитора при проведенні перевірки насамперед за-
лежить від того, наскільки досконало розроблено 
методику аудиту. Тому особливу увагу при прове-
денні аудиторських перевірок підприємств, що спе-
ціалізуються на виробництві макаронних виробів, 
слід приділяти безпосередньо методиці проведення 
аудиту виробничих запасів. В основі даної методи-
ці повинно бути покладено комплексний підхід до 
розробки рекомендацій, спрямованих на визначення 
рівня виробничих запасів, їх впливу на собівартість 
готової продукції та фінансовий результат діяльності 
підприємства.

Метою контролю операцій з обліку виробничих 
запасів на виробництво макаронної продукції є пе-
ревірка правильності і обґрунтованості формування 
собівартості продукції, достовірності фінансового 
результату діяльності підприємств. Джерелами ін-
формації для здійснення аудиту виробничих запасів 
є документи зазначені в таблиці 1. 

Основними завданнями для досягнення вказаної 
мети є перевірка правильності віднесення затрат 
до складу витрат з виробництва продукції; оцінка 
синтетичного і аналітичного обліку виробничих за-
пасів; оцінка повноти і правильності відображення 
господарських операцій в бухгалтерському обліку 
і звітності; перевірка правильності калькулювання 
собівартості продукції; перевірка правильності про-
ведення інвентаризації незавершеного виробництва 
і відображення в обліку її результатів.

Ключовою ланкою в процесі збору аудиторських 
доказів є робоча документація. Формування робочої 
документації аудитора здійснюється на стадії орга-
нізації аудиту матеріальних ресурсів за допомогою 
розробленого аудиторського документу «Аудит ви-

Таблиця 1
Джерела інформації для аудиту 
виробничих запасів 

Вид джерела 
інформації Найменування

Первинні до-
кументи по 
обліку запасів

Накладні, рахунки-фактури, карт-
ки складського обліку, прибуткові 
ордери, накладні-вимоги на відпуск, 
лімітно-забірні карти

Аналітичні 
регістри обліку 
запасів

Відомості аналітичного облік 
запасів,звіти матеріально-відпові-
дальних осіб

Регістри синте-
тичного обліку 
запасів

Головна книга, відомості руху за-
пасів, журнали Ns3,5,6

Фінансова 
звітність під-
приємства

Баланс (ф.Ns1), примітки до річної 
фінансової звітності (ф.Ns5)

робничих запасів на підприємствах макаронного ви-
робництва».

Основною метою складання робочого документа 
«Аудит виробничих запасів на підприємствах мака-
ронного виробництва» є розробка єдиного методич-
ного підходу до процесу аудиторської перевірки на 
макаронно-виробничих підприємствах, забезпечен-
ня обґрунтованості аудиторського висновку і за-
свідчення відповідності проведеної перевірки між-
народним стандартам. Кількість розділів в робочому 
документі з аудиту виробничих запасів повинна від-
повідати вибраним етапам, процедурам і методам 
аудиторської перевірки. Саме тому запропонований 
аудиторський документ «Аудит виробничих запасів 
на підприємствах макаронного виробництва» міс-
тить 11 розділів.

Перший розділ повинен містити перелік: осно-
вних первинних документів і документів бухгалтер-
ської звітності клієнта; найбільш важливих регістрів 
обліку клієнта, на підставі яких проводитиметься 
перевірка. Необхідна інформація, для заповнення 
даного розділу, може бути отримана шляхом усного 
опитування і письмових пояснень працівників бух-
галтерії.

При цьому можуть бути використані запитання 
для тестування системи внутрішнього контролю на 
підприємстві (табл. 2).

Залежно від результатів проведеного тестування 
визначається аудиторський ризик.

Другий розділ доцільно поділити на дві частини: 
метод аудиторської перевірки (розділ 2.1), критерії 
визначення обсягів вибірки (розділ 2.2). При ви-
значені методу аудиторської перевірки, може бути 
застосована форма робочого документу наведена у 
таблиці 3.

У 3 розділі робочого документу відображаються 
дані з аудиту матеріальних запасів. На даному етапі 
доцільно використовувати наступні аудиторські до-
кази: посадові інструкції, положення про бухгалтер-
ську службу, наказ про облікову політику.

У 4 розділі відображаються дані з перевірки пра-
вильності оцінки виробничих запасів, які включені 
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в собівартість продукції. На даному етапі перевіря-
ються: наказ про облікову політику, довідки-розра-
хунки бухгалтерії, кошториси, картки аналітичного 
обліку затрат на виробництво.

У 5 розділі перевіряється обґрунтованість відне-
сення запасів до складу прямих матеріальних затрат. 
Аудитору необхідно перевірити наявність фактів 
віднесення до собівартості затрат, які не відносяться 
до матеріалів, а також випадки списання на виробни-
чі рахунки вартості матеріальних затрат з ПДВ.

Також перевіряється наявність фактів віднесення 
до собівартості макаронної продукції затрат на під-

Таблиця 2
Тести перевірки стану системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку
виробничих запасів

№ 
п/п Питання Відповідь

1. Чи розроблена на підприємстві єдина облікова політика по обліку виробничих запасів

2. Чи перевіряється відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку виробничих за-
пасів 

3. Які первинні документи з бухгалтерського обліку виробничих запасів передбачені облікової 
політикою

4. Чи обгрунтовані ціни і терміни постачання виробничих запасів по договорах постачання

5. Чи проводиться зіставлення кількості отриманих виробничих запасів з даними рахунків-
фактур

6. Чи контролює відповідальна особа в бухгалтерії собівартість відпущених у виробництво 
виробничих запасів

7. Чи дотримується встановлений порядок списання виробничих запасів
8. Чи виконується графік документообігу по обліку виробничих запасів

9. Чи існує належний розподіл обов'язків по санкціонуванню, здійсненню процесу відпуску 
виробничих запасів, обліку транспортно-заготівельних витрат і періодичного їх моніторингу

10. Чи існують підтверджуючі документи, на підставі яких визначаються фінансові результати 
від звичайної діяльності

11. Чи на всі отримані матеріальні запаси сплачені рахунки і е накладні
12. Як швидко оплачуються рахунки на покупку виробничих запасів

13. Чи існує на підприємстві служба внутрішнього аудиту і результати її роботи по контролю за 
обліком виробничих запасів

14. Чи здійснюється розподіл транспортно-заготівельних витрат за заздалегідь затвердженою 
процедурою

Таблиця 3
Методи аудиторської перевірки виробничих запасів 

№ 
п/п Етап аудиту Метод аудиту

1. Аудит організації обліку прямих матеріальних затрат Суцільна документальна перевірка

2. Перевірка правильності оцінки виробничих запасів, які вклю-
чені до собівартості продукції Вибіркова документальна перевірка

3. Перевірка обгрунтованості віднесення запасів до складу пря-
мих виробничих затрат на виробництво макаронної продукції Вибіркова документальна перевірка

4. Перевірка вірогідності списання н виробництво матеріалів Вибіркова документальна перевірка
5. Перевірка якісних показників списаних на виробництво запасів Вибіркова фактична перевірка
6. Перевірка дотримання норм з відпуску запасів Комбінована документальна перевірка

7. Перевірка правильності оцінки, використання і списання зво-
ротних відходів та вторинної сировини

Вибіркова документальна та фактична 
перевірка

8. Перевірка синтетичного і анaлітичного обліку виробничих за-
пасів Комбінована документальна перевірка

готовку і освоєння виробництва нових видів продук-
ції і технологічних процесів.

У 6 розділі слід перевірити вірогідність списан-
ня матеріалів і сировини у виробництво. Аудитору 
необхідно враховувати, що при розкраданні безпо-
середньо зі складу неврахованих резервів сировини і 
матеріалів можуть здійснюватись записи у забірних 
картках без фактичного одержання зі складу відпо-
відної кількості запасів.

У 7 розділі перевірці підлягають якісні показники 
списаних у виробництво запасів. Ця перевірка може 
здійснюватись шляхом зіставлення якісних показни-
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ків у документах на відпущену у виробництво сиро-
вину з актами приймання та даними лабораторного 
аналізу. На підставі даних технологічної експертизи 
та аналізу якості сировини бажано розрахувати кіль-
кість відпущених на виробництво конкретних видів 
сировини й матеріалів заниженої (завищеної) якості 
замість зазначених у документах на видачу.

У 8 розділі перевіряється дотримання норм від-
пуску сировини і матеріалів. Аудитору необхідно 
перевірити правильність встановлення лімітів з 
відпуску конкретних видів запасів виходячи з об-
сягу випуску макаронної продукції, норм витра-
чання матеріалів на одиницю готової продукції 
і залишку матеріалів на початок запланованого 
періоду. Дотримання ліміту на відпуск запасів зі 
складу у виробництво перевіряється на підставі 
лімітно-забірних карток. При цьому доцільно за-
стосувати зустрічну перевірку для порівняння за-
писів у документах на витрачання, які зберігають-
ся в різних місцях (на складі, в цеху, бухгалтерії, 
відділу постачання). Зустрічаються випадки, коли 
навмисно завищені ліміти відпуску запасів з ме-
тою подальшого їх розкрадання або виробництва 
неврахованої продукції.

У 9 розділі перевіряють законність списання ви-
робничих запасів до складу втрат. Під час перевірки 
необхідно користуватись нормативами гранично до-
пустимих втрат при виробництві і зберіганні вироб-
ничих запасів, результатами проведення інвентариза-
ції і відображенням їх в обліку. Даний етап доцільно 
здійснювати по кожному технологічному процесу.

У 10 розділі перевірці підлягає синтетичний і 
аналітичний облік виробничих запасів (табл. 4).

Таблиця 4
Перевірка аналітичного і синтетичного обліку 
матеріальних запасів підприємства* 

№ 
з/п

Дані перевірки Дані 
під-

приєм-
ства

Від-
хи-

лення
Дебет 
рахун-

ку
Кредит 
рахунку Сума

Пер-
винний 
доку-
мент

* – розроблено автором
У 11 розділі аудитор у письмовій формі відобра-

Функціональні Загальні Часткові

Складання робочої 
програми аудиту

Збір аудиторських доказів

Аналіз та оцінка 
аудиторських доказів

Складання аудиторського 
висновку

Розробка типового плану і 
програми аудиту виробничих 
запасів

Складання робочих 
документів аудитора

Підготовка тестів системи 
внутрішнього контролю та 
залишків на рахунках 
бухгалтерського обліку 
стосовно виробничих запасів

Оцінка ефективності 
системи внутрішнього 
контролю на підприємстві

Ознайомлення бізнесу 
підприємства

Здійснення арифметичних 
перевірок проведених 
оцінок виробничих запасів

Детальне вивчення 
облікової політики та 
установчих документів

Рис. 1. Класифікація завдань аудиту матеріальних запасів 

жає свої зауваження і пропозиції, по усуненню від-
хилень, встановлених у 3- 10 розділах.

Виробничі запаси як основа матеріальних витрат 
є складовою виробничої собівартості готової про-
дукції потребують забезпечення єдності основних 
ланок її управління. Важлива роль у вирішенні цих 
завдань належить удосконаленню основних функцій 
управління підприємств, до яких належить внутріш-
ній контроль, аналіз та логістика. Як не дивно, проте 
логістика дає змогу дослідити не лише фізичний рух 
виробничих запасів, але на сьогодні вона відіграє 
важливу роль у процесі планування, закупки, тран-
спортування та зберігання виробничих запасів під-
приємства. Саме логістика має на меті управління 
ланцюгом поставок, що в свою чергу свідчить про 
вдосконалення координації всіх бізнес процесів, що 
мають місце на підприємстві. І систему внутрішньо-
го контролю, і аналіз, і логістику об'єднує одне голо-
вне завдання: вивчення ефективності використання 
виробничих запасів на основі даних бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. Для того, щоб встано-
вити ефективне, раціональне та цільове використан-
ня виробничих запасів, необхідно проводити таку 
форму контролю як зовнішній аудит виробничих за-
пасів незалежним аудитором.

Завдання дослідження полягає в розгляді теоре-
тичних засад проведення аудиту виробничих запасів 
та розробці пропозицій щодо удосконалення мето-
дики аудиту виробничих запасів на підприємствах, 
а саме внесення змін до складання аудиторських ро-
бочих документів.

В процесі господарської діяльності підприємства 
постійно контролюють виробничі запаси, при цьому 
вони переслідують два завдання: зменшення обсягу 
витрат на зберігання запасів та зниження вилученого 
з обороту капіталу.

В управлінні підприємством аудит виробничих 
запасів відіграє дуже важливу роль. Адже його мета 
полягає у підтвердженні відображення їхньої досто-
вірної вартості у фінансовій звітності і правильності 
та відповідності відображення господарських опера-
цій, що пов'язані з ними, чинному законодавству.

Відповідно до існуючої законодавчо-нормативної 
бази до об'єктів аудиту виробничих запасів підпри-
ємства належать запаси в розрізі їх видів – сирови-
на і матеріали, паливо, запчастини, напівфабрикати 

і комплектуючі вироби, ма-
лоцінні і швидкозношува-
ні предмети. Даний перелік 
співпадає з об'єктами бухгал-
терського обліку виробничих 
запасів та їхнім відображен-
ням фінансової звітності. На 
практиці така ідентичність 
відіграє позитивну роль, адже 
значно спрощує пошук необ-
хідних документів для здій-
снення перевірки незалежним 
аудитором. Для проведення 
аудиту виробничих запасів 
аудитором використовуються 
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стосовно якого в нього виникли певні сумніви.
Незалежний аудитор під час складання програми 

аудиту зазначає допустимий поріг суттєвості щодо 
об'єкту аудиту, який може бути розрахований або 
самостійно аудитором, або ж взятий з облікового 
документу, який затверджено на підприємстві керів-
ником відповідно до вимог національних положень 
бухгалтерського обліку та рекомендацій Міністер-
ства фінансів України, що були затверджені 29 липня 
2003 року, про суттєвість у бухгалтерському обліку 
та звітності.

Показник суттєвості може бути визначений як до 
окремих статей балансу, так і для фінансової звіт-
ності в цілому. Для його розрахунку використову-
ються такі кількісні параметри як сальдо рахунку 
виробничих запасів та абсолютне значення оборотів 
по ньому. Неможливо встановити єдині нормативні 
значення для порогу суттєвості, які могли б застосо-
вуватися до всіх підприємств, адже вони не будуть 
достовірно відображати реального стану підпри-
ємства. Пояснити таку ситуацію можна тим, що на 
кожному підприємстві впродовж звітного періоду 
матимуть місце різні обороти по одних і тих самих 
рахунках, а отже використання певних нормативних 
значень просто неможливе. Саме тому показник по-
рогу суттєвості має розраховуватися для кожного 
підприємства окремо, за наступною формулою:

Sr= (   )*100%                          (1)
де Sr – поріг суттєвості
Т – оборот по рахунку за звітний період n;
ТВ – загальний підсумок балансу за звітний пе-

ріод n.
Контроль за виробничими запасами дозволяє 

отримувати інформацію про рух виробничих запа-
сів між структурними частинами підприємства та 
виявляти прогалини в системі управління запаса-
ми та функціонуванні підприємства в загальному. 
Зміст контролю за виробничими запасами полягає 
в перевірці обсягів та етапів руху виробничих за-
пасів. Однак для здійснення такого повноцінно-
го контролю незалежний аудитор має бути добре 
обізнаним з тим видом господарської діяльнос-
ті, якою займається досліджуване підприємство. 
Адже для кожної галузі економіки притаманні свої 
характеристики та особливості. На нашу думку, на 
законодавчому рівні має бути затверджена типова 
форма документу, що в обов'язковому порядку має 
бути присутнім на підприємстві, та заповнювати-
ся службою бухгалтерського обліку на підприєм-
стві. В цьому документі повинні бути зафіксова-
ні не лише особливості ведення бухгалтерcького 
обліку, що притаманні підприємству у ї: зв'язку з 
тією чи іншою діяльністю у галузі економіки, але 
й зазначені всі зміни, що були прийнятті стосов-
но облікової політики, занотовані у хронологічній 
послідовності, зазначені всі контрагенти, з якими 
співпрацює підприємство, незалежно від терміну 
та обсягу співпраці. Такий документ, назвемо його 
«Звіт про діяльність підприємства», істотно по-
легшить роботу незалежного аудитора під час про-
ведення перевірки. Звісно при умові, що служба 

такі прийоми та спеціальні методи, як арифметична 
перевірка, тестування, опит, документальна перевір-
ка, аналітичні процедури.

Для того, щоб досягти головної мети аудиту ви-
робничих запасів, аудитором має бути виконаний пе-
релік завдань (рис. 1)

Для досягнення основної мети аудиту та задо-
волення потреб користувачів в отриманні повної 
інформації щодо виробничих запасів аудитору необ-
хідно виконати наступні процедури: перевірка на-
явності та порядку зберігання товарно-матеріальних 
цінностей; перевірка правильності та своєчасності 
документального відображення операцій із надхо-
дження, відпуску та внутрішнього переміщення за-
пасів; перевірка правильності визначення первісної 
вартості запасів та відповідності її обліковій політи-
ці та П(С)БО; перевірка дотримання норм витрачан-
ня запасів для здійснення господарської діяльності 
та порядку обліку витрачання запасів у виробництві; 
перевірка дотримання підприємством податкового 
законодавства по операціях, пов'язаних із формуван-
ням собівартості продукції; перевірка переоцінки та 
уцінки товарно-матеріальних цінностей.

Вище зазначені процедури мають бути першо-
чергово виконанні службою внутрішнього контролю 
підприємства. Внутрішні аудитори висловлюють 
свою думку стосовно проведеного аналізу, надають 
можливі рекомендації та поради щодо ефективнос-
ті діяльності підприємства. Основні функції служби 
внутрішнього контролю, як правило, складаються 
з процедур дослідження окремих операцій підпри-
ємства, оцінювання і контролю відповідності цих 
операцій, відображення у бухгалтерському обліку, а 
також контролю за функціями внутрішньої системи 
контролю підприємства.

До основних робочих документів аудитора при 
перевірці операцій з виробничими запасами, що 
мали місце на підприємстві, належить план та про-
грама аудиту.

На сьогодні розроблені типові зразки для ство-
рення такого документу, як план проведення аудиту 
виробничих запасів на підприємстві. Він являє со-
бою таблицю, що в якій у стрічках записується етапи 
аудиту виробничих запасів (на приклад, планування 
аудиту, тестування внутрішнього контролю, аудит 
електронної обробки інформації, аудит системи ве-
дення бухгалтерського обліку на підприємстві, ана-
літичні процедури тощо), по стовпчиках записується 
інформація щодо періоду проведення кожного етапу 
аудиту, прізвище виконавця. Проте, на нашу думку, 
в обов'язковому порядку, в плані аудиту виробничих 
запасів має бути також наведена інформація, яка б 
давала змогу встановити фактичного виконавця того 
чи іншого етапу аудиту та фактичну дату виконан-
ня. Така інформація буде дуже корисною в подаль-
шому, при проведенні наступної перевірки незалеж-
ним аудитором матеріальних запасів підприємства. 
Ознайомлюючись з аудиторським висновком свого 
попередника, у разі виникнення будь-яких питань, 
аудитор знатиме до кого він може звернутися з ними, 
та встановити чи взагалі був проведений етап аудиту, 

Т
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внутрішнього контролю буде сумлінно слідкувати 
за його оновленням.

Результати аудиторської перевірки ефективнос-
ті використання виробничих запасів мають бути 
спрямовані на пошук шляхів зменшення собівар-
тості продукції та застосування систем ефективного 
управління запасами.

Висновки. Отже, в даній статті широко розкриті 
методичні аспекти проведення аудиту виробничих 
запасів та надані методичні рекомендації, які до-
зволяють за рахунок розробленого аудиторського 
документу та виділених етапів своєчасно виявити 
та попередити порушення, а також внести необхідні 
зміни в облікову політику організації. Запропонова-
на методика аудиту виробничих запасів спрямована 
на збір аудиторських доказів, проведення аналізу та 
розробки рекомендації щодо оптимізації роботи об-

лікового апарату з метою підвищення ефективності 
управління виробничими запасами у розрізі окремо 
взятих статей та елементів.

Також, для покращення результатів діяльності 
будь-якого підприємства були запропоновані на-
прями вдосконалення методики складання ауди-
торських робочих документів, що використовують-
ся під час аудиту виробничих запасів виробничого 
підприємства, а саме плану аудиту, запропонова-
на методика розрахунку порогу суттєвості для 
оцінки системи управління запасів на підприєм-
стві, та зроблені пропозиції щодо затвердження 
в обов'язковому порядку ведення внутрішнього 
документу на підприємстві в якому б фіксувалися 
всі особливості ведення господарської діяльності 
впродовж звітного року бухгалтерською службою 
підприємства.
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НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ И ПРОЦЕДУР АУДИТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРИМЕРЕ МАКАРОННОЙ ФАБРИКИ

Мельникова К.С.
студентка
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

В данной статье всесторонне рассмотрена методика аудита производственных запасов, которая на-
правлена на сбор аудиторских доказательств, проведения анализа и разработки рекомендации по 
оптимизации работы учетного аппарата с целью повышения эффективности управления производ-
ственными запасами в разрезе отдельно взятых статей и элементов. Предложена новая форма рабо-
чего документа аудитора «Аудит производственных запасов на производстве макарон», что может 
быть использован отечественными аудиторами во время профессиональной деятельности. Также 
обоснована целесообразность проведения и предоставление практических рекомендаций по про-
ведению аудита эффективности системы управления запасами на предприятии; даны практические 
рекомендации по диагностике системы управления запасами в контексте аудита эффективности.
Ключевые слова: производственные запасы, аудит производственных запасов, методы и процеду-
ры аудита, система внутреннего контроля, рабочие документы аудитора, порог существенности.
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THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF METHODS AND PROCEDURES 
OF AUDIT OF PRODUCTION STOCKS ON THE EXAMPLE OF MACARONI FACTORY
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In this article the technique of audit of production stocks, which aims to collect audit evidence, analysis and 
development of recommendations to optimize the accounting unit for the purpose of increase of management 
efficiency by production stocks in a section of separately taken articles and elements is comprehensively 
considered. A new form of the auditor's working paper «Audit of production stocks on production of 
macaroni», which can be used by domestic auditors during professional activities. Expediency of carrying 
out and providing practical recommendations about carrying out audit of system effectiveness of stockpile 
management at the enterprise is also proved; practical recommendations about diagnostics of a control 
system by stocks in a context of audit of efficiency are made. 
Keywords: production stocks, audit of production stocks, audit methods and audit procedures, system of 
internal control, auditor's working papers, materiality threshold.
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У статті розглянуто основні завдання та функції управління інвестиційною активністю сіль-
ськогосподарського підприємства. Також досліджено питання інвестиційної активності під-
приємства (УЛДСС). 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна активність, сільськогосподарське підприємство, 
управління.

Постановка проблеми. За сучасних умов роз-
витку світової економіки в жодній країні ефективне 
господарювання не може здійснюватись без залучен-
ня та ефективного використання інвестицій. У еконо-
міці країни інвестиції відіграють важливу роль. Для 
отримання інвестиційних ресурсів підприємство має 
бути інвестиційно активним. На сьогодні для Укра-
їни сільське господарство є ключовою галуззю, яка 
має досить потужний інвестиційний потенціал. На-
рощування обсягів інвестицій і підвищення ефек-
тивності їх використання у аграрному виробництві 
– необхідна умова подальшого розвитку сільського 
господарства України.

Актуальність інвестиційної активності підпри-
ємств в економічному аспекті полягає в тому, що в 
умовах розвитку ринкових відносин інвестування 
є не тільки джерелом одержання майбутніх вигод 

підприємствами, а й являється основним фактором 
зростання економіки країни в цілому.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання управ-
ління інвестиційною діяльністю досліджували такі 
зарубіжні вчені, як Беренс В., Бистряков А.Я., Бэйли 
Дж., Гітман Л. Дж., Джонк М.Д., Хавранек П.М., Ха-
чатуров Т.С., Шарп У. Вагомий внесок у дослідження 
питань, пов’язаних із інвестиційною діяльністю під-
приємств внесли Бланк І.О., Борщ Л.М., Гойко А.Ф., 
Губарь О.В., Загородній А.Г., Крупка М.І., Кужелєва 
Г.О., Майорова Т.В., Макарій Н.П., Нейкова Л.І., Но-
сова О.В., Петрович Й.М., Підхомний О.М., Рогожин 
П.С., Саблук П.Т., Федоренко В.Г., Філиппова С.В., 
Хрущ Н.А., Чумаченко М.Г., Шилов Е.І. та ін. 

Існують різні точки зору по визначенню інвести-
ційної активності підприємств. Ковалев В. В. вва-
жав, що це цілеспрямований вклад на визначений 
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термін капіталу в усіх його формах у різноманітні 
об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуаль-
них цілей інвесторів [3]. За Липсицом І. В. – це потік 
оплат і виплат (витрати), що починаються з виплат 
(витрат)[15]. Макконел К.Р. зазначав, що інвестиції 
– витрати на виробництво та накопичення засобів 
виробництва і зростання матеріальних запасів. Без-
умовно перелічені визначення є вірними, але вони 
не повною мірою висвітлюють сутність досліджува-
ного явища. Кожне з перелічених визначень носить 
в собі суб’єктивний характер. Тому для об’єктивного 
визначення потрібно об’єднати та знайти єдність у 
різноманітних трактуваннях.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних і 
практичних засад підвищення інвестиційної актив-
ності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи 
думки багатьох дослідників, можна сказати, що ін-
вестиційна активність підприємства – це багатоас-
пектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися 
у різних формах і характеризуватися різними осо-
бливостями. Також це об’єктивний процес, що має 
свою логіку, і розвивається відповідно до власти-
вих йому закономірностей і відіграє важливу роль в 
господарській діяльності підприємства, оскільки по 
своїй економічній природі інвестиції являють собою 
відмову від сьогочасного споживання заради одер-
жання прибутків у майбутньому.

Зміст інвестиційної активності та принципи 
управління нею формують її мету та завдання. Роз-
глядаючи головну мету управління інвестиційною 
активністю, слід зазначити, що вона нерозривно 
пов'язана з головною метою господарської діяль-
ності підприємства в цілому і реалізується з нею в 
єдиному комплексі. З розвитком інвестиційної тео-
рії змінювалися і підходи економістів до визначення 
головної мети інвестиційної діяльності, і, зрештою, 
дослідниками було сформульовано три основні під-
ходи.

Згідно з теорією А. Сміта, максимізація прибут-
ку окремих суб’єктів господарювання приведе до 
максимізації всього суспільного добробуту. Високий 
рівень прибутку підприємства може досягатися за 
високого рівня інвестиційного ризику, що генерує за-
грозу банкрутства, а тому в ринкових умовах макси-
мізація прибутку є одним із найважливіших завдань 
інвестиційної діяльності підприємства чи критеріїв 
оцінки ефективності окремих видів його інвестицій.

Представники сучасної економічної теорії го-
ловною метою інвестиційної діяльності підприєм-
ства вважають забезпечення максимізації добробуту 
власників підприємства, що отримує конкретне ви-
раження в максимізації ринкової вартості підприєм-
ства. Такий підхід поділяють усі сучасні теоретики 
у сфері інвестиційного менеджменту тому, що, на 
їхню думку, він якнайкраще реалізує фінансові ін-
тереси власників підприємства (прибуток і ризик з 
урахуванням фактора часу).

Враховуючи викладене, І.О. Бланк зазначає, що 
головною метою інвестиційного менеджменту є за-
безпечення максимізації добробуту власників під-

приємства в поточному та перспективному періодах.
Головна мета інвестиційної активності – забез-

печення найбільш ефективних шляхів реалізації 
інвестиційної стратегії підприємства. У процесі 
реалізації основної мети механізм інвестиційного 
менеджменту має бути спрямований на вирішення 
таких найважливіших завдань або цілей, а зокрема 
забезпечення [4]:

а) високих темпів економічного розвитку підпри-
ємства, його конкурентоспроможності за рахунок 
ефективної інвестиційної діяльності;

б) максимальної дохідності (чи прибутковості) 
або досягнення соціального ефекту від інвестицій-
ної діяльності підприємства;

в) мінімізації ризиків при впровадженні інвести-
цій і здійснення інвестиційної діяльності;

г) достатнього обсягу інвестиційних ресурсів та 
оптимізації (форми та методів усіх можливих дже-
рел) і погодженості їх структури з прогнозом;

д) пошук ефективних шляхів прискорення реалі-
зації діючої інвестиційної програми підприємства та 
інвестиційних проектів.

Усі розглянуті завдання інвестиційної діяль-
ності взаємозалежні, взаємодоповнюючі, і тому їх 
слід розглядати та враховувати сукупно з особли-
востями кожної окремо. Інвестиційна активність 
починається з визначення інвестиційної стратегії 
підприємства,вибір якої залежить від [6]:

1) стадії життєвого циклу підприємства;
2) стратегії розвитку в цілому;
3) стану зовнішнього і внутрішнього ринків ін-

вестиційних ресурсів;
4) інвестиційної принадливості підприємства як 

об’єкта вкладення засобів.
Основою інвестиційної політики організації і 

процедур вибору та реалізації пріоритетів повинна 
бути їх орієнтація на кінцеві соціально-економічні 
результати. У зв’язку з цим її несучою конструкцією 
повинна бути система цілей, критеріїв їх досягнен-
ня і правил прийняття рішень, яка пронизує всі рівні 
організаційної системи, етапи процедур і механізмів.

Формування інвестиційної стратегії підприєм-
ства здійснюється в просторі перетинання взаємних 
інтересів, як самого підприємства, так і його потен-
ційного стратегічного інвестора. А інвестиція являє 
собою особливий товар, що обертається на ринку. 
Тому можливість її одержання в тому або іншому 
вигляді часто залежить від розуміння й урахуван-
ня взаємних інтересів партнерів, від уміння бачити 
об'єкт інвестування з позицій стратегічного інвесто-
ра й оцінювати його інвестиційну привабливість [5].

Визначення інвестиційної привабливості окремо-
го підприємства як потенційного об'єкта інвестуван-
ня здійснюється інвесторами в процесі визначення 
доцільності капітальних вкладень, вибору в при-
дбанні альтернативних об’єктів і купівлі акцій окре-
мих підприємств.

Інвестиційна привабливість підприємства – це 
сукупність характеристик його фінансово-госпо-
дарської та управлінської діяльності, перспектив 
розвитку та можливості залучення інвестиційних 



21

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості під-
приємства є інтегральною характеристикою його 
внутрішнього середовища.

Ділова активність – це комплексна характерис-
тика, яка втілює різні аспекти діяльності підприєм-
ства, а тому визначається системою таких критеріїв, 
як місце підприємства на ринку конкретних товарів, 
географія ділових відносин, репутація підприємства 
як партнера, активність інноваційно-інвестиційної 
діяльності, конкурентоспроможність. Таким чином, 
ділова активність може характеризуватись динамі-
кою показників ефективності виробничо-господар-
ської діяльності в цілому. Позитивна динаміка цих 
показників (табл. 1.1) сприятиме зміцненню фінан-
сового стану підприємства.

Таблиця 1.1
Аналіз ділової активності підприємства

Показники 2010 р 2011 р 2012 р
Відхи-
лення 
(+,-)

Коефіцієнт обо-
ротності оборот-
них активів 

0,9 1,1 1,7 0,8

Тривалість обо-
роту оборотних 
активів, днів

405,6 331,8 214,7 -190,9

Коефіцієнт обо-
ротності дебітор-
ської заборгова-
ності

6,0 2,6 7,6 1,6

Тривалість обо-
роту дебіторської 
заборгованості, 
днів

60,8 140,4 48,0 -12,8

Коефіцієнт обо-
ротності матері-
альних запасів

1,47 1,73 2,5 1,03

Коефіцієнт обо-
ротності власного 
капіталу

0,14 0,3 0,4 0,26

Коефіцієнт оборотності власного капіталу пока-
зує, що в 2010 – 2012 рр. підприємство не мало про-
блем із задіяними потужностями. Оборот дебітор-
ської заборгованості триває 48,0 дні, це говорить про 
високий рівень ділової активності. Оборот оборот-
них активів натомість вимагає покращення застосу-
вання всіх оборотних засобів, оскільки триває надто 
довго – 214,7 днів, причому підприємство практично 
не займається тваринництвом.

Розглянемо наявність та склад джерел інвести-
ційної діяльності підприємства УЛДСС (табл. 1.2).

Розрахуємо показник ефективності інвестицій 
(ОНП) для 2012 року: 

ОНП=ЧП/ССІ, де ОНП – облікова норма прибут-
ку, ЧП – чистий прибуток, ССІ – середня сума інвес-
тицій за попередній і поточний рік. 

ОНП=7,0/ (3597+3862)=7,0/7459=0,09 %.
Таким чином, капіталовкладення підприємства у 

2010 році виправдали себе на 0,09%, що є низьким 
показником, зважаючи на їх невеликий розмір та за-
гальносистемні тенденції окупності капіталу в галузі.

Висновок. За умов розвитку ринкових відносин в 
Україні однією з першочергових для підприємства є 
проблема зміцнення позицій на ринку та залучення ін-
вестиційних ресурсів, у боротьбі за які вирішальним 
чинником стає інвестиційна привабливість. Необхід-
ною умовою забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств є їхнє швидке технологічне оновлення, 
яке, у свою чергу, потребує активізації інвестиційної 
діяльності, спрямованої як на інноваційне забезпечен-
ня, так і на просте відтворення основних засобів гос-
подарюючих суб’єктів. Інвестиційна активність під-
приємства – це багатоаспектні вкладення капіталу, що 
можуть реалізуватися у різних формах і характеризу-
ватися різними особливостями. Також це об’єктивний 
процес, що має свою логіку, і розвивається відповідно 
до властивих йому закономірностей і відіграє важ-
ливу роль в господарській діяльності підприємства, 
оскільки по своїй економічній природі інвестиції яв-
ляють собою відмову від сьогочасного споживання 
заради одержання прибутків у майбутньому.

Дослідивши та проаналізувавши інформаційне 
забезпечення інвестиційної діяльності в УЛДСС, 
можна сказати, що підвищення ефективності інвес-
тиційної діяльності напряму пов’язана із активністю 
цієї діяльності, залученням інвестицій та пошуками 
додаткових джерел капіталовкладень всередині під-
приємства. Інвестиційна діяльність підприємства 
базується на внутрішніх ресурсах: амортизації та 
прибутку. Однак їхні розміри не дозволяють говори-
ти про високу інвестиційну активність підриємства. 
Додає впевненості висока платоспроможність, здат-
ність покривати зобов’язання, хоча частка залучено-
го капіталу наближається до 50 %, однак кредитів 
банків підприємство не брало.

Таблиця 1.2
Джерела інвестиційної діяльності УЛДСС

Показники 2010 р 2011 р 2012 р
Відхи-
лення 
(+,-)

Внутрішні: 420,0 514,0 595,0 175,0
амортизація 418,0 509,0 588,0 170,0
прибуток 2,0 5,0 7,0 5,0
Залучені: 3472,5 3083,0 3267,0 -205,5
Разом: 3892,5 3597,0 3862,0 -30,5
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації 
світового господарства посилюють конкуренцію між 
державами та їх територіями. Виникає необхідність 
у реалізації стратегії розвитку потенціалу регіону 
для забезпечення якісної зміни структури виробни-
цтва і експорту більш технологічних і конкуренто-
спроможних продуктів, а також максимально ефек-
тивного та комплексного використання всіх наявних 
ресурсів і потенціалів регіону. Вступ України до 
СОТ і її можливе приєднання до ЄС відкривають 
нові можливості і несуть додаткові загрози, як для 
розвитку всієї країни, так і для окремих її регіонів. 
Особливістю сучасного етапу соціально-економіч-
ного розвитку України є зростання відкритості її 
економіки, зміцнення конкурентних позицій регіонів 
за рахунок наявності чітких, досяжних цілей і ясних 
пріоритетів в економіці і соціальній політиці міста 
як на українському, так і на міжнародних ринках. Це 
дозволяє ефективно вибудовувати відносини з інвес-
торами, фінансовими організаціями, адекватно реа-
гувати на стратегічні виклики. 

На сьогоднішній день Донецький регіон відіграє 
важливу роль в господарській сфері, економіці і зо-
внішніх зв'язках України і є основою для комплек-
сного розвитку економіки країни в цілому, завдяки 
значному господарському потенціалу і наявності 
природних ресурсів. Тому питання розвитку страте-
гічного потенціалу Донецького краю є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання про розвиток стратегічного потенціалу регі-
ону піднімався такими вітчизняними і зарубіжними 
вченими як О. Новікова, Махбуб ель Хак, С. Біла, З. 
Пушкар,

Б. Пушкар та ін., використовувалися різні мето-
дологічні підходи, досліджувалися можливості та 
обмеження розвитку потенціалу.

Мета дослідження. Виявити та оцінити необхід-
ність розвитку стратегічного потенціалу Донецького 
регіону, визначити переваги його природно-ресурс-
ного потенціалу, виявити найбільш значущі сфери 
економічної діяльності, розробити стратегії з роз-
витку людського потенціалу та усунення недоліків у 
розвитку екологічного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Одним з головних 
напрямів вирішення проблеми розвитку стратегічно-
го потенціалу регіону та забезпечення його конкурен-
тоспроможності є процес формування та реалізації 
стратегії його розвитку на інноваційній основі. По-
стійний моніторинг і оцінка змін, що відбуваються у 
зовнішньому середовищі його діяльності, необхідний 
для підтримки здатності не тільки до виживання са-
мого регіону в даний час в умовах нестабільності та 
фінансово-економічної кризи, але і його подальшому 
розвитку та ефективному функціонуванню. 

Підвищення рівня стратегічної конкурентоспро-
можності регіону сприяє поліпшенню рівня соці-
ально-економічного розвитку в перспективі шляхом 
формування бачення, вибору довгострокових цілей 
і завдань, а також визначення стратегії їх реалізації. 
Стратегічний потенціал регіону передбачає сукуп-
ність наявних ресурсів і резервів для розробки та 

реалізації розробленої стратегії. Донецька область 
є практично абсолютним українським лідером за 
показниками розвитку промислового потенціалу 
переважно за рахунок наявності сприятливих при-
родно-кліматичних умов, вигідного географічного 
розташування [1, с. 88].

Природно-ресурсний потенціал Донецького ре-
гіону становить 21,7% загальноукраїнського, що є 
передумовою для розвитку потужного соціально-еко-
номічного комплексу [5, с. 161]. Роль, яку відіграє До-
нецький економічний район в економіці України ви-
значається, більшою мірою, вигідним географічним 
положенням, значними запасами сировини, сприятли-
вими кліматичними і геологічними умовами. На те-
риторії Донецької області виявлено близько 50 видів 
корисних копалин, проте достатньою мірою освоєні 
тільки 30 з них, а попитом в Україні і в країнах СНД 
користуються лише деякі – вогнетривкі та керамічні 
глини, коксівне вугілля, каоліни, кам'яна сіль тощо.

Власні паливно-енергетичні та мінерально-сиро-
винні ресурси, близькість залізорудних родовищ Кри-
ворізького басейну і вихід до моря зумовили форму-
вання в Донецькому регіоні потужного промислового 
та будівельного комплексів, підприємства яких при-
носять значні доходи для країни. Специфіка мінераль-
но-сировинної бази регіону сприяє налагодженню 
торговельно-економічних відносин із сусідніми кра-
їнами: до Росії з України експортуються видобувані 
на Донбасі марганець, титан, циркон, чорний мармур, 
а до Європи імпортується значна кількість рідкісних 
або рідкоземельних металів. Також Донецький край 
здатний розширити або створити нові потужності ви-
робництва за напрямками постачання вугілля, метану, 
вугільних родовищ, вогнетривкої та керамічної сиро-
вини (каолін, пегматити і вогнетривкі глини), а також 
рідкісних металів, так званих «вітамінів промисло-
вості» до країн Європи, оскільки саме там виникає 
така необхідність споживання через інтенсивний роз-
виток наукомістких технологій. До того ж, експортні 
можливості мінерально-сировинного комплексу Дон-
басу можна буде збільшити в 1,5 – 2 рази, а імпорт 
мінеральної сировини (без нафти і газу) – скоротити 
на 50 – 60% [3, с. 16].

На регіональному рівні узагальнюючим показни-
ком, що характеризує рівень розвитку економіки ре-
гіону, є валовий регіональний продукт (ВРП), який, 
згідно з виробничим методом, визначається як сума 
валових доданих вартостей (ВДВ) усіх видів еконо-
мічної діяльності, скоригований на величину непря-
мо вимірюваних послуг фінансового посередництва 
та податків за винятком субсидій на продукти.

Проаналізувавши показники ВДВ за видами еко-
номічної діяльності Донецького регіону (табл. 1) 
можна зробити висновок про те, що в період до кінця 
2011 року найбільший потенціал його грунтується на 
розвитку видобувної (23,4%) та переробної (21,1%) 
промисловості, а слабкою ланкою є сфера сільського 
та лісового господарства (5,4%), а також рибальство 
(5,1%) [2, с. 11-12]. Проте спостерігається тенденція 
зниження даних показників у 2011 році порівняно з 
2005 роком (рис. 1).
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Таблиця 1
Частка Донецького регіону в загальному обсязі 
валової доданої вартості України за видами 
економічної діяльності (в фактичних цінах; 
відсотках кінцевої)

2005 2008 2009 2010 2011
Сільське господарство, мисливство,лісове 
господарство

5,7 4,5 4,8 5,2 5,4

Рибальство, рибництво 3,7 3,4 2,7 3,6 5,1
Добувна промисловість 27,9 23,2 23,3 22,7 23,4
Переробна промисловість 22,5 20,9 19,6 20,7 21,1
Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 13,0 15,2 15,2 14,8 15,3

Будівництво 7,8 8,2 7,8 11,7 13,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 10,8 10,8 10,5 10,9 11,3

Діяльність готелів та ресторанів 7,9 8,1 7,8 7,6 7,9
Діяльність транспорту та зв’язку 8,7 8,5 8,0 7,8 8,2
Фінансова діяльність 13,6 11,3 9,2 8,7 8,9
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям

7,6 7,2 7,0 7,8 8,7

Державне управління 5,4 5,1 5,5 5,9 5,9
Освіта 8,6 8,5 8,3 8,4 8,4
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги

9,3 9,2 9,1 9,0 8,6

Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту

8,3 7,8 7,5 8,3 7,8

Усього по економіці регіону 12,7 12,0 11,0 11,5 11,9

Період, рр.
Вид економічної діяльності регіону
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Рис. 1. Динаміка зміни частки валової доданої 
вартості найбільш та найменш розвинутих 
галузей Донецького регіону

У свою чергу, розмір валового національного 
продукту Донецького регіону в 2011 році дорівнює 
161021 млн. грн., що складає близько 12,37% по 
Україні.

Більшість корисних копалин Донецького краю ха-
рактеризується не тільки доброю якістю, а й велики-
ми запасами, а їх освоєнню сприяє висока транспорт-
на доступність родовищ. Проте природні ресурси є 
вичерпними – саме цим обумовлюється необхідність 
вирішення проблеми раціонального використання і 
охорони природно-ресурсного потенціалу.

Помітна частина промислових запасів регіону 
в розвіданих родовищах малорентабельна або не-
доступна розробці. Низька якість сировини, великі 
глибини залягання, невеликі розміри родовищ, від-
сутність ефективних технологій зі збагачення, за-
будованість територій є причиною збільшення ви-
трат і збитків для навколишнього середовища, що в 

свою чергу робить експлуатацію зазначених запасів 
корисних копалин малоймовірною в найближчо-
му майбутньому. Частий видобуток і використання 
одних природних ресурсів згубно впливає на інші. 
Зокрема, розвиток вуглевидобутку викликає неми-
нучі зміни довкілля, що призводить до забруднення 
атмосферного повітря, вилученню земельних площ, 
засоленню ґрунтів, забрудненню поверхневих і під-
земних вод і т. п. [1, с. 90].

Проблеми використання ресурсів у Донбасі зу-
мовлюють необхідність стратегічного планування 
та виявлення завдань найбільш повного і комплек-
сного використання родовищ корисних копалин на 
базі впровадження безвідходних та маловідходних 
технологій і виробництв і за рахунок цього – розши-
рення ресурсних можливостей. Виникає потреба в 
різкій зміні самої стратегії використання природних 
ресурсів Донбасу шляхом переходу на екологічно 
безпечні технології вирощування культур з досить 
високою врожайністю, раціонального підходу до ви-
трачання вичерпних ґрунтових ресурсів, приділення 
ще більшої уваги питанням забруднення навколиш-
нього середовища [5, с. 173].

Наростання екологічної кризи в значній мірі 
сприяло усвідомленню фахівцями необхідності по-
шуку ефективних управлінських, організаційних і 
технічних рішень у сфері охорони навколишнього 
середовища. У контексті Стратегії розвитку м. Доне-
цька на період до 2020 року для впровадження стій-
кої стратегії розвитку потенціалу пропонується:

- більш повне використання науково-технічного 
потенціалу міста Донецька та інших наукових цен-
трів країни, діяльність яких спрямована на вирішен-
ня проблем охорони навколишнього середовища та 
раціонального використання природних ресурсів;

- залучення різнопланових спеціалістів для вирі-
шення питань використання альтернативних джерел 
енергії та інших нетрадиційних ресурсів для забез-
печення незалежності міста від вичерпних енерге-
тичних ресурсів в найближчому майбутньому;

- систематичний моніторинг результативності 
впроваджуваної стратегії розвитку міста, виходячи 
з кількісно визначених індикаторів соціально-еконо-
мічної та екологічної ефективності;

- пріоритетність інноваційного типу розвитку, 
стимулювання науково- технічного та соціально-
економічного прогресу [4, с. 259].

Однак, на думку Ольги Новікової, доктора еко-
номічних наук, в Програмі мало приділяється уваги 
проблемі розвитку людського потенціалу в Донбасі. 
У свою чергу, пакистанський економіст Махбуб ель 
Хак наприкінці ХХ століття розробив індекс розви-
тку людського потенціалу, який проявляється в оцін-
ці рівня бідності, освіти, середньої тривалості життя 
та інших соціально-економічних показників терито-
рії для більш реалістичної оцінки ситуації в різних 
країнах і окремих регіонах. З 1993 року при оцінці 
розвитку потенціалу даний індекс використовується 
Організацією Об'єднаних Націй. Згідно з їхніми да-
ними, Україна за індексом людського розвитку 2011 
р. зайняла 76 місце серед країн світу і знизилася на 
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сім позицій порівняно з рейтингом 2010 р. (тоді вона 
посідала 69 місце). Несприятливе екологічне стано-
вище в Донецькому регіоні, недостатні умови про-
живання обумовлюють негативний вплив на стан 
здоров'я і тривалість життя населення – виникає яви-
ще дисбалансу між економічним і соціальним розви-
тком, що потребує кардинальної зміни ставлення до 
людини як до мети економічного розвитку.

Доктор економічних наук Ольга Новикова вва-
жає, що в проект «Стратегії економічного і соціаль-
ного розвитку Донецької області на період до 2020 
року» необхідно включити відповідний пріоритет-
ний напрямок з людського розвитку та дієві механіз-
ми щодо його реалізації.

Такі ж зміни мають відбутися і в положенні до 
Угоди регіонального розвитку між Донецькою об-
лрадою і Кабінетом Міністрів України на 2012 – 
2015 рр.., що стосуються стратегічних принципів 
людського розвитку, для спільного фінансування 
заходів як з боку держави, так і самого регіону, що 
дозволить розширити повноваження глав Донецької 
обласної ради та Донецької обласної державної ад-
міністрації, а також керівників структурних підроз-
ділів щодо напрямів розвитку людського потенціалу.

Використані методи і засоби повинні бути різно-
манітними й мати повний набір альтернатив, вклю-
чаючи наукове дослідження як інструмент створення 
нових підходів, що впливають на потреби населення 
і його забезпеченість ресурсами [6, с. 7].

Одним з варіантів подолання соціально-еконо-
мічного дисбалансу можна назвати стратегію ди-
версифікації регіональної економіки через розвиток 
непровідних галузей регіону, а підтримуючих: на-
приклад, сільського господарства, харчової промис-
ловості, будівництва. Проект з підвищення конку-
рентоспроможності Донецької області, розроблений 
фондом «Ефективне управління» спільно з компа-
нією Monitor Group, передбачає досягнення постав-
лених цілей і реалізацію довгострокового бачення 
шляхом залучення в Донецьку область капіталу і 
сучасних технологій, приведення освітніх програм 
у відповідність до потреб бізнесу, через розвиток 
співпраці в рамках кластерів, а також поліпшення 
нормативно-правової бази та боротьби з корупцією.

Згідно цієї методології, в регіоні обирають най-
більш конкурентоспроможні кластери – пов'язані 
між собою компанії і суміжні організації, розташо-
вані в одному регіоні і залучені в одне бізнес-керів-
ництво. Вони стануть трамплінами економічного 
зростання в регіоні і будуть сприяти підвищенню 
його конкурентоспроможності на світовому рівні [5, 
с. 158]. Для Донецької області це кластери металур-
гії, а також сільського господарства та виробництво 
продуктів харчування. Одним із завдань проекту є 
створення в регіоні власного потенціалу, передача 
місцевим фахівцям знань і методології кластерного 
підходу, що дозволить регіону надалі самостійно, з 
достатнім ступенем ефективності розвивати й інші 
галузі економіки, адже така кластерна модель воло-
діє інвестиційною привабливістю і здатна забезпе-
чити високий рівень життя громадянам.

Висновки. Таким чином, розвиток стратегічного 
потенціалу Донецького регіону є пріоритетним для 
органів місцевого самоврядування, оскільки є ефек-
тивним механізмом зміцнення конкурентних пози-
цій, як в Україні, так і на міжнародній арені.

Важливе значення набуває встановлення цілей у 
довгостроковій перспективі і розробка стратегічних 
заходів з їх досягнення. 

Належну увагу потрібно приділяти моніторингу 
потенційних переваг та обмежень для сталого розви-
тку Донецького краю в довгостроковій перспективі:

1. У контексті природно-ресурсного потенціалу 
виявлені такі можливості регіону, як: сприятливі клі-
матичні умови; при достатньому фінансуванні роз-
виток вітроенергетики як альтернативного джерела 
енергії; якісні чорноземи, що здатні забезпечити роз-
виток сільського господарства; формування рекреа-
ційної інфраструктури тощо.

Однак виявлені також і такі загрози, як незбалан-
сований видобуток корисних копалин за обсягами і 
структурою, недостатньо ефективне і не комплексне 
використання надр, нестабільний розподіл водних 
ресурсів, високий ступінь залежності міста від дже-
рела водопостачання – каналу «Сіверський Донець – 
Донбас», геологічні порушення територій внаслідок 
закриття вугільних шахт, хімічне забруднення навко-
лишнього середовища.

2. В рамках оцінки розвитку потенціалу люд-
ських ресурсів виявлена необхідність розвитку нау-
ково-дослідних інститутів, закладів культури; поліп-
шення якості життя населення регіону, зменшення 
кількості емігрантів («витоку розуму») за кордон; 
зниження рівня безробіття; забезпечення медичних 
установ препаратами, що запобігають підвищенню 
рівня захворюваності населення тощо.

3. Для поліпшення екологічного клімату в Дон-
басі необхідно використовувати супутній шахтний 
метан у якості енергоносія, проводити озеленення 
санітарно-захисних зон підприємств, збагачувати 
породи і вилучати корисні компоненти техногенних 
родовищ, проводити ліквідацію стихійних звалищ 
промислового, побутового та будівельного сміття 
шляхом створення «біржі відходів» [4, с. 254-257].

За результатами дослідження пропонується 
скласти стратегічний план з розвитку потенціалу ре-
гіону, використовувати диверсифікацію і кластерний 
підхід до моделі економіки, сприяти створенню при-
вабливого інноваційно-інвестиційного клімату. 

І нарешті, враховувати те, що рівень розвитку 
людського потенціалу залежить від рівня розви-
тку економіки, доходів населення, якості освіти і є 
основою формування інтелектуального і людського 
капіталу. Для цього необхідно за кожним напрямком 
систематично розробляти регіональні програми, на-
повнюючи їх конкретними реалістичними заходами, 
надавати належну фінансову підтримку і забезпечу-
вати ретельний контроль за їх виконанням.

Реалізація всіх пріоритетних напрямків комплек-
сно дасть можливість сформувати в регіоні стійку 
базу соціально-економічного розвитку і зміцнити 
його конкурентні переваги.
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У статті розглянуто основні поняття, що стосуються інвестиційної діяльності сільськогос-
подарських підприємств; окремо розкрито напрями та показники розкриття інформації про 
інвестиції у фінансовій звітності; зокрема, акцентовано основну увагу на порядок деталіза-
ції інвестиційних операцій у Примітках до фінансової звітності.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційні операції, інвестиції, фінансова звітність.

Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання сільськогосподарські підприємства 
спрямовують діяльність на підвищення конкуренто-
спроможності своєї продукції, посилення ринкових 
позицій, в тому числі за рахунок інвестиційних ре-
сурсів. Помітно зростає інтерес до підвищення ефек-
тивності інвестиційних процесів, які є основним 
джерелом фінансового благополуччя й подальшого 
розвитку підприємства. Разом з тим посилюють-
ся вимоги до інформації, яка використовується для 
управління інвестиційною діяльністю підприємств, 
що забезпечується сучасною системою бухгалтер-
ського обліку і фінансової звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні здобутки у сфері дослідження проблем 
інвестиційного розвитку були отримані у працях: 
Я.Д. Крупки, О.М. Райковської, Н.А. Букало, М.П. 
Бутко, О.В. Гаврилюка, В.І. Голикова, Б.М. Данили-
шина, Т.В. Мацибори, Ю.М. Воробйова, Г.О. Мазура, 
А.С. Лисенького та інших. Проте, питання, пов’язані 
з розвитком та проблемами інвестиційної діяльності 
та відображенням інформації про неї у фінансовій 
звітності потребують подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті. Мета даної статті 
полягає в дослідженні інвестиційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств та особливостей її 
розкриття у фінансовій звітності.

Виклад основного матеріалу. В умовах необхід-
ності розвитку та удосконалення аграрного виробни-
цтва виникає потреба більш активного залучення та 
забезпечення ефективності використання інвестицій-
них ресурсів з метою здобуття максимального доходу. 

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну 
діяльність», інвестиції – це всі види майнових та ін-
телектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в резуль-
таті якої створюється прибуток (доход) або досяга-
ється соціальний ефект [5].

Інвестиційна діяльність підприємств аграрної 
сфери охоплює придбання (виготовлення), реаліза-
цію необоротних активів, а також фінансових інвес-

тицій, які не є складовою частиною еквівалентів гро-
шових коштів. Здійснення інвестиційної діяльності 
передбачає наступні етапи: 

1) передінвестиційний етап – визначає напрямки 
інвестування, обґрунтування його стратегії та такти-
ки, джерел покриття інвестицій та формування порт-
феля фінансових інвестицій;

2) інвестиційний етап – здійснюється операції з 
реальними (капітальними) та фінансовими інвести-
ціями. 

Реальні інвестиції – це господарські операції, які 
передбачають придбання будинків, споруд, інших 
об’єктів нерухомої власності, основних засобів, нео-
боротних матеріальних активів і нематеріальних ак-
тивів, які підлягають амортизації.

Фінансові інвестиції – господарські операції, що 
передбачають придбання корпоративних прав, цін-
них паперів, деривативів та/або інших фінансових 
інструментів [1, c. 119].

3) післяінвестиційний етап – передбачає форму-
вання інформації про доходи, які були одержані в 
процесі капітального та фінансового інвестування, 
розрахунок фактичної ефективності інвестицій, об-
ґрунтування рішень про реінвестування одержаних 
доходів.

Основними джерелами фінансування інвести-
цій сільськогосподарських підприємств являються 
власні фінансові ресурси, позичкові та залучені фі-
нансові кошти, бюджетні інвестиційні асигнування, 
безоплатні та благодійні внески, пожертвування ор-
ганізацій, підприємств і громадян.

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських 
підприємств є одним із найбільш складних і ризи-
кових видів бізнесу. Її результати мають значний 
вплив на ефективність підприємництва в цілому, 
тому обов’язково повинні відображатися у фінансо-
вій звітності підприємства.

Фінансова звітність повинна забезпечувати ко-
ристувачів (дійсних і потенційних інвесторів, креди-
торів) повною, правдивою та неупередженою інфор-
мацією про фінансовий стан, результати діяльності 
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та рух коштів підприємства для прийняття ними об-
ґрунтованих інвестиційних рішень.

Користувачами інформації щодо інвестиційних 
процесів підприємств аграрної сфери являються зо-
внішні та внутрішні споживачі. 

Одними з найважливіших користувачів інфор-
мації щодо інвестування витупають дійсні та по-
тенційні інвестори. Реальні (дійсні) інвестори – це 
власники, засновники, акціонери, якими являються 
вітчизняні та зарубіжні юридичні та фізичні особи, 
держави та міждержавні організації. Потенційні ін-
вестори – це підприємства, організації, громадяни, 
які мають бажання і здійснювати вкладення, придба-
ти частки, акції об’єкта інвестування.

Зовнішніми користувачами інформації про інвес-
тиційну діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств можуть також бути державні органи, органи 
статистики, податкова служба, банки, національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку [3, c. 165].

Внутрішні користувачі – це управлінці, менедже-
ри, керівництво підприємств, що використовують ін-
формацію для управління інвестиційною діяльністю 
при реалізації інвестиційних проектів.

Реальним інвесторам (власникам) необхідна інфор-
мація, яка відображає ефективність діяльності об’єкта 
інвестування, тобто інформація про формування та вико-
ристання інвестиційного майна та джерел його утворен-
ня; структуру доходів, витрат та результатів інвестицій-
ної діяльності; формування та використання грошових 
потоків від інвестиційних процесів підприємства.

До форм фінансової звітності, які розкривають 
інформацію про інвестиційну діяльність сільсько-
господарських підприємств згідно з НП(С)БО 1 від-
носяться:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-

ний дохід);
3. Звіт про рух грошових коштів;
4. Звіт про власний капітал;
5. Примітки до річної фінансової звітності [4].
У Формі №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

розкривається інформація про майно інвестиційної 
сфери та джерела його утворення, які відображають-
ся в І розділі активу Балансу на рахунках 1 класу та 
у І і ІІІ розділах пасиву Балансу на рахунках 4, 5, 6 
класів відповідно.

Майном інвестиційної сфери являється основні 
засоби, інші необоротні матеріальні активи, немате-
ріальні активи, незавершене будівництво та фінан-
сові інвестиції підприємства. Джерелами утворення 
даного майна варто вважати власний капітал та за-
лучені зі сторони ресурси (банківські кредити, облі-
гаційні позики, лізинг, оренда, інші позикові кошти). 
При цьому, поточні зобов’язання не можуть брати 
участі у фінансуванні інвестиційних процесів під-
приємств аграрної сфери, так як вони не відповіда-
ють загальним принципам інвестування.

Інформацію про доходи і витрати отримані від ін-
вестиційної діяльності відображено на рахунках 7 і 9 
класів та у Формі №2 Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід). 

Я.Д. Крупка зазначає, що облік доходів, витрат і 
результатів інвестиційної діяльності раніше вели на 
відповідних субрахунках до рахунків 72 «Дохід від 
участі в капіталі», 74 «Інші доходи», 96 «Втрати від 
участі в капіталі», 97 «Інші витрати», але питання по-
лягає лише в тому, чому б зазначені рахунки і статті 
з обліку інших доходів і витрат не назвати «Доходи 
інвестиційної діяльності» та «Витрати інвестиційної 
діяльності» за аналогією з операційною та фінансо-
вою діяльністю. Те саме він пропонує зробити з фі-
нансовими результатами, де субрахунок 793 варто на-
звати «Результати інвестиційної діяльності». Раніше 
це зробити було важко, але зараз інші доходи та інші 
витрати за структурою і змістом повністю відповіда-
ють всім критеріям інвестиційної діяльності [2, c. 24].

В нині діючій формі Звіту про фінансові резуль-
тати визначається фінансовий результат лише опе-
раційної діяльності. Тому, на нашу думку, потрібно 
уважно переглянути і доопрацювати дану форму 
фінансової звітності для того, щоб можна було ви-
значити ще й фінансові результати від фінансової та 
інвестиційної діяльності, які виступають основними 
складовими господарської діяльності підприємства. 

Інвестиційна діяльність в Звіті про фінансові ре-
зультати розглядається як процес придбання (виго-
товлення) і продажу довгострокових та поточних ак-
тивів, тому фінансовий результат від інвестиційної 
діяльності можна визначити за наступною форму-
лою: Фінансовий результат від інвестиційної діяль-
ності = Дохід від участі в капіталі + Інші інвестиційні 
доходи (дохід від реалізації фінансових інвестицій, 
необоротних активів, майнових комплексів, неопе-
раційних курсових різниць тощо) – Втрати від участі 
в капіталі – Інші інвестиційні витрати (собівартість 
реалізованих фінансових інвестицій, необоротних 
активів і майнових комплексів, втрати від неопера-
ційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансо-
вих інвестицій та необоротних активів тощо).

Однією з основних складових інформаційного за-
безпечення є інформація про рух коштів в результаті 
інвестиційної діяльності, яка достатньою мірою пода-
на в ІІ розділі «Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності» Звіту про рух грошових коштів з визна-
ченням кінцевого показника – чистого руху грошових 
коштів від інвестиційної діяльності, який розрахову-
ється як різниця між грошовими надходженнями (ви-
ручкою від реалізації фінансових інвестицій, необо-
ротних активів та немайнових комплексів, отримані 
відсотки, дивіденди від інвестиційних вкладень та 
інші надходження) та видатками інвестиційного ха-
рактеру (видатками пов’язаними з придбанням фінан-
сових інвестицій, необоротних активів та майнових 
комплексів, інших платежів, пов’язаних з інвести-
ційною діяльністю). Дана інформація є досить важ-
ливою, так як засвідчує величину проінвестованих у 
звітному періоді капітальних та фінансових інвести-
цій, грошові надходження в результаті інвестиційних 
вкладень. Оптимальним вважається значення чистого 
руху коштів, коли грошові видатки перевищують гро-
шові надходження від продажу майна інвестиційної 
сфери, адже частина коштів, які отримані у процесі 



29

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

операційної діяльності у формі при-
бутку, а також у результаті амортиза-
ції матеріальних активів, має спрямо-
вуватись на розширення матеріальної 
бази, придбання нового устаткуван-
ня, яке зможе замінити застаріле.

У Звіті про власний капітал зна-
йшли своє відображення операції 
пов’язані зі збільшенням інвестицій-
них ресурсів (внески учасників до 
капіталу; спрямування прибутку до 
статутного капіталу; дооцінка осно-
вних засобів, незавершеного будів-
ництва, нематеріальних активів) та 
їх зменшенням (вилучення капіталу 
через викуп акцій, часток, їх анулю-
вання; зменшення номінальної вар-
тості акцій; уцінка основних засобів, 
незавершеного будівництва, немате-
ріальних активів) [3, c. 166].

Уточнення та деталізація інфор-
мації про облікову політику під-
приємства стосовно оцінки, обліку 
та відображення у звітності майна, 
результатів та коштів інвестиційної 
сфери відбувається у Примітках до 
фінансової звітності. Вони містять 
показники, зазначені в положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку 
відносно даної форми звітності, але 
форма і порядок відображення ін-
формації обирається підприємства-
ми самостійно. При розробці елементів облікової 
політики стосовно інвестиційних операцій необхід-
но враховувати їх стратегічний характер та спрямо-
ваність перспектив розвитку [6, c. 88].

На наш погляд, необхідно деталізувати інформа-
цію про інвестиції, в наступному розрізі: капітальні 
інвестиції, фінансові інвестиції та доходи і витрати 
інвестиційної діяльності, що повинно знайти своє 
відображення у Примітках до фінансової звітності 
(рис. 1).

З даного рисунка видно, що деталізація да-
них за операціями з капітальними інвестиція-
ми полягає у тому, що з’явилися рядки, які відо-
бражатимуть незавершені роботи по створенню 
необоротних активів та капітальні інвестиції на 
поліпшення об’єктів необоротних активів, що за-
безпечить швидкий доступ до інформації про дані 
операції. Для сільськогосподарських підприємств 
у складі майна яких є фінансові інвестиції, їх було 

деталізовано за видами цінних паперів. До скла-
ду доходів та витрат інвестиційної діяльності було 
віднесено доходи і витрати, які виникають в про-
цесі її здійснення. 

Висновки. Отже, інформація про інвестиційну 
діяльність підприємств аграрної сфери знайшла своє 
відображення у фінансовій звітності, але вона не дає 
повного уявлення про інвестиційні процеси підпри-
ємства та результати, які були досягнуті. Тому, на 
нашу думку, фінансова звітність підприємств по-
требує удосконалення, яке полягає в доповненні її 
рядків, що забезпечили б деталізацію звітних даних 
за операціями інвестиційної діяльності та результа-
ти їх здійснення. Це дозволить більш точно оцінити 
ефективність і доцільність інвестиційних вкладень, 
широко використовувати звітну інформацію в роз-
робці стратегічних планів, в тому числі стосовно 
можливостей додаткового залучення інвестицій на 
перспективу.

Капітальні інвестиції:
- Капітальне будівництво
- Придбання (виготовлення) основних 
засобів
- Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів
- Придбання (створення) нематеріаль-
них активів
- Придбання (вирощування) довго-
строкових біологічних активів
- Незавершені роботи по створенню 
необоротних активів
- Капітальні інвестиції на поліпшення 
об’єктів необоротних активів
- Інші капітальні інвестиції

Деталізація звітних даних за операціями
інвестиційної діяльності

Фінансові інвестиції:
А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
- асоційовані підприємства
- дочірні підприємства
- спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в:
- частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств
- акції
- облігації
- казначейські зобов’язання
- сертифікати
- векселі
- іпотечні, приватизаційні, похідні та 
товаророзпорядчі цінні папери

Доходи інвестиційної діяльності Витрати інвестиційної діяльності

А. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
- асоційовані підприємства
- дочірні підприємства
- спільну діяльність
Б. Інші інвестиційні доходи і витрати:
- реалізація фінансових інвестицій
- реалізація необоротних активів
- реалізація майнових комплексів
- безоплатно одержані активи

Рис. 1. Деталізація звітних даних за операціями інвестиційної 
діяльності
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В статье рассмотрены основные понятия, которые касаются инвестиционной деятельности сельско-
хозяйственных предприятий; отдельно раскрыты направления и показатели раскрытия информации 
об инвестициях в финансовой отчетности; в частности, акцентировано основное внимание на по-
рядок детализации инвестиционных операций в Примечаниях к финансовой отчетности. 
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The article deals with the basic concepts relating to investment activity of agricultural enterprises; separately 
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КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
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Розглянуто основні наукові підходи до визначення сутності логістичного управління на під-
приємствах АПК, та запропоновано напрями їх реалізації.
Ключові слова: концепція, виробнича логістика, логістичний підхід.

Постановка проблеми. Прагнення України до 
інтеграції у світове господарство передбачає рефор-
мування всіх сфер народного господарства, в тому 
числі агропромислового комплексу країни. Від роз-
витку агропромислового виробництва залежить 
продовольча безпека держави, а рівень і якість за-

безпечення населення продуктами харчування без-
посередньо впливають на соціальне становище у 
суспільстві та здоров’я нації загалом. Держава від-
повідальна за створення соціально-економічних 
умов, за яких людина може задовольнити свої по-
треби у повноцінному харчуванні, а також забезпе-
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чення функціонування дієвої систе-
ми контролю і нагляду за якістю та 
безпекою продовольчої сировини і 
харчових продуктів. 

В сучасних умовах господарю-
вання для вирішення проблеми про-
довольчого забезпечення та інших 
важливих проблем АПК України 
особливо актуальною стає проблема 
логістичного управління у аграрних 
підприємствах. Саме таким ефек-
тивним інструментом управління 
підприємствами АПК може стати 
концепція логістики, загалом її те-
орія та методологічні підходи, які 
рекомендує світовий і вітчизняний 
досвід оптимізації матеріальних по-
токів у так званих логістичних фор-
муваннях [4].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питаннями про концеп-
ції управління виробничої логістики 
на підприємствах АПК займалися такі вчені-еконо-
місти як Заболотний Г., Потапова Н., Гуторов О., Ба-
лабанова Л., Григорак М., Крикавський Є., Губський 
Б., Малік М.

Метою дослідження є теоретико-методичне об-
ґрунтування використання концепцій управління з 
точки зору логістизації аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу. У зв'язку із станов-
ленням ринкових відносин у нашій країні з'явився і 
став активно розвиватися новий науково-практичний 
напрямок – логістика. За кордоном логістика давно 
стала практичним інструментом ринкової економіки, 
а інтегрований логістичний підхід, різні логістичні 
концепції, системи і технології застосовуються най-
відомішими закордонними фірмами і корпораціями. 

Для розгляду даної проблеми розглянемо її в 
теоретичному аспекті. Концепція являє собою сис-
тему поглядів, певне усвідомлення явищ, процесів 
та предметів. Логістичні концепції дозволяють на 
єдиній методологічній основі визначити властивості 
і характеристики логістичних процесів, закономір-
ності формування і розвитку товарних ринків, вста-
новлення функції господарської діяльності в системі 
ринкових відносин.

Важливим аспектом в сфері АПК важливо від-
значити доречність виробничої логістики. Виробни-
ча логістика – це управління матеріальним потоком, 
який переміщується виробничими ланками від пер-
винного джерела сировини до кінцевого споживача 
[2, с. 358]. Метою виробничої логістики в АПК є 
оптимізація матеріальних і супутніх їм інформацій-
них та фінансових потоків усередині підприємств, 
які створюють додаткову вартість. Логістичне управ-
ління фазою виробництва на підприємстві охоплює 
три послідовні етапи:

перший етап – проектування виробничої структу-
ри та, відповідно, структури переміщення продукції: 
від першого робочого місця (сировина, матеріали, 
частини, вузли) до фінального робочого місця (кін-

цева продукція); другий етап – планування в межах 
проектної структури переміщення продукції з огля-
ду на досягнення мінімально можливих витрат із пе-
реміщення та раціональних виробничих циклів;

третій етап – реалізація проектних і планових 
рішень, яка полягає у безпосередньому управлінні 
переміщенням продукції у виробничій фазі, моні-
торуванням, контролюванням та відповідним регу-
люванням переміщення окремих ланок логістичних 
процесів, логістичних операцій тощо [6, с. 94] 

Таким чином, завдання виробничої логістики ві-
дображають організацію управління матеріальними 
та інформаційними потоками не просто всередині ло-
гістичної системи, а в рамках процесу виробництва.

Науковці виділяють дві концепції організації ви-
робництва: традиційну і логістичну[2, с. 404]. Їхні 
основні характеристики показано на рис.1.

Зміст концептуальних положень свідчить про те, 
що традиційна концепція організації виробництва 
найбільш прийнятна для умов «ринку продавця», в 
той час як логістична концепція – для умов «ринку 
покупця».

Коли попит перевищує пропозицію, можна з до-
статньою впевненістю передбачити, що виготовлена 
з урахуванням кон'юнктури ринку партія виробів 
буде реалізована. Тому пріоритет одержує мета мак-
симального завантаження устаткування. Причому, 
чим крупнішою буде виготовлена партія, тим нижче 
виявиться собівартість одиниці виробу. Задача реалі-
зації на першому плані не стоїть. 

Ситуація міняється з приходом на ринок «дикта-
ту» покупця. Задача реалізації виробленого продукту 
в умовах конкуренції виходить на перше місце. Мін-
ливість і непередбачуваність ринкового попиту ро-
блять недоцільним створення та утримання великих 
запасів. У той же час виробничник уже не має права 
упустити жодного замовлення. Звідси необхідність в 
гнучких виробничих потужностях, здатних швидко 
відреагувати виробництвом на виниклий попит.

Логістична концепція 
передбачає: Традиційна концепція передбачає:

відмову від надлишкових 
запасів

ніколи не зупиняє основне 
устаткування, підтримує будь-що-

буде високий коефіцієнт його 
використання

відмову від завищеного часу на 
виконання основних і 

транспортно-складських 
операцій

виготовлення продукції як можна 
більш крупнішими партіями

обов'язкове усунення браку
мати максимально великий запас 

матеріальних ресурсів «про усякий 
випадок»

перетворення постачальників з 
конфронтуючої сторони в 
доброзичливих партнерів

Рис. 1. Характеристика концепцій виробничої логістики
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В процесі логістичного управління на підприєм-
стві виділяють такі підсистеми організації логістич-
ного управління: підсистема постачання, складська 
підсистема, транспортна підсистема, виробнича під-
система, збутова підсистема [1]. Детальний зміст за-
вдань кожної підсистеми розглянуто в таблиці 1.

Таблиця 1
Підсистеми організації логістичного управління 
на підприємстві

Види 
підсистем

Зміст завдань

Підсистема 
постачання

Спрямована на удосконалення ефектив-
ності роботи шляхом вибору компетент-
них постачальників, оптимізації процесу 
закупівлі, розробки процесу управління 
закупівлями, використання стандартних 
робочих методик, дослідження ринку за-
купівлі, формування стратегії та тактики 
закупівлі

Складська 
підсистема

Передбачає удосконалення процесів 
складування за допомогою впроваджен-
ня складських технологій, підвищення 
якості складських послуг, їхньої стан-
дартизації та раціонального розміщення

Транспорт-
на підсис-
тема

Забезпечує розробку раціональних схем 
поставок, маршрутизацію перевезень, 
оптимальне завантаження транспорту, 
забезпечення єдності процесу транспор-
тування з виробничим та складським 
процесами, забезпечення обліку на 
транспорті

Виробнича 
підсистема

Здійснює впровадження методів управ-
ління запасами, планування виробни-
цтва, забезпечення виробництва, облік 
матеріального потоку, дотримання 
виробничого циклу, підвищення якості 
продукції

Збутова 
підсистема

 Спрямована на системне дослідження 
ринку, підвищення швидкості оформлен-
ня та обробки замовлень, підвищення 
рівня логістичного сервісу, зменшення 
кількості рекламацій, штрафів тощо

Джерело: [1]

Розглядаючи управління виробничої логістики 
на підприємствах АПК в Україні, ми можемо поба-
чити її залежність від такого фактора, як розвитку 
агропромислового комплексу в умовах становлення 
незалежності країни. Інтеграція аграрного сектора 
економіки з іншими галузями народного господар-

ства колишнього СРСР організаційно відбувалася 
у формі агропромислового комплексу. На наш по-
гляд, концепція агропромислового комплексу хибу-
вала тим, що система торгівлі була організаційно 
відокремлена стосовно доведення продовольства до 
безпосереднього споживача. Центральною ланкою 
комплексу як багатогалузевої виробничо-економіч-
ної системи вважалося сільськогосподарське вироб-
ництво – головне джерело сировини у системі агро-
промислового комплексу [4].

В організаційному плані на відміну від агропро-
мислового комплексу логістична концепція розгля-
дає фондовиробляючі галузі промисловості не як 
складову якогось організаційного комплексу, а як 
партнерів, що постачають матеріально-технічні ре-
сурси. Логістична концепція продовольчого забезпе-
чення не передбачає існування якоїсь організаційної 
структури (типу агропромислових комітетів у складі 
виконавчих органів державної влади), адже у ринко-
вих умовах господарюючі суб’єкти мають господар-
ську самостійність.

Крім того, логістична концепція продовольчого 
забезпечення передбачає зв’язок виробників продо-
вольства та організацій з реалізації продовольства 
безпосередньому споживачеві (гуртової та роздріб-
ної торгівлі) [2]. Тобто, якщо у межах агропромис-
лового комплексу логістичний ланцюг не мав завер-
шеної форми, оскільки торгівля продовольством (як 
галузь народного господарства) не була структур-
ною складовою агропромислового комплексу, то, 
включивши торгівлю продовольством, ми одержує-
мо агропродовольчий комплекс, який працює безпо-
середньо на кінцевого споживача.

Висновки. Отже, концепція агропромислового 
комплексу в умовах ринкової економіки має транс-
формуватися у логістичну концепцію продовольчого 
забезпечення, яка передбачає формування агропро-
довольчого комплексу, що має чотири блоки:

– ресурсне забезпечення та технологічне обслу-
говування; 

– сільськогосподарське виробництво; 
– зберігання та переробка сільськогосподарської 

продукції; 
– торгівля сільгосппродукцією і продовольством.
Зазначене передбачає, що організуючим є матері-

альний потік, що функціонує у процесі матеріально-
технічного забезпечення сільського господарства, 
виробництва аграрної продукції, її переробки, збе-
рігання та реалізації безпосередньому споживачеві 
цієї продукції.
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Розкрито сутність поняття «ефективність збутової діяльності», розглянуто маркетинговий 
підхід до оцінки ефективності процесу збуту на підприємстві, визначено функції та завдан-
ня, пов’язані зі збутом продукції. Незважаючи на непросту економічну ситуацію, є можли-
вість для агресивного органічного зростання для підприємств усіх розмірів. Але захоплення 
нових часток ринку при забезпеченні й поглибленні існуючих відносин з клієнтами вима-
гає системного підходу, підкріпленого практичними заходами, які полегшують співпрацю 
зі споживачем. Результатом є інтегровані, гнучкі рішення щодо управління продажами, які 
спрямовані на удосконалення збутової діяльності, забезпечують прозорість результатів про-
дажів, що дозволяє отримати максимальний прибуток.
Ключові слова: збут, управління збутовою діяльністю, маркетинг, товари, послуги, органі-
зація збуту, маркетинговий комплекс.

Постановка проблеми. Управління збутовою ді-
яльністю підприємства, та її удосконалення в умовах 
загострення конкуренції на ринках збуту, збільшен-
ня витрат, пов’язаних із реалізацією та просуванням 
товарів, а також підвищення вимог споживачів до 
якості обслуговування для вітчизняних виробників 

є одним з найважливіших завдань, від ефективності 
вирішення якого залежить результат діяльності ціло-
го підприємства. Процеси збутової діяльності під-
приємств різних видів економічної діяльності стали 
більш проблематичними завдяки мінливості конку-
рентного середовища та посилення ризиків невизна-
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ченості в Україні та світі в цілому, що, у свою чер-
гу, актуалізувало необхідність проведення наукових 
досліджень, спрямованих на пошук нових, більш 
оптимальних підходів до планування та організації 
збутової діяльності підприємств.

Aнaлiз остaннiх дослiджень i публiкaцiй. Варто 
зазначити, що окремі проблемні аспекти управління 
збутовою діяльністю підприємств досліджували як 
іноземні, так і вітчизняні науковці: Л. Балабанова, 
Г. Болт, С. Гаркавенко А. Дейян, Д. Джоббер, Дж. 
Ланкастер, Ф. Котлер, В. Наумов, І.С. Земляков, О.Л. 
Каніщенко, Р. Ланкар, А.Ф. Павленко, Т.О. Примак, 
І.Б. Рижий,С.В. Скібінський, Т.М. Циганкова та ін. 
[1 – 3] Проблематика планування діяльності підпри-
ємств висвітлювалася у працях І. Ансоффа, Огерчу-
ка Ю. В., С. Шпилика, Хрупович С. Є. та ін. [4 – 7]. 
Але дане питання не достатньо досліджено та вима-
гає відповідних розробок, що запропоновані в дано-
му дослідженні.

Мета дослідження. Удосконалення підходів до 
процесу організації ефективної збутової діяльності 
на підприємстві.

Викладення основного матеріалу. Організацій-
на структура управління збутом на підприємстві – це 
сукупність управлінських і виробничих підрозділів, 
що організовують і здійснюють комплекс збутових 
операцій по доведенні готової продукції споживачам 
відповідно до їх вимог. Враховуючи, що збут – це 
діяльність по забезпеченні реалізації продукції, від-
значимо межі організування збуту, які охоплюють: 

- організування інформаційного забезпечення про 
стан ринку, проведення маркетингових досліджень і 
складання прогнозів збуту; 

- підписання договорів на постачання продукції; 
- вибір форм і методів збуту, організування систе-

ми розподілу; 
- створення маркетингової комунікації та органі-

зування правового забезпечення; 
- організування сервісного та після продажного 

обслуговування.
 Щоб досягти ефективності у процесі управління 

збутовою діяльністю підприємства, необхідно ство-
рити таку систему управління, яка б реалізовувала 
цілі та стратегії збуту, орієнтовані на потреби кін-
цевого споживача. Перш за все, варто звернути ува-
гу на підхід до управління збутовою діяльністю О. 
Проволоцької. Виходячи з визначення, яке трактує 
науковець, управління збутовою діяльністю підпри-
ємства в умовах ринкової економіки з позиції марке-
тингу розглядається як процес планування, органі-
зації, мотивації і контролю збутової діяльності, який 
потрібен для формування та досягнення мети збуту 
[8]. Але дане визначення не конкретизує, завдяки 
яким саме функціям маркетингу реалізується управ-
ління збутовою діяльністю, адже перелічені скла-
дові процесу – планування, організація, мотивація і 
контроль – є загальними функціями менеджменту, а 
не маркетингу. З точки зору системного підходу до 
управління збутовою діяльністю вдало підходить 
Ю. Огерчук. Він визначає, що такі складові збутової 
системи, як структура збутової організації й управ-

ління збутом за допомогою систем, є елементами 
управління збутовою діяльністю [5]. Із точки зору 
Гудзенко Н. М., організація збуту залежить від по-
тенціалу підприємства та обраної ним збутової по-
літики – сукупності збутових стратегій маркетингу і 
комплексу заходів з формування асортименту товар-
ної продукції та ціноутворення, стимулювання збуту, 
укладання договорів, транспортування та інших ор-
ганізаційних аспектів збуту. Це і є спосіб здійснення 
збутової діяльності [9]. Відомий зарубіжний теоре-
тик із проблем збуту Г. Дж. Болт порівнює організа-
цію збуту з його каркасом або засобом проведення в 
життя запланованої стратегії й тактики [2].

Завдання та функції відділу маркетингу, який за 
нинішніх умов є найбільш поширеним організацій-
ним підрозділом вітчизняного підприємства по за-
безпеченні збутової діяльності. 

Завдання: 
- дослідження та прогнозування попиту; 
- вивчення конкурентів; 
- пошук найбільш ефективних каналів і форм роз-

поділу, що відповідають вимогам споживача; 
- встановлення договірних відносин на постачан-

ня продукції; 
- створення умов із забезпечення замовленою 

продукцією в попередньо обумовлені договором 
терміни. 

Фактори впливу зовнішнього та внутрішнього се-
редовища на організування збутової діяльності під-
приємства: 

- зовнішнє середовище (конкуренти; правові акти 
на ринку; платоспроможність покупців; концентра-
ція споживачів, їх територіальне розміщення; харак-
тер попиту на продукцію, галузеві особливості); 

- внутрішнє середовище (канали розподілу; фі-
нансові ресурси; обсяг і тип виробництва; права і 
відповідальність керівників та працівників підпри-
ємства; зміст операцій по підготовці продукції до 
реалізації). 

Глибше й ефективніше поєднання збуту із до-
слідженням ринкової ситуації, плануванням асорти-
менту продукції, зміна характеру роботи, пов'язаної 
з реалізацією продукції здійснюються за рахунок 
інтеграції функції маркетингу у систему управління 
підприємством. У першу чергу розглядаються по-
треби та вимоги споживачів, а не виробника товару, 
виробник стає активним учасником збуту продукції 
завдяки глибокій взаємодії з працівниками торго-
вельних організацій, включається в перепідготовку 
персоналу відділу маркетингу. З іншого боку, пра-
цівники служб забезпечення збуту завдяки тісній 
взаємодії з іншими підрозділами відділу маркетингу 
мають доступ до глибшої інформації про своїх клі-
єнтів, що підвищує ефективність комерційних кому-
нікацій в системі управління [1]. 

Найбільш ефективними маркетинговими діями 
в умовах нецінової конкуренції виступають канали 
збуту, способи і методи просування продукції на 
ринку. Завдяки використанню маркетингового підхо-
ду до управління збутовою політикою враховують-
ся ключові фактори успіху, а саме: цільовий ринок, 
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асортиментна політика, збутовий персонал, заходи 
мерчандайзингу,реклама, від яких залежить позиція 
підприємства на ринку і результативність збутової 
діяльності. 

Беручи до уваги численні наукові підходи щодо 
управління підприємством та маркетинговою діяль-
ністю, слід узагальнити, що маркетинг є конкретною 
функцією менеджменту і спрямований на підвищен-
ня ефективності збуту [7]. Слід зробити висновок, 
що управління збутовою діяльністю підприємств 
– це орієнтована на досягнення завдань організації 
управлінська діяльність, пов'язана із формуванням 
попиту на товари і послуги виробника, їх реалізацію 
за допомогою інтенсифікації цього попиту.

Для того, щоб покращити збутову діяльність під-
приємства необхідно спочатку продіагностувати її 
стан і виявити ефективність функціонування вже іс-
нуючої збутової системи на підприємстві. На осно-
ві виявлення сильних та слабких сторін збутової ді-
яльності треба розробити стратегічні рішення. Щоб 
покращити збутову діяльність необхідно приймати 
стратегічні заходи, спрямовані на створення більш 
ефективної збутової політики. До найпопулярніших 
методів покращення збутової політики можна відне-
сти наступні:

- Диверсифікація споживачів продукції (визна-
чення цільових сегментів ринку та регіонів прода-
жу).

- Створення механізму особистої зацікавленості 
робітників збутового апарату у реалізації продукції.

- Навчання робітників збутових служб нових при-
йомів та методів збуту.

- Створення ефективної системи зворотного 
зв’язку із споживачами, механізми розгляду скарг та 
претензій клієнтів.

- Вивчення смаків та вподобань цільових клієнтів 
і максимальний ступінь врахування побажань при 
виробництві продукції.

Всі ці шляхи покращення збутової політики до-
цільно застосовувати на підприємстві навіть тоді, 
коли значних проблем зі збутовою системою не спо-
стерігається.

Збутовий потенціал підприємства можна визна-
чити, як сукупність інформаційних, матеріальних, 
маркетингових, управлінських і комунікативних 
ресурсів можливостей збуту, що забезпечують го-
товність і здатність підприємства здійснювати вивід 
товару на ринок, його реалізацію при постійному 
вдосконалюванні технології збуту, інновації продук-
тового ряду з урахуванням факторів маркетингового 
середовища.

Збутова політика формується на базі збутового 
потенціалу підприємства і цілей збуту, встановлених 
як на стратегічному, так і тактичному рівнях. В за-
лежності від способу вираження збутові цілі можуть 
бути кількісні й якісні. Цілі у сфері збуту бувають 
обов’язковими (без яких жодне рішення не може вва-
жатися прийнятним) і бажаними (досягнення яких 
сприяє підвищенню якості й адекватності рішення); 
ймовірними (досягнення яких, у комплексі з двома 
попередніми, створює умови запобігання виникнен-

ню в майбутньому проблеми). Збутові цілі також по-
діляють на економічні та цілі розвитку. Економічні 
цілі збутової діяльності спрямовані на максимізацію 
прибутку, і їх досягнення можливе за умови вдалої 
реалізації таких задач у сфері збутової діяльності: 
збільшення ринкової частки підприємства; максимі-
зація збуту і на цій підставі – прибутку підприємства 
при більш повному задоволенні попиту споживачів; 
ефективне використання збутового апарату підпри-
ємства; вибір раціональних каналів розподілу; мі-
німізація сукупних витрат у господарському циклі 
товару, враховуючи витрати з післяпродажного об-
слуговування і сервісу; раціональна поведінка на 
ринку з урахуванням нестійкої кон'юнктури тощо.

Цілі розвитку у сфері збутової діяльності слід роз-
глядати, як надсистемні й внутрісистемні цілі служ-
би збуту. Надсистемні цілі розвитку збуту пов'язані з 
інтеграцією та диверсифікованістю діяльності, з роз-
витком ринків збуту й освоєнням нових. Внутрісис-
темні цілі служби збуту спрямовані на підвищення 
кваліфікації працівників збуту, впровадження інфор-
маційних технологій, прогресивних форм і методів 
продажу, стимулювання збуту і т. ін.

Слід також розрізняти кількісні й якісні цілі збуту. 
Кількісні цілі збутової діяльності можуть виступати 
у вигляді зростання обсягу продажів, збільшення 
частки фірми на певному сегменті ринку, підвищен-
ня швидкості обігу коштів, вкладених у запаси гото-
вої продукції і т.п. Кількісна визначеність збутових 
цілей дозволяє довести цільові установки у формі 
індивідуальних завдань до конкретних виконавців. 
Під якісними цілями збутової діяльності слід розу-
міти якість обслуговування, для чого необхідним є 
надійний зворотній зв'язок підприємства зі спожи-
вачами, достатньо точна інтерпретація вимог спо-
живачів збутового апарату підприємства, кількісний 
опис цих цілей. Для визначення якісних цілей збуту 
доцільно використовувати декілька каналів зв'язку зі 
споживачами для більш адекватного відображення 
їх вимог.

Стратегічну спрямованість збутової діяльності 
забезпечують такі умови: підсилення маркетингової 
орієнтації підприємства; систематичне виявлення 
збутових ризиків і маркетингових можливостей під-
приємства у сфері збуту; забезпечення ефективної 
довгострокової маркетингової взаємодії підприєм-
ства з покупцями та бізнес-суб'єктами; встановлення 
й коректування стратегічних цілей; розробка опти-
мальних збутових стратегій підприємства.

На основі аналізу конкурентоспроможності під-
приємства та SWOT-аналізу можна виявити зовнішні 
можливості та загрози та внутрішні сильні та слабкі 
сторони підприємства. Після цього проводиться ана-
ліз за методом план-факт, як доповнення до оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, та виявля-
ються елементи збутової системи підприємства, які 
необхідно покращити: сервіс, методи продажу, асор-
тимент, ціна.

Отже, управління збутовою діяльністю є склад-
ним і багатогранним процесом і вимагає постійного 
аналізу й удосконалювання. Формування новітніх 
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дієвих технологій у системах управління збутовою 
діяльністю зумовлене поступовим збільшенням об-
сягів реалізації вітчизняних виробників. Саме тому 
першочерговим завданням промислових підпри-
ємств є створення ефективної системи управління 
збутовою діяльністю, яка б враховувала інтереси 
регіональних виробників. Вона повинна включати 
вирішення низки теоретичних і методико-приклад-
них завдань, пов'язаних з економічним оцінюванням 
збутової діяльності, проведенням системних дослі-
джень кон'юнктури ринку, створенням кваліфікова-
ного відділу маркетингу та логістики, плануванням 
стратегії розвитку збутової діяльності, формуван-
ням аналітичного й інформаційного забезпечення. 
Управління збутом не обмежується управлінням ка-
налу збуту. Кожен учасник системи має власну орга-
нізацію збуту, а саме побудову структури управління 
збутом, підбір спеціалістів зі збуту належної квалі-
фікації, розподіл завдань, прав і відповідальності се-

ред співробітників, створення умов для ефективної 
роботи [3].

Висновки. Оскільки конкурентна боротьба по-
стійно загострюється як на внутрішніх,так і на зо-
внішніх ринках, менеджментом підприємства по-
винна приділятись значна увага усім аспектам 
управління збутовою діяльністю підприємства, 
оскільки від цього залежатиме його фінансова стій-
кість. Організація збутової діяльності повинна бути 
частиною стратегії управління підприємством та 
частиною маркетингової стратегії підприємства, і 
формуватися у процесі складання виробничої про-
грами підприємства. Перевірка ефективності систе-
ми збуту передбачає розрахунки показників системи 
збуту, аналіз чинників, ризиків та можливостей під-
приємства Це передбачає формування оптималь-
них партнерських відносин, маркетинговий аналіз, 
управління якістю та якісну рекламну політику під-
приємства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Киевского национального торгово-экономического университета

Раскрыта сущность понятия «эффективность сбытовой деятельности», рассмотрены маркетинговый 
подход к оценке эффективности процесса сбыта на предприятии, определены функции и задачи, 
связанные со сбытом продукции. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, есть возмож-
ность для агрессивного органического роста для предприятий всех размеров. Но захват новых долей 
рынка при обеспечении и углублении существующих отношений с клиентами требует системного 
подхода, подкрепленного практическими мерами, которые облегчают сотрудничество с потребите-
лем. Результатом являются интегрированные, гибкие решения по управлению продажами, которые 
направлены на совершенствование сбытовой деятельности, обеспечивают прозрачность результатов 
продаж, позволяет получить максимальную прибыль.
Ключевые слова: сбыт, управление сбытовой деятельностью, маркетинг, товары, услуги, организа-
ция сбыта, маркетинговый комплекс.
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У статті розглянуто нововведення щодо обліку доходів підприємства,їх класифікації та відо-
браження у фінансовій звітності підприємства.
Ключові слова: доходи, визнання доходу, класифікація доходу, план рахунків, фінансова 
звітність.

Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-
номіки підприємства здійснюють свою діяльність з 
метою отримання відповідного доходу. Отримання 
доходів свідчить про те, що продукція підприємства 
відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якіс-
тю, іншими технічними, функціональними харак-
теристиками та властивостями. Отримання доходів 
створює основу для самофінансування підприємства 
за умови, що їх розмір достатній для покриття ви-
трат, виконання зобов’язань та утворення чистого 
прибутку [5].

У широкому розумінні «дохід» означає будь-яке 
надходження грошових коштів або матеріальних 
цінностей, що мають грошову оцінку. Для управлін-
ня доходами необхідна їхня обґрунтована детальна 
класифікація на основі групування доходів за певни-
ми ознаками для цілей обліку, аналізу та контролю. 
Тому класифікація та удосконалення доходів є най-
важливішим елементом управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Удо-
сконалення формування та обліку доходів від реалі-
зації продукції – є досить дискусійною проблемою 
за останні роки, і досліджувалась такими вченими 
як: Л.А. Бернстайн, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Рабошук, 
Я.В. Соколов, Л.Ф. Шилова та ін. Р. Л. Хом’яка та 

ін. Проте в сучасних умовах господарювання облік 
та класифікація доходів підприємства потребує по-
дальшого удосконалення.

Мета дослідження. Метою даної статті є дослі-
дження сутності доходів підприємства, визначення 
проблем класифікації та дослідження останніх нова-
цій їх облікового відображення.

Виклад основного матеріалу. Методологічні за-
сади формування у бухгалтерському обліку інформа-
ції про доходи підприємства та порядок її розкриття у 
фінансовій звітності визначає положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Згідно з П(С)БО 
15 дохід – це збільшення економічної вигоди протя-
гом звітного періоду або зменшення зобов’язань, які 
призводять до зростання власного капіталу, за умо-
ви, що оцінка доходу може бути достовірно визначе-
на. Тобто доходи покривають зобов’язання, які вини-
кають одночасно з витратами, понесеними у зв’язку 
з отриманням цих доходів, і збільшують капітал [4]. 

Доходи відображаються в обліку згідно з принци-
пами нарахування та відповідності доходів і витрат. 
Принцип нарахування передбачає відображення в 
обліку та фінансовій звітності доходів і витрат у мо-
мент їх виникнення незалежно від дати надходження 
або сплати грошових коштів. Принцип відповідності 
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полягає в порівнянні доходів і витрат звітного пері-
оду, тобто витрати, понесені для отримання доходу, 
повинні бути погоджені з цим доходом.

У бухгалтерському обліку доход відображають у 
сумі справедливої вартості отриманих активів або 
тих, які підлягають одержанню. Сума доходу, яка ви-
никає в результаті господарської операції, визнача-
ється шляхом домовленості між підприємством і по-
купцем. Вона оцінюється за справедливою вартістю 
отриманої компенсації або тієї компенсації, яка може 
бути отримана.

Наказом Міністерства фінансів України № 627 
від 27 червня 2013 року «Про затвердження Змін 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства 
фінансів України з бухгалтерського обліку» внесено 
зміни у П(С)БО 15 «Дохід» та зазначено, що доходи 
у бухгалтерському обліку класифікуються за наступ-
ними групами (табл. 1).

Дохід визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіта-
лу за рахунок внесків учасників підприємства), за 
умови, що оцінка доходу може бути достовірно ви-
значена.

Якщо порівняти доходи за національними та між-
народними стандартами можна визначити, що окре-
мі положення П(С)БО повторюють правила МСФЗ, 
певні вимоги П(С)БО не виділені окремо в міжна-
родних стандартах, але знаходяться в їх рамках і зу-
мовлені національними особливостями економічних 
відносин, деякі положення, які розкриті в МСФЗ, 
відсутні в П(С)БО і запропоновані до визначення

Для узагальнення інформації про доходи від різ-
них видів діяльності призначено рахунки класу 7 
«Доходи і результати діяльності», які є тимчасови-
ми, пасивними, не мають початкового і кінцевого 
сальдо. У План рахунків внесено зміни стосовно 
деяких рахунків та субрахунків. Скасовано рахунки 
75 «Надзвичайні доходи», рахунок 74 «Iнші доходи» 

тепер застосовується для обліку будь-яких доходів, 
що виникають у процесі діяльності підприємства, 
але не пов’язані з його операційною та фінансо-
вою діяльністю. До цих доходів тепер належать і 
надзвичайні доходи, які раніше обліковувалися на 
рахунку 75. Аналогічні зміни у зв’язку зі скасуван-
ням окремого обліку доходів від надзвичайних по-
дій відбулися і на рахунку 79, а опис рахунків 75 з 
Iнструкції №291 вилучено. 

Також було змінено склад доходів від реалізації 
робіт і послуг на субрахунку 703. Тепер на цьому су-
брахунку пропонується обліковувати також і доходи 
від орендних платежів за оренду об’єктів інвести-
ційної нерухомості. Доходи від орендних платежів 
за оренду інших активів слід відображати у складі 
інших операційних доходів (субрахунок 719), як, це 
й було раніше [1].

Основною формою фінансової звітності для відо-
браження доходів підприємства є Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід). Метою його 
складання є надання користувачам повної, правди-
вої і неупередженої інформації про доходи, витрати, 
прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства 
за звітний період. Формування інформації у Звіті 
про фінансові результати регулюється Методичними 
рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової 
звітності, затвердженими Наказом Міністерства фі-
нансів України №433 від 28. 03. 2013р.

З набранням чинності НП(С)БО 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності» з 19.03.2013 р. у но-
вому «Звіті про сукупний дохід» не відображається 
дохід від реалізації товарів, робіт і послуг «брутто», 
тобто з урахуванням непрямих податків, як не відо-
бражаються і самі ці податки [3]. Натомість відо-
бражається тільки сума чистого доходу. Крім того, 
більше немає окремих рядків для відображення до-
ходів і витрат від надзвичайної діяльності, які були 
в попередній формі звіту про фінансові результати. 
Це пов’язано з тим, що згідно з МСБО 1 «Подання 

Таблиця 1
Класифікація та зміст доходів підприємства за П(С)БО 15 «Дохід»

Види доходів Характеристика
Дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вира-
хування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і 
зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Чистий дохід від реалі-
зації продукції (това-
рів, робіт, послуг)

визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, 
послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за 
договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Інші операційні доходи

включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім 
чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від 
операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування 
раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на 
поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових 
інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо.

Фінансові доходи включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій 
(крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Інші доходи
включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних 
курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, 
але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства
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Таблиця 2
Порядок відображення інформації стосовно доходів у розділі І «Фінансові результати»

Стаття Код Зміст Джерело Різниця від попере-
дньої форми

Чистий дохід від 
реалізації продук-
ції (товарів, робіт, 
послуг);

2000

Показують загальний доход від 
реалізації продукції, товарів, 
робіт, послуг, знижок, повернен-
ня. При цьому така реалізація 
має бути основною діяльністю 
підприємства, тобто операція-
ми, для яких його створювали 
й від чого воно одержує значну 
частку доходу

Дт рахунків 701 «Доход 
від реалізації готової 
продукції», 702 «Доход 
від реалізації товарів», 
703 «Доход від реалі-
зації робіт і послуг», 
705 «Перестрахування» 
у кореспонденції із Кт 
791 (оборотом із субра-
хунком 704 «Утримання 
із доходу» не облікову-
ють) 

В попередній формі 
даному показнику 
передувала така по-
слідовність рядків, що 
розкривали окремо до-
ходи та відрахування з 
них. А чистий доход від 
реалізації визначили в 
самій формі звіту шля-
хом алгебраїчних дій із 
сумами цих рядків

Інші операційні 
доходи 2120

Показують решту доходів (окрім 
доходів від реалізації товарів, 
робіт, послуг), отриманих під-
приємством у рамках операцій-
ної діяльності

Оборот за ДТ 71 
«Інший операційний до-
ход» у кореспонденції із 
Кт 791

Не відрізняється

Доход від участі в 
капіталі 2200

Тут відображається дохід від 
збільшення вартості фінансових 
інвестицій в асоційовані, дочірні 
або спільні підприємства (за 
винятком збільшення вартості 
інвестицій за рахунок додатко-
вого інвестування)

Оборот за Дт 72 «Доход 
від участі в капіталі» у 
кореспонденції з Кт 792 
«Результати фінансових 
результатів»

Не відрізняється

Інші фінансові 
доходи 2220

Цей рядок призначено для 
величини отриманих дивідендів 
(окрім виплачених дочірніми, 
асоційованими або спільними 
підприємствами), відсотків за 
облігаціями, одержаної вина-
городи за фінансову оренду 
активів

Оборот за Дт 73 «Інші 
фінансові доходи» у 
кореспонденції з Кт 792

Не відрізняється

Інші доходи 2240
Вносять доходи інвестиційної 
діяльності (без ПДВ і акцизного 
збору)

Оборот за Кт 74 «Інші 
доходи» у кореспонден-
ції з Кт 792

Не відрізняється

Витрати (доход) 
із податку на при-
буток

2300

Показують податок на прибуток, 
обчислений за правилами П(С)
БО 17. У проміжній звітності 
цей рядок заповнювати не по-
трібно

Дт 981 «Податок на 
прибуток від звичайної 
діяльності» – витрати з 
податку на прибуток, Кт 
981 – доходи з податку 
на прибуток

Раніше для доходів із 
податку на прибуток 
існував окремий опису-
ваний рядок. Наразі не-
залежно від результату 
(витрати це чи доход) 
місце для податку на 
прибуток – поточний 
рядок. Уважаємо, суму 
витрат із податку на 
прибуток слід показува-
ти в дужках

Інший сукупний 
доход 2445

Показую суму іншого сукупного 
доходу, для відображення якого 
за ознаками суттєвості неможли-
во було виділити окремої статті 
або включити його до іншої 
статті розділу

Аналітичні дані за субрахунком 42 «Додатковий 
капітал»

Інший сукупний 
доход до оподатку-
вання

2450 2400+2405+2410+2415+2445

Інший сукупний 
доход після опо-
даткування

2460 2450-2455

Сукупний доход 
після оподатку-
вання

2465 2350(2355)+2460
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фінансової звітності» підприємство не повинне по-
давати будь-які статті доходів або витрат у вигляді 
надзвичайних статей у звіті про сукупні доходи або 
в окремому звіті про прибутки і збитки (якщо його 
подають) чи в примітках.

Порядок відображення інформації щодо доходів 
у розділі І «Фінансові результати» «Звіту про фінан-
сові результати» (Звіт про сукупний дохід) відобра-
жено у табл. 2.

Висновки. Система обліку доходів та фінансо-

вих результатів є необхідною та важливою частиною 
функціонування вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств. А разом з тим, саме від розуміння важ-
ливості цього процесу залежить життєдіяльність 
конкретних суб’єктів господарювання. 

Досліджені основні питання новацій стосовно 
формування, обліку та відображення у фінансовій 
звітності є досить важливими і багато в чому їх ви-
рішення вплине на зміцнення економічного стану 
сільськогосподарського підприємства.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В статті розглянуто питання щодо формування облікової політики в сучасних умовах гос-
подарювання та її вплив на систему управління підприємства. Здійснено аналіз підходів 
вітчизняних науковців щодо визначення поняття «облікова політика» та наведено власне 
бачення цього поняття. Визначено необхідність формування облікової політики на підпри-
ємстві для забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи управління. За-
пропоновано рекомендації для раціонального формування облікової політики та прийняття 
ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, підприємство, ефективність, фор-
мування облікової політики.

Постановка проблеми. Ефективна та раціо-
нальна організація бухгалтерського обліку у бага-
тьох сучасних підприємств починається з розробки 
його облікової політики, яка передбачає вибір комп-
лексу методичних прийомів, способів та процедур 
організації та ведення бухгалтерського обліку під-
приємством з числа загальноприйнятих в державі. 
Облікова політика покликана слугувати обліково-
економічним інформаційним джерелом для якісно-
го процесу управління виробництвом, складання та 
подання достовірної фінансової звітності, яка забез-
печує інформацію про діяльність підприємства не 
лише для зовнішніх користувачів, а й передусім для 
внутрішнього менеджменту. 

Обрана підприємством облікова політика макси-
мально повно розкриває наявні особливості бухгал-
терського обліку, а правильно сформована облікова 
політика забезпечує ефективність облікового проце-
су та надає змогу мінімізувати матеріальні, трудові 
та часові витрати під час вирішення виникаючих 
питань. Крім того, облікова політика покликана за-
безпечувати такі функції управління як: плануван-
ня, економічний аналіз, контроль та прогнозування. 
Тому дослідження значення облікової політики в 
управлінні підприємством, впливу на фінансовий ре-
зультат його діяльності, а також дослідження прин-
ципів та етапів формування облікової політики в су-
часних умовах є досить актуальними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
таннями обґрунтування й формування облікової по-
літики підприємства розглянуто у працях вітчизня-
них дослідників, а саме С.В. Голова, В.С. Леня, В.В. 
Гливенко, Ф.Ф. Бутинця, П.С. Безруких, В.Г. Швеця, 
М.С. Пушкаря, М.Т. Щирби, С.В. Свірко, П.Є. Жит-
нього та ін. 

В наукових працях вказаних авторів підходи, що 
визначені в стандартах бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності, дістали подальшого розвитку, іс-
тотно поглиблені та розширені. Однак, незважаючи 

на значні досягнення в теорії та практиці формуван-
ня облікової політики, велика кількість збиткових 
підприємств, низький рівень платоспроможності, фі-
нансової стабільності, ефективності господарюван-
ня та конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств свідчать про її нерозв`язаність. Через мінливі 
умови зовнішнього середовища, виникає необхід-
ність формування облікової політики підприємства з 
урахуванням вимог сучасного господарювання.

Мета дослідження. Метою роботи є узагальнен-
ня поняття облікової політики та розроблення реко-
мендацій щодо формування ефективної облікової 
політики для задоволення інформаційних потреб 
суб’єктів економіки та інших сфер загалом. 

Виклад основного матеріалу. Під обліковою 
політикою підприємства варто розуміти сукупність 
способів ведення бухгалтерського обліку, прийняту 
підприємством: первинного спостереження, вартіс-
ного виміру, поточного групування та узагальнення 
фактів господарського життя.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бух-
галтерський облік і фінансову звітність в Україні», 
облікова політика – сукупність принципів, методів і 
процедур, які використовуються підприємством для 
складання і подання фінансової звітності. Основною 
її метою є забезпечення одержання достовірної ін-
формації про результати фінансово-господарської 
діяльності, необхідної для користувачів фінансової 
звітності з метою прийняття відповідних управлін-
ських рішень» [5]. 

Національне положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку (НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» наводить ідентичне визначення 
цій категорії, а саме: облікова політика – це сукуп-
ність принципів, методів і процедур, які використо-
вуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності [10].

Нормативно-правове регулювання облікової по-
літики визначене також у П(С)БО 6 «Виправлення 



42

# 1(01) 2014

помилок і зміни у фінансових звітах» [12] та наказом 
Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо облікової політики 
підприємства та внесення змін до деяких наказів Мі-
ністерства фінансів України» [9].

На міжнародному рівні поняття облікової політи-
ки розглядається згідно п.5 МСБО (IAS) 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки», 
«облікові політики – конкретні принципи, осно-
ви, домовленості, правила і практика, застосовані 
суб'єктом господарювання при складанні та поданні 
фінансових звітів» [7].

У порівнянні з національним стандартом в МСБО 
8 йдеться про облікову політику в множенні. Згідно 
з міжнародними стандартами, облікова політика під-
приємства складається з окремих облікових політик 
щодо кожного об'єкта обліку. Єдиної думки щодо ви-
значення поняття, сутності облікової політики під-
приємства серед науковців немає. Існує декілька під-
ходів до трактування цього поняття.

Відповідно до першого підходу, вчені-економісти 
визначають облікову політику як за національними 
стандартами, тобто як сукупність принципів, ме-
тодів і процедур, що використовуються підприєм-
ством для складання та подання фінансової звітності 
[3,6,15]. Поняття облікової політики не обмежують-
ся лише складанням і поданням фінансової звітнос-
ті, адже звітність може бути достовірною лише за 

умови правильної організації та ведення бухгалтер-
ського обліку. 

Інші автори вважають, що облікова політика – це 
сукупність способів ведення бухгалтерського обліку 
[1, 2, 4]. До способів ведення бухгалтерського облі-
ку належать документація, інвентаризація, оцінка і 
калькуляція, рахунки і подвійний запис, бухгалтер-
ський баланс і звітність.

Третя група авторів розглядають облікову політи-
ку у взаємозв'язку з управлінням [4, 11, 13, 14, 17]. 
Виходячи з цього, бухгалтерський облік – це інфор-
маційна система для управління, а облікова політика 
є одним з елементів системи бухгалтерського обліку. 

Основні підходи до визначення облікової політи-
ки систематизовані у таблиці 1.

Підсумовуючи визначення різних науковців щодо 
підходів до формування облікової політики, можна 
навести наступне визначення цього поняття: облікова 
політика – це механізм управління обліковим проце-
сом і складання фінансової звітності шляхом вибору 
та розробки відповідних принципів, методів і проце-
дур, прийнятих підприємством на підставі загальних 
правил і особливостей його господарської діяльнос-
ті з метою інформаційно-аналітичного забезпечення 
прийняття ефективних управлінських рішень.

Необхідність формування облікової політики 
пов’язана з переорієнтацією обліку на надання сво-
єчасної, достовірної, повної та неупередженої ін-

Таблиця 1
Підходи вітчизняних науковців щодо визначення поняття «облікової політики»

Автор Визначення поняття «облікової політики»
1 підхід

С.В. Свірко [15] Сукупність облікових принципів, методів, процедур та заходів для забезпечення якіс-
ного, безперервного проходження інформації від етапу первинного спостереження до 
узагальнюючого – складання фінансової звітності

С.В. Голов [3] Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання фінансової звітності

В.С. Лень [6] Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності

2 підхід
Ф.Ф. Бутинець [2] Система способів і прийомів організації та ведення обліку на конкретному підприєм-

стві, закріплена відповідним внутрішнім нормативним актом на визначений термін
П.С. Безруких [1] Вибір підприємством конкретних методик, форм, техніки ведення і організації бухгал-

терського обліку, виходячи з встановлених правил і особливостей діяльності (органі-
заційних, технологічних, чисельності і кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного 
оснащення бухгалтерії)

П.Є. Житний [4] Спосіб ведення бухгалтерського обліку, обраний підприємством відповідно до умов 
його господарської діяльності

В.Г. Швець [16] Сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, 
прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської 
діяльності

3 підхід
О.В. Пальчук [11] Цілеспрямована діяльність людей з управління бухгалтерським обліком для досягнення 

поставленої мети
Н.С. Сахчинська [14] Облікова політика є вагомим інструментом в управлінні комерційною організацією
П.Є. Житний [4], 
М.С. Пушкар, М.Т. 
Щирба [13], Н.Г. 
Шпановська [17]

Облікова політика – один із методів управління діяльністю суб'єкта господарювання
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формації про діяльність підприємства зовнішнім і 
внутрішнім користувачам. Формування облікової по-
літики є важливим і непростим завданням, оскільки 
впливає на фінансові результати й ефективність ді-
яльності підприємства. Під час розроблення облікової 
політики потрібно враховувати такі фактори [8]:

● сферу і вид діяльності організації (торгівля, ви-
робництво, надання послуг, будівництво, інший вид 
підприємницької діяльності, некомерційна діяль-
ність та ін.);

● організаційно-правову форму суб'єкта еконо-
міки (товариство з обмеженою відповідальністю, 
акціонерне товариство, некомерційна організація, 
державне унітарне підприємство та ін.);

● структуру управління (департаменти, відділи, 
цехи, дільниці, центри витрат та ін.);

● масштаб підприємницької діяльності (обсяг 
продажів продукції, товарів, робіт, послуг, чисель-
ність працюючих, вартість активів тощо);

● специфіку об'єктів обліку (склад пасивів і акти-
вів організації);

● рівень інформаційної системи (наявність 
комп'ютерної техніки та інших технічних засобів 
збирання, реєстрації та оброблення інформації);

● кваліфікацію бухгалтерських кадрів (знання і 
компетентність співробітників бухгалтерії);

● фінансову стратегію організації (застосування 
методів амортизації, прагнення до зменшення по-
датку на прибуток та податку на майно організації, 
вибір методів оцінювання матеріально-виробничих 
запасів і ін.).

Аналіз цих факторів дає змогу вибрати з можли-
вих варіантів облікової політики її оптимальний ва-
ріант і знизити бухгалтерські ризики економічного 

суб'єкта. Грамотно розроблена облікова політика дає 
змогу визначити оптимальні методи обліку та оцінки 
активів із зобов'язаннями. Під час формування облі-
кової політики варто закладати основи податкового 
планування, формулювати обов'язкові елементи об-
лікової політики з метою оподаткування.

Основними цілями, що досягаються розробкою і 
наступним затвердженням чітко складеної облікової 
політики, є закріплення правил і основних методик 
ведення бухгалтерської та податкової звітностей та 
регулювання організаційних моментів бухгалтер-
ського обліку. Таким чином, розроблення облікової 
політики покликана уніфікувати всі форми і мето-
ди звітності, існуючі на підприємстві, максимально 
ефективно організувати між структурними елемен-
тами підприємства документообіг. Зрештою обліко-
ва політика буде не тільки полегшувати і спрощу-
вати роботу з обліку і підвищувати ефективність 
документообігу, але також економити трудові витра-
ти підприємства і його матеріальні ресурси.

Висновки. На основі проведених досліджень та 
аналізу наукової літератури можна стверджувати, що 
облікова політика виконує не лише суто функції об-
ліку і формування звітності, а й інші функції управ-
ління – планування, економічний аналіз, контроль 
та прогнозування. Послідовне проведення підпри-
ємством прийнятої облікової політики є одним з 
найважливіших завдань організації бухгалтерського 
обліку, а своєчасний вибір ефективної облікової по-
літики з урахуванням впливу внутрішніх та зовніш-
ніх чинників на діяльність підприємства дозволить 
попередити можливість прийняття невірних управ-
лінських рішень, що базуються на не достовірній об-
ліковій інформації.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

Остапенко И.В.
соискатель кафедры учета и аудита
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

В статье рассмотрены вопросы формирования учетной политики в современных условиях хозяйствования 
и ее влияние на систему управления предприятия. Осуществлен анализ подходов отечественных ученых 
относительно определения понятия «учетная политика» и приведено собственное видение этого понятия. 
Определена необходимость формирования учетной политики на предприятии для обеспечения надежно-
сти финансовой отчетности и качественной системы управления. Предложены рекомендации для рацио-
нального формирования учетной политики и принятия эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, предприятие, эффективность, формиро-
вание учетной политики.

THE ACCOUNTING FORMATION ENTERPRISE POLICY  
AND ITS INFLUENCE ON MANAGEMENT SYSTEM

Ostapenko I.V.
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Kyiv National University of Taras Shevchenko 

The accounting formation policy in the current economic situation and its impact on the management of the 
company is considered in the article. The national scientist definition of «accounting policy» is analyzed and 
our own vision of the concept is presented. The necessity of the company accounting policy formation to 
ensure the reliability of financial reporting and quality management system is defined. The recommendations 
for efficient formation of accounting policy and making effective management decisions are proposed.
Keywords: accounting policy, accounting, business, efficiency, formation of accounting policy.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАДРОВ КАК ФАКТОР  
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В статье рассмотрено стратегическое планирования кадров предприятия как систему инте-
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Постановка проблемы. Стремительно изменя-
ющиеся условия, диктуемых современным рынком 
в экономических, социальных, демографических и 
законодательных сферах заставляют компанию опе-
ративно и гибко реагировать, а также хорошо при-
спосабливаться к новым условиям, поэтому поли-
тика управления персоналом становиться особенно 
актуальной и играет одну из важнейших ролей в по-
вышении конкурентного преимущества и эффектив-
ности реагирования на изменения.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Стратегическое планирование кадров изучалось та-
кими отечественными и зарубежными учеными как 
В.М.Володько, О.С.Виханский, Дж.М.Иванцевич, 
А.Я.Кибанов, М.В.Черненко и др., использовались 
различные методологические подходы, исследова-
лись возможности и ограничения развития кадрово-
го потенциала.

Цель. Изучение и анализ необходимости стра-
тегического планирования кадров как части общего 
стратегического планирования, направленого на за-
боту о долгосрочной жизнестойкости и конкуренто-
способности организации за сет наилучшего исполь-
зования имеющихся трудових ресурсов.

Основной материал. В современных условиях 
глобальной конкуренции и ускорения научно-техни-
ческого прогресса организации испытывают посто-
янное давление конкурентов, заставляющее непре-
рывно совершенствовать выпускаемую продукцию, 
расширять ассортимент оказываемых услуг, оптими-
зировать производственные управленческие процес-
сы. В тоже время, продукты, технологии, операци-
онные методы и даже организационные структуры 
устаревают с небывалой скоростью, а знания и на-
выки сотрудников компании становятся главным ис-
точником долгосрочного процветания любой компа-
нии. В свою очередь технологии порождают новую 
эру специалистов – высокообразованных и уникаль-
ных, поэтому и востребованных. Привлечение та-
ких людей в компанию можно считать результатом 
создания ее привлекательности для талантливых со-
трудников [5, с. 21-22].

Уже давно доказанное утверждение, что «Люди 
– главный актив любой компании». Но многие ком-
пании продолжают недооценивать свой персонал, не 
делая среднесрочного и долгосрочного планирова-
ния, поэтому не могут использовать его по максиму-
му. Эта тенденция нашла отражение 
в результатах исследования, прове-
денного BCG: 47% компаний, уча-
ствовавших в опросе, планируют по-
требности в персонале только на год 
вперед, и лишь 15% – более чем на 
3 года (см. табл. 1). Свыше полови-
ны предприятий (53%) осуществля-
ют стратегическое планирование на 
тот же период, что и планирование 
персонала. Эти организации не в со-
стоянии предсказать, понадобятся ли 
им дополнительные люди для реали-
зации их стратегии.

Предприятиям нужно четко знать, сколько им по-
требуется работников сейчас и сколько понадобиться 
потом, тогда кадровая стратегия будет эффективной. 
Исследование показало, что на три года планируют 
лишь около трети организаций (38 и 33% соответствен-
но), а на более долгий срок – еще меньше [1, с. 150].

Компаниям нужно предусматривать вероятные по-
требности в человеческих ресурсах в разных долж-
ностных категориях. Но лишь 27% предприятий, как 
показало исследование, занимаются этим. Их сцена-
рии основываются на том, что на каждой из позиции 
будет ощущаться нехватка квалифицированных ка-
дров. Самые сильные и жизнеспособные компании 
«вооружившись» этими данными находятся в лучшем 
положении, чем остальные – они могут принимать 
обоснованные решения для удержания людей в тех 
областях, где наблюдается нехватка кадров. 

Рис. 1. Кадровое планирование

Сегодня, в условиях экономической неустойчи-
вости, такое сценарное планирование особенно важ-
но, поскольку помогает компаниям учитывать сразу 
множество факторов. Общая структура сценарного 
кадрового планирования может быть подразделена 
на несколько секторов, каждый из которых относит-
ся к тому или иному аспекту формирования челове-
ческого капитала компании (рис. 1).

Итак, полностью эффективным кадровое пла-
нирование является лишь в том случае, если оно 
интегрировано в общий процесс планирования. В 
качестве интегрированной составной части плани-
рования кадровое планирование имеет своей задачей 
предоставление специалистам рабочих мест в нуж-
ный момент и в необходимом количестве в соответ-
ствии с их способностями и склонностями, а также 

Таблица 1
Планирование потребности персонала на перспективу 
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хорошо связываться с бизнесом, в сфере которого 
работает каждая организация [4, с. 535].

Так Кибанов рассмотрел пятиступенчатый стра-
тегический план Deutsche Telecom в области управ-
ления персоналом, который обусловливает тесную 
связь между HR и бизнесом:

1. Сегментация персонала в соответствии с ква-
лификацией. В Deutsche Telecom были определены 
около 60 должностных семей, а также навыков, кото-
рые будут нужны компании в дальнейшем. Основное 
внимание при этом обращалось на стратегические 
области, где вероятны значительные риски.

2. Моделирование предложения рабочей силы. 
Определено среднесрочное и долгосрочное влияние 
выхода на пенсию и увольнений на весь персонал и 
на разные должности. Это позволило выявить об-
ласти с разбалансированной возрастной структурой 
персонала и возможной нехваткой сотрудников.

3. Моделирование спроса на рабочую силу. На 
основе долгосрочных тенденций развития бизнеса и 
производительности был составлен прогноз потреб-
ности в персонале для каждой должности. Для этого 
потребовалось глубокое знание условий работы ком-
пании и стратегии, а также тесное сотрудничество 
HR-специалистов, руководителей и представителей 
финансового департамента.

4. Анализ пробелов. Два предыдущих этапа по-
зволили Deutsche Telecom увидеть потенциальную 
нехватку и избыток персонала в разных областях.

5. Разработка HR-технологий. На основе про-
деланного анализа предложен ряд мер в области 
управления персоналом, таких как перевод людей 
в категории, где не хватает сотрудников, удержание 
ценных специалистов, наем работников с нужными 
компании навыками [4, с. 172].

Эти меры позволят руководителям сохранить 
уверенность в том, что в организации будут люди, 
без которых ей не обойтись, – независимо от того, 
насколько нестабильно будущее. 

Известные теоретики в области менеджмента 
также рассматривают взаимосвязь стратегии управ-
ления от выбранной стратегии развития организа-
ции:

Предпринимательская стратегия, это стратегия 
при которой принимаются проекты с высокой сте-
пенью финансового риска и минимальным количе-

ством действий. Характеризуются отбором и рас-
становкой персонала, способного доводить дело до 
конца и обладающего требуемыми компетенциями.

Стратегия динамичного роста осуществляет по-
иск мобильного и лояльного персонала, подходяще-
го определенным критериям.

Стратегия прибыльности характеризуется жест-
ким отбором и расстановкой кадров.

Ликвидационная – сокращает штаты и поэтому 
практически нет отбора и расстановки кадров, а так-
же сокращено обучение уже имеющихся сотрудников.

А стратегия кругооборота требует наличия все-
сторонне развитых работников, которые оценивают-
ся по результатам индивидуальных заслуг [3, с. 33].

Изучив мнения многих авторов в сфере стратеги-
ческого управления персоналом и сопоставив их со 
стратегией предприятия были выявлены следующие 
недостатки: отбор и поиск персонала проводиться не 
в соответствии со стратегией персонала или кадро-
вой политикой, а по факту возникновения «горячей» 
вакансии; отбор сотрудников на вакансии происхо-
дит формально, и без учета необходимых критери-
ев на эту специальность; высокая текучесть кадров; 
мало внимания отдано карьерному росту; негатив-
ное отношение к разносторонней креативности пер-
сонала со стороны руководства.

По устранению этих недостатков Виханским О.С. 
были предложены следующие рекомендации: 

проводить постоянный маркетинг кадров, ведь 
для успешной деятельности предприятия нужен ква-
лифицированный персонал; 

расширить возможности для творчества, увели-
чить свободу в действиях, что поможет повысить 
степень удовлетворенности в результатах своего 
труда и, соответственно, улучшить качество произ-
водимой продукции; 

проводить анализ кадрового потенциала и по-
требности в персонале на перспективу;

предоставить льготные путевки в санаторий;
показывать работникам за что они получают зар-

плату [2, с. 53].
Таким образом, дальнейшее совершенствование 

системы стратегического управления персоналом 
является перспективным направлением, способным 
улучшить деятельность предприятия, повысить его 
эффективность и конкурентоспособность.
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У статті досліджуються специфіка функціонування сучасної держави у сфері сприяння розви-
тку підприємницької активності та підприємництва в умовах ринкової економіки, механізми 
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Постановка проблеми. Важлива роль у забез-
печенні сталого економічного зростання, підвищен-
ні інноваційного та експортного потенціалу країни 
належить саме підприємствам. Ефективна взаємодія 
великого, малого та середнього бізнесу дала змогу 
країнам із ринковою економікою досягти високого 
конкурентного статусу на світовій арені. Найбільш 

поширеними організаційними формами підпри-
ємництва, що дозволяють позитивно розв’язувати 
економічні та соціальні проблеми, є мале та середнє 
підприємництво. Вони забезпечують більше поло-
вини ВВП, дві третини загальної кількості робочих 
місць, чверть експорту та таку саму частку прямих 
іноземних інвестицій. Успішний розвиток малого та 
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середнього бізнесу є запорукою формування серед-
нього класу та передумовою забезпечення соціаль-
ної стабільності в суспільстві.

Проблема державного регулювання підприємни-
цтва є нагальною на сучасному етапі розвитку еко-
номіки України. На сьогодні вплив держави, з одного 
боку, доволі, а з іншого – недостатньо ефективний. 
Тому необхідність визначення оптимального ступен-
ня державного регуляторного впливу на розвиток 
підприємництва є тим, щоб з одного боку забезпе-
чити ефективне функціонуванням та отримання при-
бутків, а з іншого – створити передумови для збалан-
сованого росту економіки країни.

Аналіз останніх наукових досліджень і публіка-
цій. Ряд проблем державного регулювання економіки 
та підприємництва досліджено в працях як вітчизня-
них, так і зарубіжних науковців: Б. Сорокін, В. Ви-
хруща, І. Герчикової, В. Гриньової, М. Гончаренко, А. 
Дєгтяря, Я. Карпика, І. Кирцнера, Н. Мазій і т.д.

Мета дослідження – визначення основних цілей 
і функцій державного регулювання підприємницької 
діяльності; визначення механізмів її державного ре-
гулювання на сучасному етапі розвитку економіки.

Виклад основного матеріалу. Під державним 
регулюванням підприємницької діяльності слід ро-
зуміти реалізацію об'єктивності економічної необ-
хідності координування, узгодження діяльності 
підприємницьких структур з метою досягнення за-
гальної мети макроекономічного розвитку – задо-
волення суспільних потреб. Отже, досягнення цієї 
мети в значній мірі залежить від наявності системи 
управління, форми і методів державного регулюван-
ня підприємницької діяльності [2, c. 212].

Законодавство України як основні риси підпри-
ємництва визначає самостійність діяльності, ініці-
ативність, ризиковість, мотивацію на систематичне 
отримання прибутку (доходу), законність. Підприєм-
ництво розглядається якявище, що відображає всю 
сукупність відносин,пов’язаних зі створенням спра-
ви, виробництвом товарів і отриманням бажаного 
результату,і як процес, що являє собою складну взає-
модіюцілеспрямованих дій підприємців, починаючи 
змоменту зародження підприємницької ідеї та закін-
чуючи втіленням її в конкретний підприємницький 
проект [1, с. 85].

Успішний розвиток підприємництва можливий 
лише в умовах забезпечення здорової конкуренції, 
створення сприятливогоклімату та раціональної під-
тримки з боку держави, ефективної дії ринкових ме-
ханізмів. Основними складовими системи органів 
державної влади є Президент України, Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів України, міністер-
ства, Державнийкомітет з питань регуляторної по-
літики та підприємництва та його регіональні від-
ділення, органи місцевого самоврядування, місцеві 
державні адміністрації, координаційні ради (комі-
тети, комісії) з питань розвитку підприємництвапри 
місцевих державних адміністраціях.

Також жоден суб’єкт підприємницької діяльності 
(великий, середній чи малий) не може функціону-
вати без дотримання різноманітних правил і обме-

жень, встановлених державою. Неабияку роль у дер-
жавному регулюванні підприємницької діяльності 
в Україні відіграють правові обтяження суб’єктів 
господарювання. Це, зокрема, необхідність легіти-
мації (обов’язок суб’єктів підприємництва здійснити 
державну реєстрацію відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізич-
них осіб-підприємців»), ліцензування (обов’язок 
одержати ліцензію на здійснення видів діяльності, 
зазначених у Законі України «Про ліцензування пев-
них видів господарської діяльності»), дотримання 
правил про забезпечення безпеки і якості товарів, 
робіт і послуг (обов’язок одержати відповідний сер-
тифікат відповідно до Закону України «Про підтвер-
дження відповідності») тощо [4, c. 98].

В економіці України роль промисловості зали-
шається провідною. В цьому секторі виробляється 
близько 40% загальноукраїнського випуску товарів і 
послуг, 80% їх експорту, створюється понад 30%. У 
цій галузі сконцентровано приблизно третину осно-
вних засобів виробництва і зайнятих в економіці. 
При всій складності сьогоднішньої ситуації промис-
лове виробництво є одним з основних джерел оплати 
праці найманих працівників, прибутків підприємств 
податкових і валютних надходжень держави.

Розглядаючи показники малого бізнесу, можна 
відмітити, що показник кількості суб'єктів підприєм-
ницької діяльності на тисячу осіб населення в Україні 
у 10 разів менший, ніж у розвинених європейських 
країнах. А внесок малих підприємств у валовий вну-
трішній продукт складав лише 10%, це у 3-4 рази 
нижче, ніж у більшості європейських країн. Осо-
бливо негативним явищем є те, що значна кількість 
зареєстрованих малих підприємств займається лише 
такими швидко прибутковими видами господарської 
діяльності, як торгівля та посередницькі послуги. Як 
свідчить статистика, тільки 5% з числа новостворе-
них підприємств в Україні можна вважати успішни-
ми, 35% зникають вже протягом першого року діяль-
ності. Решта 60 % ледве зводять кінці з кінцями [6].

Державне регулювання процесу підприємництва 
є складовою економічної політики як центральних 
органів державного управління, так і регіональних 
та місцевих владних структур. Основна мета регу-
ляторної політики – це забезпечення оптимального 
рівня втручання органів регіонального управління 
та місцевого самоврядування в діяльність суб’єктів 
підприємництва, вибір таких механізмів регулю-
вання, які сприяли б як розвитку підприємницьких 
структур, так й економічному зростанню в державі 
[2, c. 120]. А основним завданням вдосконалення 
регуляторної політики є усунення правових, адміні-
стративних та економічних перешкод у розвитку під-
приємництва. Способи такого усунення перешкод-
визначаються методами державного регулювання, 
які відображені на рисунку 1.

За допомогою права необхідно забезпечити не 
тільки обмежуючий вплив на підприємницьку ді-
яльність, а й стимулюючий. Для правового забезпе-
чення ефективного державного регулювання підпри-
ємницької діяльності слід визначити збалансоване 
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співвідношення правових сти-
мулів та обмежень у тих чи 
інших сферах підприємництва 
[1, c. 86].

Для відносин між держа-
вою і підприємництвом харак-
терним є стан взаємозалеж-
ності, що зумовлено потребою 
однієї сторони в іншій. Дер-
жава має потребу в підприєм-
ництві, оскільки їй необхідна 
ринкова система, матеріальні 
ресурси, послуги і товари, що 
виробляються нею, фінансова 
підтримка державних програм 
тощо. У свою чергу підприєм-
ництво має потребу в державі, 
оскільки йому необхідне зако-
нодавство, що формулює пра-
вила економічної діяльності, 
її безпеки, захисту і стабіль-
ності, а також функціонування 
монетарної системи, стабіль-
ної економічної та соціальної 
інфраструктури. Підприємни-
цтво покладається на консти-
туційний захист і державну 
підтримку підприємництва як основного інституту 
суспільства, що забезпечує одержання прибутку, 
зайнятість населення і підвищення його життєвого 
рівня.

Держава бере на себе вирішення перелічених 
проблем. Тільки їй належить право організації гро-
шового обігу в економіці країни, вонавзяла на себе 
утримання національної оборони, охорони здоров’я, 
освіти, енергосистеми,різних комунікаційних мереж 
державного масштабу. Держава взяла на себе також 
зобов’язання боротьби з інфляцією й засилляммоно-
полій, захист окремих соціальних груп [5, c. 312].

Ставлячи перед собою мету стимулювання під-
приємницької активності населення, поглиблення 
підприємницького процесу, держава створює спри-
ятливі для цього економічні, правові таорганізаційні 
умови. Поставлена мета досягається, якщо держава 
стимулює зміни в суспільнійсвідомості, формує по-
зитивне ставлення різнихверств і груп населення до 
підприємницької діяльності, причому не тільки як 
до джерела задоволення потреби в продуктах і по-
слугах, а і як доможливого роду діяльності [4, с. 97].

Крім формування громадської думки, держава 
бере на себе професійну підготовку підприємниць-
ких кадрів, створення мережі допоміжнихструктур з 
надання підприємництву всілякихконсультаційних, 
юридичних, інформаційних таінших послуг. Держа-
ва фінансує проведенняпроектно-пошукових науко-
во-технічних робіт,результати яких стають загально-
доступними.

Держава надає й фінансову підтримку підприємни-
цтву. Для цього розробляють спеціальні програми під-
тримки підприємців, які передбачають надання всіля-
ких пільг. Особливіпільги призначені підприємцям, що 
здійснюютьособливі соціально значущі проекти.

Висновки. Таким чином, державне регулюван-
ня діяльності суб’єктів підприємництва має бути 
збалансованим. Співвідношення публічних та при-
ватних інтересів при здійсненні державного регулю-
вання підприємницької діяльності має виявлятися у 
такому державному впливі, який надає можливість 
суб’єктам підприємництва ефективно розвиватися, і 
при цьому забезпечує необхідні публічні потреби та 
інтереси.

Принципи                  Методи Засоби та інструменти

Комплексності Розподіл функціональних обов’язків
посадових осіб щодо регулювання розвитку  

Законності
Розробка та реалізація цільових програм 

Адекватності Організа- розвитку підприємництва
ційний

Послідовності Державний контроль відповідності 
діяльності підприємства

Нейтральності
Щорічний моніторинг діяльності підприємств

Результативності
Прийняття розпоряджень, інших

Адміністра-        регуляторних актів місцевого значення
тивний

Стандартизація, сертифікація, ліцензування
Економічний Податкові пільги, державні пільгові кредити

Правовий  Внесення поправок до законодавчих актів
Прийняття нових нормативно-правових актів

Інформаційний                                       Забеспечення різноманітності державних послуг

Механізм державного регулювання підприємства

Рис. 1. Основні складові механізму державного регулювання 
підприємства
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Постановка проблеми. Передумовою ефективно-
го розвитку будь-якого вітчизняного підприємства є 
функціонування системи аудиту. Однак у практичній 

діяльності господарюючих суб’єктів виникає багато 
запитань та проблем. Зокрема, у вчених економістів 
не існує єдиної думки щодо класифікації аудиту. І, 
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як зауважила Т.А. Бутинець – кожен автор пропонує 
свою класифікацію, і тим самим проблема залишаєть-
ся невирішеною. Окремі автори заздалегідь пропону-
ють незавершену класифікацію [1, c. 12].

Протягом останніх років спостерігається погір-
шення ефективності аудиторського контролю за ді-
яльністю підприємств, і як наслідок, збільшилась 
кількість фактів економічних злочинів, виникає по-
треба у з’ясуванні видів та підвидів аудиту, що по-
ширені в Україні та за її межами, стану, в якому вони 
перебувають, і проблем, якими вони супроводжу-
ються.

Аналіз джерел та публікацій. Дослідженням 
питань теорії та методології економічного контролю 
та аудиту присвятили свої праці такі вітчизняні вче-
ні: М. Т. Білуха, В. П. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, І. В. 
Ващенко, Б. І. Валуєв, Н. Г. Виговська, І. К. Дрозд, 
М. В. Кужельний, Л. В. Кулаковська, Л. В. Нападов-
ська, Н. І. Петренко, Ю. В. Піча, Б. Ф. Усач, М. Г. 
Чумаченко, В. О. Шевчук та ін. Серед зарубіжних 
вчених вивченню даної проблеми приділяли увагу Н. 
Р.Вейцман, В. П. Суйц, В. Я. Соколов та інші.

Проте, не зважаючи на значну кількість на-
вчально-методичних матеріалів, наукових праць і 
розробок, питання класифікації аудиту потребують 
подальших досліджень з метою визначення впли-
ву різних видів економічного контролю на ефектив-
ність управління.

Мета статті. Метою написання даної статті є ви-
світлення різних підходів науковців щодо класифіка-
ції аудиту, як різновиду економічного контролю, що 
сприятиме вдосконаленню різних видів контролю, 
розробку відповідного організаційного та методич-
ного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Безумовно, класи-
фікація аудиту справа складна, і знайти однозначне 
рішення досить важко. Види аудиту можна класифі-
кувати за найрізноманітнішими ознаками, виходячи 
із цілей класифікації, тобто з того, які властивості 
досліджуваного явища в даний момент становлять 
інтерес.

Вивчення вітчизняної і зарубіжної спеціальної 
економічної літератури з аудиту підтверджує нео-
днозначність поглядів різних економістів щодо видів 
аудиту та його класифікації (табл. 1) [2, c. 13-14].

Як видно із даних таблиці, більшість вчених за-
лежно від суб'єкта аудиту окремо виділяють аудит 
зовнішній і внутрішній.

Зовнішній аудит в Україні здійснюють неза-
лежні сертифіковані аудитори на договірній основі 
з суб'єктами господарської діяльності, згідно із За-
коном України «Про аудиторську діяльність». Неза-
лежні аудитори (аудиторські фірми) повинні отрима-
ти в АПУ сертифікат аудитора на право займатися 
аудиторською діяльністю.

Внутрішній аудит здійснюють висококваліфіко-
вані штатні працівники самого підприємства. Для 
внутрішніх аудиторів сертифікат не є обов'язковим.

Зміст зовнішнього і внутрішнього аудиту досить 
детально розкрито у багатьох працях як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених.

Між зовнішнім і внутрішнім аудитом є певний 
зв'язок і відмінності. Відомий економіст з Велико-
британії Р. Адамс стверджує, що «для аудитора, ко-
трий проводить згідно із законом зовнішній аудит, 
дуже важливо дослідити роль, яку відіграє в органі-
зації внутрішній аудит, з метою зменшення дублю-
вання робіт [3, с. 27].

Адекватна функція внутрішнього аудиту буде ви-
правданням скорочення процедур, які виконав зо-
внішній аудитор, але не може виключати їх.

Найгрунтовнішу характеристику особливостей і 
відмінностей зовнішнього та внутрішнього аудиту по-
дали у праці відомі російські вчені А.Д. Шеремет і В.П. 
Суйц [11, с. 18]. Як справедливо вказують ці економіс-
ти, зовнішній аудит відрізняється від внутрішнього ме-
тою і завданнями, об'єктом дослідження, видом діяль-
ності, організацією роботи, стосунками з керівництвом 
суб'єкта перевірки, кваліфікацією, організацією оплати 
праці аудиторів, відповідальністю, звітністю тощо.

Зовнішній аудитор звітує перед замовником ау-
диторським висновком, один із примірників якого, 
у передбачених законом випадках, передають у по-
даткові органи і публікують в пресі. Наприклад, 
обов'язковому опублікуванню підлягає річна бухгал-
терська звітність публічних акціонерних товариств, 
яку підтверджує аудитор. Внутрішній аудитор звіту-
ється виключно перед своїм керівництвом.

У зарубіжній практиці зовнішній аудит поділя-
ють на три види:

1) аудит на підтвердження фінансової звітності;
2) аудит на відповідність вимогам;
3) аудит ефективності фінансово-господарської 

діяльності.
Внутрішній аудит в Україні поки що впроваджу-

ється повільно і не зайняв належного місця у системі 
управління великих та середніх підприємств. Діючі 
контрольно-ревізійні служби на ряді підприємств 
не виконують в повній мірі всіх функцій внутріш-
нього аудиту. Наприклад, ревізійні служби системи 
споживчої кооперації в основному здійснюють лише 
ревізійні і тематичні перевірки. Як відомо, основною 
метою ревізії є контроль за збереженням власності.

У сучасних умовах господарювання на перший 
план виступає не стільки збереження, як примно-
ження власності. Цього досягають насамперед за 
рахунок контролю за ефективним і раціональним ви-
користанням у виробництві матеріальних, трудових 
та фінансових ресурсів. Отже, функції служби вну-
трішнього аудиту значно ширші, ніж функції контр-
ольно-ревізійних відділів окремих підприємств і ор-
ганізацій. Тому впровадження у систему управління 
великих і середніх підприємств різних галузей на-
родного господарства служби внутрішнього аудиту з 
притаманними йому функціями є об'єктивною необ-
хідністю в умовах ринкових відносин.

Важливе наукове і практичне значення для пла-
нування, вибору методики та визначення процедур 
аудиту має його класифікація за об'єктами контролю. 
За цією ознакою економісти Зубілевич С.Я. і Голов 
С.Ф. виділяють аудит річної бухгалтерської звітнос-
ті, узгодженості і операційний [8, с. 20-21].
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Таблиця 1
Класифікація аудиту в українських і зарубіжних джерелах

Ознаки

Автор

Види аудиту А
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По відношенню до гос-
подарюючого суб’єкта

Зовнішній + + + + + +
Внутрішній + + + + + +

За обов’язковістю 
здійснення

Обов’язковий + + +
Добровільний + + +

За об’єктом вивчення

Операційний + + +
Управлінський +
На відповідність +
Фінансовий + + + +
Організаційний +
Екологічний + +
Спеціальний +

Залежно від масштабу 
роботи аудиторів

Загальний +
Локальний +

Регламентація з боку 
держави

Незалежний +
Залежний +

Приналежність клієнта 
до сектора економіки

Державний + + +

Приватного сектора +
Залежно від періодич-
ності здійснення

Періодичний +
Неперіодичний +

Взявши за ознаку орга-
нізацію

Регламентований +
Внутрішній +
Державний +
Договірний +

За процесуальними 
ознаками

Однопредметний +
Багатопредметний +
Комісійний +

Залежно від 
обов'язковості укла-
дання договору 

Договірний +
Недоговірний +

За змістом і функціями 
в управлінні фінансо-
во-господарською ді-
яльністю підприємств

Запобіжний +
Перманентний +
Ретроспективний +
Стратегічний +

У зарубіжній і вітчизняній економічній літерату-
рі окремо розглядають управлінський (операційний) 
аудит. Слід відзначити, що Е.А. Аренс і Дж. К. Лоб-
бек поділяють управлінський (операційний) аудит на 
три види: функціональний, організаційний і спеці-
альний [5, с. 540].

У закордонній практиці широко застосовують, 
крім управлінського, екологічний аудит. Р. Адамс дає 
таке визначення екологічного аудиту: «аналіз рівня 
відповідності організації вимогам екологічного за-
конодавства» [3, с. 27]. Цей вид аудиту знайшов своє 

використання в індустріально розвинутих регіонах 
України, зокрема в Донецькій, Дніпропетровській, 
Запорізькій областях.

Отже, розглядаючи класифікацію аудиту за 
об'єктами контролю доцільно виділити такі види ау-
диту: фінансової звітності, відповідності, управлін-
ський, екологічний.

Заслуговує на увагу класифікація аудиту за озна-
кою масштабу виконання робіт, яку запропонував 
проф. А.М. Кузьмінським: «За масштабами роботи 
внутрішній аудит поділяється на загальний – з усіх 
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питань роботи фірми (компанії) в цілому і локальний 
– з окремих напрямів аудиту (технології, бухгалтер-
ського обліку)» [6, с. 12]. Разом з тим слід зауважити, 
що класифікація аудиту за ознакою масштабу роботи 
стосується не тільки внутрішнього, а й зовнішнього.

Подібну класифікацію аудиту пропонує у своїх 
працях проф. М.Т. Білуха, який рекомендує поділ 
аудиту за процесуальними ознаками на однопред-
метний, багатопредметний і комісійний. На думку 
цього автора, однопредметний аудит – це досліджен-
ня питання одного виду (предмета) аудиту – плато-
спроможності емісії цінних паперів та ін. [10, с. 74].

Продовжуючи аналіз класифікації аудиту за про-
цесуальними ознаками, яку запропонував проф. М.Т. 
Білуха, бачимо, що він при визначенні багатопред-
метного аудиту основну увагу акцентує вже не на 
кількості об'єктів дослідження, а на участі фахівців 
різних аудиторських організацій [10, с. 75].

Беручи за ознаку класифікації аудиту організа-
цію, проф. М.Т. Білуха поділяє його на регламенто-
ваний, договірний, внутрішній, державний, що ви-
дно з табл. 1.

Економісти С.Я Зубілевич. і С.Ф. Голов залежно 
від періодичності здійснення поділяють аудит на пе-
ріодичний і неперіодичний [8, с. 19].

Поділ аудиту на періодичний і неперіодичний 
викликає певне заперечення. Даний поділ буде пра-
вильний лише з погляду аудиторської фірми. Проте 
підприємство має право вибору аудитора, тому для 
конкретної аудиторської фірми аудит може бути од-
норазовий, а для суб'єкта перевірки періодичним.

Враховуючи певні традиції наукової класифіка-
ції в економічному аналізі, ревізії і контролі, буде 
доцільнішим залежно від періодичності здійснен-
ня поділити аудит на одноразовий і періодичний. У 
свою чергу залежно від часу проведення аудит варто 

Таблиця 2
Класифікація аудиту залежно від найбільш поширених ознак

Ознаки Вид Призначення
Законодавчі 
вимоги

обов’язковий Проводиться у випадках, прямо встановлених у законодавстві; підтвердження 
достовірності та повноти річної фінансової звітності і консолідованої фі-
нансової звітності емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних 
паперів, фінансових установ і інших суб’єктів господарювання, звітність яких 
згідно законодавству України

ініціативний Здійснюється на вимогу або бажання власників (учасників) і акціонерів під-
приємств будь-якої форми власності та інших користувачів фінансової звіт-
ності; перевірка здійснюється ділянок, що цікавлять клієнта

аудит за 
спеціальним 
завданням

Для підтвердження достовірності обліку та відображення в звітності окремих 
аспектів діяльності підприємства, правильності формування оподатковуваних 
оборотів и розрахунків з бюджетом

По відношен-
ню до госпо-
дарюючого 
суб’єкта

зовнішній Проводиться для задоволення потреб організації при проведенні зовнішньої 
діяльності

внутрішній Плановий аналіз ефективності системи якості; потреба у вдосконаленні систе-
ми якості, необхідністю визначення найбільш ефективних заходів; оцінка за-
ходів, проведених з метою поліпшення якості; виникненням проблем з якістю 
продукції, необхідність визначення слабких точок системи

За об’єктом 
вивчення

фінансовий Встановлення порушень та розбіжностей між фактичними даними та законо-
давчими нормами

на відповід-
ність

Визначення фінансової або господарської діяльності суб'єкта з метою визна-
чення її відповідності зазначеним умовам, правила чи законам

операційний Вдосконалення управління та звітності в державному секторі шляхом ефек-
тивного дослідження

Залежно від 
часу прове-
дення

попередній Виражає процедури контролю, здійснюваного до здійснення господарської 
операції

поточний Виражає процедури контролю, здійснюваного в ході здійснення різних гос-
подарських операцій (цьому аудитові властиве максимальна оперативність і 
гнучкість)

наступний Виражає процедури контролю, здійснюваного після здійснення господарських 
операцій

За способом 
проведення

суцільний Призначений для перевірки усіх документів і регістрів бухгалтерського обліку 
за увесь період аудиту

вибірковий Призначений для вивчення певної частини документів, відібраних на основі 
науково обґрунтованої схеми за певний період часу

комбінований Призначений для суцільного вивчення однієї частини документів і вибіркове – 
іншій частині
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класифікувати на: попередній, оперативний (перма-
нентний), послідуючий (ретроспективний) та стра-
тегічний.

Вживання терміну «попередній» є правильнішим, 
ніж «запобіжний», бо аудитор не завжди в змозі за-
побігти негативним явищам і фактам, що виникають 
у господарській діяльності суб'єкта перевірки.

Важливо також згадати класифікацію аудиту за 
способом проведення: суцільний аудит (перевірка 
усіх документів і регістрів бухгалтерського обліку 
за увесь період аудиту), вибірковий (вивчення певної 
частини документів, відібраних на основі науково об-
ґрунтованої схеми за певний період часу), комбінова-
ний (суцільне вивчення однієї частини документів і 
вибіркове – іншій частині). Вибір проведення аудиту 
за цією класифікацією буде залежати від поставленої 
задачі перед аудитором, обсягами роботи, домовленіс-
тю між аудиторською фірмою і замовником.

Відомі російські економісти А.Д. Шеремет і В.П. 
Суйц пропонують залежно від напряму застосуван-
ня поділяти аудит на: загальний, банківський, стра-
хових організацій, бірж, позабюджетних фондів, ін-
вестиційних компаній та ін. [10, с 20].

На кінець, хочеться відмітити, що в останні роки 
з’явився новий вид аудиту – податковий аудит, який 
виник в результаті необхідності перестрахуван-
ня підприємств у допущенні помилок в податковій 
звітності. В більшості випадків він є добровільним, 
оскільки є окремі служби, в компетенції яких і є пе-
ревірка правильності, достовірності податкової звіт-
ності.

Податковий аудит – незалежна аудиторська пере-
вірка податкового обліку, метою якого є визначення 
правильності нарахування та сплати податків до бю-
джету, а також відображення цих податків у регла-
ментованої звітності.

Отже, перед тим як перейти до висновків, розгля-
немо найбільш доречні, на погляд більшості вчених-
економістів, види аудиту та їх призначення (табл.2).

Висновки. Вищевикладене дає можливість зро-
бити висновок, що загальноприйнятої класифікації 
аудиту не існує. Наведена класифікація аудиту дає 
йому вичерпну характеристику. Це досить важливо, 
оскільки класифікація аудиту має не тільки теоре-
тичне, а й практичне значення. По-перше, дозво-
ляє краще зрозуміти суть окремих видів аудиту та 
їх використання на практиці. По-друге, допомагає 
чіткіше визначити об'єкти аудиту. По-третє, науково 
обґрунтована класифікація має практичне значення 
для організації аудиту, зокрема для його планування, 
вибору методики аудиторського контролю та форми 
і змісту аудиторського висновку.

Незалежно від призначення аудиторського висно-
вку, всі види аудиту і їх характеристика багато в чому 
залежать від кількості та якості пред’явлених до пе-
ревірки первинних документів, від ступеня достовір-
ності поданої інформації та її своєчасності. Тому всі 
види аудиту включають в себе розробку плану здій-
снення аудиторського контролю. У концепцію даного 
плану по певному виду аудиту обов’язково включа-
ються наступні пункти. Це мета проведення аудиту, 
розділи бухгалтерського обліку, що підлягають контр-
олю, методи перевірки, список первинних внутрішніх 
документів, що надаються аудиторам для вивчення 
інформації про діяльність підприємства, для попере-
дньої оцінки ризиків аудиту, для визначення часових 
рамок проведення перевірки, для доказу обґрунтова-
ності виданого аудиторського висновку.

В даний час всі види аудиту господарюючої ді-
яльності будь-якого суб’єкта в цілому, та й окремо на 
різних стадіях виробничого процесу дуже важливі. 
Так як тільки обґрунтований і достовірний висновок 
незалежних аудиторів дає можливість судити про 
можливі ризики в подальшій діяльності підприєм-
ства, дозволяє прийняти відповідальне рішення по 
розвитку нових бізнес проектів, а також коригувати 
помилково прийняті управлінські рішення та вида-
ляти неефективні норми управління бізнесом.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 
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Досліджено порядок документального забезпечення обліку біологічних активів тваринни-
цтва та особливості відображення інформації у фінансовій звітності підприємства. 
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печення.

Постановка проблеми. Доказова повноцінність і 
достовірність інформації, яка циркулює в бухгалтер-
ському обліку, базується на документальному під-
твердженні здійсненого господарського факту. Лише 
дані, що містяться в первинному документі, є під-
ставою для відображення господарських операцій у 
поточному бухгалтерському обліку.

Організація роботи з документами – це важлива 
частина процесів управління і прийняття управлін-
ських рішень, що суттєво впливає на оперативність та 
якість управління. Документ – це основа наукової ор-
ганізації праці. Якщо на підприємстві не налагоджена 
чітка робота з документами, то, як результат, погіршу-

ється і саме управління, оскільки воно залежить від 
якості та достовірності, оперативності приймання-пе-
редачі інформації, налагодження довідково-інформа-
ційної служби, чіткої організації пошуку, зберігання 
та використання документів. Документування є пер-
шим етапом бухгалтерського обліку, який включає в 
себе: реєстрацію та фіксацію інформації про факти, 
операції, процеси, її обробку та узагальнення [6].

Основою бухгалтерського обліку біологічних 
активів, без якої неможливий подальший облік, є 
фіксування та реєстрація фактів здійснення госпо-
дарських операцій за цими активами в первинній до-
кументації.
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В умовах посиленої ролі управлінського обліку 
особливої уваги потребує правильна організація та 
подальше вдосконалення первинного обліку біоло-
гічних активів тваринництва на сільськогосподар-
ських підприємствах України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня документального забезпечення обліку біологічних 
активів тваринництва знайшли своє відображення в 
працях таких вчених, як Огійчук М. Ф., Пархоменко 
В. М., Панченко Л. О., Головченко Т. П., Бутинець Ф. 
Ф., Лишиленко О. В., Сопко В. В. та інші.

Проблема організації ефективного первинного 

обліку та документообігу постала після затверджен-
ня Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
30 «Біологічні активи». Це зумовлено необхідністю 
відображення та документального підтвердження 
справедливої вартості біологічних активів в момент 
первісної оцінки та на звітну дату складання фінан-
сової звітності. Питання розробки та впровадження 
нових форм первинних документів дуже важливе в 
контексті удосконалення методології та організації 
обліку біологічних активів.

Мета дослідження. Метою статті є визначення 
місця первинного документа в організації бухгал-

Таблиця 1
Порівняння основних форм первинних документів з обліку біологічних активів тваринництва

До введення П(С)
БО 30 «Біологічні 

активи»

Після введення 
П(С)БО 30 «Біоло-

гічні активи»
Призначення та зміст документа

Акт на оприбут-
кування приплоду 
тварин 
(ф.№ 95)

Акт на оприбут-
кування приплоду 
тварин 
(ф. № ПБАСГ – 3)

Застосовується для оформлення отриманого на фермі приплоду 
тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та ін., а також для нарахування 
оплати праці працівникам ферм.

Відомість зважу-
вання тварин 
(ф.№ 98)

Відомість зважуван-
ня тварин 
(ф.№ ПБАСГ – 11)

Застосовується для визначення фактичної живої маси тварин, яка у про-
цесі вирощування або відгодівлі тварин збільшується. Загальні підсум-
ки Відомості про масу тварин по відповідних групах використовують 
для складання Розрахунку визначення приросту (форма № ПБАСГ-11). 
Відомості зважування тварин надають до бухгалтерії одночасно зі Зві-
том про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13).

Розрахунок прирос-
ту живої маси 
(ф.№98а)

Розрахунок визна-
чення приросту 
(ф. № ПБАСГ – 11)

Перевірка правильності розрахунку приросту живої маси на під-
ставі відомостей

Акт на вибуття 
тварин та птиці 
(ф.№100)

Акт на вибуття по-
точних біологічних 
активів тваринни-
цтва (забій, прирізка 
та падіж) 
(ф. № ПБАСГ – 6)

В Акті повинні бути докладно вказані група тварин чи вид птиці 
за інвентарними номерами та породою, стать, вік тварин, вгодова-
ність, причина та діагноз чи обставини вибуття тварин і птиці, а 
також можливе використання продукції. На кожний випадок забою 
тварин, знятих з відгодівлі, вимушеної прирізки, падежу чи аги-
белі від стихійного лиха тварин, або з інших причин

Не розроблено Обліковий лист 
забою та падежу 
худоби 
(форма № ПБАСГ – 8)

Застосовується в спеціалізованих свинарських комплексах, для 
відображення падежу та забою.

Акт зняття худоби 
з відгодівлі, нагулу, 
дорощування 
(ф .№ 98б)

Акт на вибуття по-
точних біологічних 
активів тваринни-
цтва (забій, прирізка 
та падіж) 
(ф. № ПБАСГ – 6)

На кожний випадок знятих з відгодівлі або нагулу

Акт на переведення 
тварин з групи в 
групу 
(ф. № 97)

Акт на переведення 
тварин з групи в гру-
пу в межах поточних 
біологічних активів 
(ф. № ПБАСГ – 9)

Застосовується у всіх випадках оформлення переводу тварин (телят, 
поросят, ягнят, лошат, птиці, тощо) з однієї статево-вікової групи в 
іншу. Використовують для обліку тварин в Книзі обліку руху тварин 
та птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12) і для зоотехнічного обліку. 
В кінці місяця Акти разом із Звітом про рух тварин і птиці на фермі 
(форма № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерію підприємства

Книга обліку руху 
тварин і птиці 
(ф. № 34)

Книга обліку руху 
тварин і птиці на 
фермі 
(ф. № ПБАСГ – 12)

Призначена для щоденного обліку руху тварин і птиці на фермі. 
Підсумкові дані Книги обліку руху тварин і птиці на фермі (форма 
№ ПБАСГ-12) є підставою для складання Звіту про рух тварин і 
птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13).

Звіт про рух тварин 
і птиці на фермі 
(ф.№102)

Звіт про рух тварин і 
птиці на фермі 
(ф. № ПБАСГ – 13)

У Звіті вказують по кожній обліковій групі (в розрізі окремих 
аналітичних рахунків) наявність тварин та їх живу масу на початок 
місяця, рух за місяць і залишок на кінець звітного місяця. Під-
ставою для складання Звіту є підсумкові дані по Книзі обліку руху 
тварин і птиці на фермі (форма № ПБА-12).Застосовується для уза-
гальнення даних, що відображають наявність і рух тварин і птиці 
на фермі за звітний період
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терського обліку та ознайомлення з особливостями 
їх складання відносно біологічних активів тваринни-
цтва на сільськогосподарських підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Біологічні активи 
тваринництва займають значну питому вагу в обліку 
сільськогосподарських підприємств. Тому їх доку-
ментальне забезпечення є важливим етапом бухгал-
терського обліку, оскільки саме на основі первинних 
документів у бухгалтерському обліку фіксується і нако-
пичується різнобічна інформація про стан та рух біоло-
гічних активів тваринництва, необхідна для здійснення 
безперервного контролю, підготовки та прийняття рі-
шень на всіх ділянках і рівнях управління. 

Документальне оформлення операцій з обліку 
біологічних активів тваринництва здійснюється від-

повідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 30 «Біологічні активи» та Методичних реко-
мендацій щодо застосування спеціалізованих форм 
первинних документів з обліку довгострокових та 
поточних біологічних активів в сільськогосподар-
ських підприємствах.

Запровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
спричинило удосконалення системи документуван-
ня, а саме розробку нових форм первинних докумен-
тів та порядок їх заповнення за справедливою вар-
тістю [4].

Головною проблемою документального забезпе-
чення є те, що підприємства, незважаючи на появу 
нових форм первинних документів, до сьогоднішньо-
го дня використовують «застарілі» форми. З Метою 

Таблиця 2
Відображення інформації про наявність та рух біологічних активів тваринництва у фінансовій 
звітності підприємства 

До 28.03.2013 р. З 28.03.2013 р.
Розділ Стаття Розділ Стаття 
Баланс Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Довгострокові біологічні активи
І „Необоротні активи” 035 „Справедлива (залиш-

кова вартість”
І „Необоротні активи 1020 „Довгострокові біо-

логічні активи”
036 „Первісна вартість”
037 „Накопичена аморти-
зація”

Поточні біологічні активи
І „Оборотні активи” 110 „Поточні біологічні 

активи”
І „Оборотні активи” 1110 „Поточні біологічні 

активи”
Звіт про фінансові результати Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні до-

ходи) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні 
доходи)

І „Фінансові результати” 061 „Дохід від первісно-
го визнання біологічних 
активів і сільського-подар-
ської продукції, одержа-
них внаслідок сільськогос-
подарської діяльності” 

І „Фінансові результати” 2122 „Дохід від первісно-
го визнання біологічних 
активів і сільськогоспо-
дарської продукції”

091 „Витрати від первіс-
ного визнання біологічних 
активів і сільськогоспо-
дарської продукції, одер-
жаних внаслідок сільсько-
господарської діяльності” 

2182 „Витрат від первіс-
ного визнання біологічних 
активів і сільськогоспо-
дарської продукції”

Звіт про рух грошових коштів I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
- ІI. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
3550 „Зменшення (збіль-
шення) оборотних акти-
вів”

Примітки до фінансової звітності
VІІІ „Запаси” 870 „Поточні біологічні активи”
XIV „Біологічні активи” 1410 – 1430 (інформація про групи біологічних активів 

в розрізі довгострокових та поточних біологічних 
активів)

XV „Фінансові результати від первісного визнання та 
реалізації сільськогосподарської продукції та додатко-
вих біологічних активів”

1500 – 1540 (інформація про фінансові результати від 
первісного визнання та реалізації сільськогосподар-
ської продукції та додаткових біологічних активів в 
розрізі рослинництва та тваринництва”
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дослідження нових форм проведемо їх порівняння із 
документами, які застосовуються на сьогодні у сіль-
ськогосподарських підприємствах (табл. 1).

Порівняння спеціалізованих форм первинних 
документів із застосовуваними у сільськогосподар-
ських підприємствах показало, що зміни пов’язані 
переважно з формою документу та об’єднанням де-
кількох первинних документів в один, а що стосу-
ється змісту і призначення, то вони залишились не 
змінними. 

Дані первинних документів є підставою для фор-
мування інформації у регістрах аналітичного та син-
тетичного обліку: Журнал-ордер № 8 с.-г. по рахунку 
21 «Поточні біологічні активи» і Відомість № 8.2 с.-
г. та Журнал-ордер № 4 А с.-г. по рахунку 16 «Довго-
строкові біологічні активи».

Для прийняття ефективних управлінських рішень 
необхідна інформація за всіма господарськими про-
цесами та операціями, їх характером і обсягом. Дже-
релом такої інформації є фінансова звітність. 

Інформація про біологічні активи тваринництва 
у фінансовій звітності відображається в Балансі. 
Баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінан-
совий стан підприємства, який відображає на певну 
дату його активи, зобов’язання і власний капітал [2].

Витрати та доходи від первісного визнання біоло-
гічних активів тваринництва відображається у Звіті 
про фінансові результати. Звіт про фінансові резуль-
тати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, ви-
трати, фінансові результати та сукупний дохід [2].

Більш детально біологічні активи представлені у 
Примітках до фінансової звітності, інформація відо-
бражається у розділі VIII «Запаси», XIV «Біологічні 
активи», XV «Фінансові результати від первісного 
визнання та реалізації сільськогосподарської про-
дукції та додаткових біологічних активів».

Відображення інформації про наявність та рух 

біологічних активів тваринництва у фінансовій звіт-
ності підприємства та її порівняння з попередніми 
формами звітності представлено у табл. 2. 

Отже, основні відмінності стосуються наступ-
ного: у балансі відображають справедливу вартість 
довгострокових біологічних активів. У разі якщо 
відповідно до П(С)БО 30 довгострокові біологічні 
активи обліковуються за первісною вартістю, у цій 
статті наводиться їх залишкова вартість, яка вклю-
чається до підсумку балансу, при цьому у додатко-
вих статтях окремо наводяться їх первісна вартість 
та сума накопиченої амортизації (у дужках). Поточні 
біологічні активи відображають аналогічно, лише у 
зміненому номері рядка. Звіт про фінансові резуль-
тати містить, як і раніше, інформацію про доходи та 
витрати від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних вна-
слідок сільськогосподарської діяльності. 

Висновки. Сільськогосподарські підприємства 
мають значну кількість первинної документації 
щодо ведення обліку біологічних активів тварин-
ництва. Детальне розуміння порядку їх складання і 
застосування формулюють всеосяжне бачення під-
приємств, в свою чергу, є основою прийняття раціо-
нальних управлінських рішень [1].

Використання спеціалізованих форм первинних 
документів з обліку біологічних активів тваринни-
цтва сприятиме дотриманню вимог П(С)БО 30 «Біо-
логічні активи», полегшить роботу облікового апа-
рату і підвищить його продуктивність. Крім того, 
вдосконалення первинного обліку сільськогосподар-
ської діяльності на основі використання спеціалізо-
ваних форм документів дозволить систематизувати 
документальне підтвердження операцій із визначен-
ня вартості біологічних активів та сприятиме пра-
вильному, своєчасному та повному відображенню на 
рахунках бухгалтерського обліку. 

Література:
1. Заєць О. М. Особливості первинної документації поточних біологічних активів тваринництва [Електронний ресурс] / О. М. За-

єць // Управління розвитком. – 2013. – № 3. – С. 42-44. – Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3094.
2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені Наказом Міністерства фінансів України № 

433 від 28 бер. 2013 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://buhgalter911.com/
3. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лют. 

2013 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. Облік сільськогосподарської діяльності : [навч. посібник] / За ред. В. М. Жука. – К. : 2007. – 368 с.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджено міністерством фінансів України № 790 від 

18 лист. 2005 р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.
6. Попко Є. Ю. Удосконалення документального забезпечення оцінки біологічних активів [Електронний ресурс] / Є. Ю. Попко // 

Облік і фінанси. – 2013. – №1. – С. 46-51. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.



59

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА  
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

Педорич В.В.
студентка
Полтавской государственной аграрной академии

Исследовано порядок документального обеспечения учета биологических активов животноводства 
и особенности отображения информации в финансовой отчетности предприятия. 
Ключевые слова: биологические активы, первичные документы, документ, документальное обе-
спечение.

DOCUMENTARY ENSURE THE INTEGRATION  
OF BIOLOGICAL ASSETS LIVESTOCK

Pedorych V.V.
student
Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Investigational order of the documentary providing of account of biological assets of stock-raising and 
feature of reflection of information in the financial reporting of enterprise.
Keywords: biological assets, primary documents, document, documentary providing.

УДК 336.72

ЗАОЩАДЖЕННЯ І ФАКТОРИ, ЯКІ ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Піскун А.В.
аспірант кафедри статистики
Одеського національного економічного університету

В статті розглянуті основні визначення поняття «заощадження», запропоновані як відомими 
зарубіжними економістами, так і сучасними науковцями України та Росії. Також наведені 
основні фактори, які мають безпосередній вплив на обсяги та тенденції заощадження в краї-
ні відповідно сучасним поглядам та дослідженням. Особливу увагу приділено саме розподі-
лу факторів на суб’єктивні (визначаються так званим психологічним законом) та об’єктивні 
(багатство, рівень цін, сподівання, заборгованість споживачів, відсоткова ставка, зміни в по-
датковій політиці) за теорією Дж.Сміта. 
Ключові слова: заощадження, фактори заощадження, суб’єктивні фактори, об’єктивні фактори.

Постановка проблеми. Одним із важливих чин-
ників забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку країни є нарощування та ефективне ви-
користання інвестиційних ресурсів. Інвестиційні 
процеси хоч і не вирішують стратегічного завдання 
структурної перебудови економіки, проте поліпшу-
ють загальні макроекономічні показники економіч-
ного розвитку країни. Особливо це актуально для 
України, оскільки інвестиції допоможуть їй вийти з 
економічної кризи з якнайменшими втратами. Дже-
релом накопичення інвестицій являються заоща-
дження домогосподарств. 

Мета дослідження. Розглянути основні варіанти 
визначення та інтерпретації поняття «заощадження» на 
основі аналізу не лише економічних робіт класиків, а й 

в результаті вивчення поглядів науковців сучасності. А 
також проаналізувати фактори, які безпосередньо або 
опосередковано впливають на бажання заощаджувати.

Аналіз публікацій. Проблеми заощаджень на-
селення розглядаються на теоретичному та методо-
логічному рівнях у працях таких зарубіжних уче-
них, як: А.Сміт, Д.Рікардо, Дж. С.Міль, А.Маршал, 
Дж.М.Кейнс, Р.Харрод, Ф.Модільяні, Дж. Дьюзенбе-
рі, М.Фрідман, Р.Солоу.

Проблемами заощадження займалися такі вітчиз-
няні економісти, як: Кваснюк Б.Є, Абакумова Ю.Г., 
Васенкова Є.І., Бєлугін Ю.М., Берегуля А.Я., Вар-
ламова Ю.А., Герасименко С.С., Павлів В.І., Дорош 
В.Ю., Крупа К.С., Ніколаєва А.М., Коцюрубенко Г., 
Добровольська І.О., Жупанін В. та інші.
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Виклад основного матеріалу. Причини виник-
нення заощаджень дуже різноманітні. Так меркан-
тилісти вказували, що причиною заощаджень явля-
ється бажання збагатитися. Фізіократи з Ф.Кене на 
чолі відкидали заощадження як несуттєві елементи 
відтворення. Неокласики вказували на те, що в дов-
гостроковому періоді заощадження прямо залежать 
від нагороди за відмову поточного споживання, тоб-
то від відсоткової кредитної ставки. Найбільш рево-
люційною в даному напрямі роботою була «Загальна 
теорія зайнятості, відсотка та грошей» Дж.Кейнса, в 
якій функція заощаджень виходить в результаті від-
німання функції споживання від наявного доходу. 
Тобто споживання первинне, а заощадження детер-
мінується споживанням. Дж.Дьюзенері запропону-
вав гіпотезу відносного доходу, відповідно до якої 
індивід при визначенні середньої норми споживання 
орієнтується не на абсолютну величину доходу, а на 
відношення поточного доходу до максимальної його 
величини в минулому. Наступною модифікацією 
кейнсіанської гіпотези абсолютного доходу прийшла 
теорія перманентного доходу М.Фрідмена, яка ґрун-
тувалася на умові, що домашні господарства намага-
ються підтримувати обсяг споживання на незмінно-
му рівні, незалежно від коливань доходу. Концепція 
«життєвого циклу» Ф.Модільяні будується на гіпо-
тезі так званого перманентного доходу. В цій кон-
цепції поточний обсяг індивідуального споживання 
визначається у результаті рівномірного споживання 
всього потоку доходів, які він сподівається отримати 
на протязі життя. А.Пігу стверджував, що споживчі 
витрати та реальне багатство функціонально залежні 
та ввів у функцію споживання Дж.Кейнса в якості 
особливої змінної реальне фактичне багатство, а в 
функцію М.Фрідмена – реальне чисте багатство.

Заощадження – це дохід, не використаний на при-
дбання товарів та послуг в рамках поточного спожи-
вання. Розмір заощадження обернено пропорційний 
величині споживання, оскільки їх джерелом висту-
пає саме скорочення споживання. Сучасні спосте-
реження та статистичні розрахунки підтверджують, 
що «сума, яку суспільство витрачає на споживання, 
очевидно залежить: 1) частково від величини доходу, 
2) частково від інших супутніх об’єктивних факторів 
та 3) частково від суб’єктивних потреб та психоло-
гічних схильностей, звичок окремих членів суспіль-
ства, а також від принципів, на основі яких сукупний 
дохід розподіляється між учасниками господарсько-
го процесу… Мотиви витрачання переплітаються 
між собою, при спробі класифікувати їх легко до-
пуститися помилки» [2, с. 206].

Таким чином, на розмір заощадження і споживан-
ня впливає багато факторів, які за теорією Дж. Кейн-
са доцільно розділити на дві великі групи: об’єктивні 
та суб’єктивні.

До числа об’єктивних факторів можна зокрема 
віднести наступні.

1. Багатство. Чим більше нагромадженого багат-
ства домогосподарств, тим більша величина спожи-
вання та відповідно менша величина заощадження 
при будь-якому рівні поточного доходу. Зберігаючи, 

домогосподарства резервують свій поточний до-
хід для споживання у майбутньому. При цьому, чим 
більше накопили домогосподарства, тим слабший у 
них стимул до заощадження. Якщо ж майно в вели-
кому обсязі було отримано у спадок, то можливості 
споживання розширюються. Зменшення ж багатства 
скорочує обсяги витрат на споживання. 

2. Рівень цін. Зміна рівня цін впливає як на ку-
півельну спроможність домогосподарств, так і на 
обсяги збережень грошових засобів. Реальний рі-
вень життя змінюється обернено до зміни рівня цін. 
Якщо ціни збільшуються, то реальне фінансове ба-
гатство зменшується і домогосподарства стають 
більш схильні до заощадження поточного доходу. І 
навпаки, якщо ціни знижуються, то це стимулює до 
споживання.

3. Сподівання. Сподівання домогосподарств, 
пов’язані з майбутніми цінами, грошовими дохо-
дами та наявністю товарів можуть впливати на по-
точні витрати та заощадження. Так впевненість у 
підвищенні цін та дефіциту товарів може призвести 
до збільшення поточних витрат та зниженню заоща-
дження. А сподівання зниження цін може мотивува-
ти домогосподарства більше зберігати.

4. Заборгованість споживачів. Рівень заощаджен-
ня та споживання мають обернену залежність від 
рівня заборгованості. Якщо борги домогосподарств 
досягли такого рівня, що значна частина поточних 
доходів йтиме на їх погашення, то домогосподарства 
вимушені будуть скорочувати поточне споживання, 
аби знизити заборгованість. І навпаки, якщо спожив-
ча заборгованість відносно низька, то рівень заоща-
дження домогосподарств може збільшитися. 

5. Відсоткова ставка – фактор, який неоднозначно 
впливає на заощадження та споживання. Кейнс на-
зивав вплив даного фактора доволі сумнівним, але 
признавав, що зміна норми відсотка все ж вливає на 
готовність домогосподарств витрачати на поточне 
споживання частину свого доходу. 

6. Зміни в податковій політиці. Оскільки подат-
ки виплачуються частково за рахунок споживання 
та частково за рахунок заощадження, то підвищення 
податків зменшує обидві величини. І навпаки, доля 
доходів, отриманих від зниження податків, буде йти 
на збільшення як споживання, так і заощадження. 

Дані фактори, звичайно впливають на рівень за-
ощадження, але багато економістів впевнені у тому, 
що їх вплив не суттєвий. Основним фактором, від 
якого більшій мірі залежить рівень заощадження – 
це отриманий доход. 

Крім того, не можна оминути групу об’єктивних 
факторів, які впливають на готовність домогоспо-
дарств не споживати отримані доходи, а заощаджу-
вати. Ці фактори «…описують ті психологічні осо-
бливості людського характеру, а також ті суспільні 
звички та інститути, які, хоча й не являються незмін-
ними, все ж таки підтверджені суттєвими змінами на 
протязі коротким проміжків часу…» [2, с. 206]. 

Дж. Кейнс виділяв та характеризував вісім осно-
вних об’єктивних стимулів та цілей заощаджувати [2, 
с. 221]: обережність – мотив заключається в бажан-
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ні людей створити резерв на випадок непередбачу-
ваних витрат (наприклад, смерть родичів, знищення 
майна в результаті природних катаклізмів тощо); роз-
рахованість – домогосподарства віддають перевагу 
більшому споживанню в майбутньому, ніж меншому 
негайно; бажання кращого – кожна людина на рівні 
підсвідомості бажає з часом бачити підвищення рівня 
свого життя, навіть якщо можливість користуватися 
благами зменшується; незалежність – заключається 
в бажанні відчувати свою незалежність та самостій-
но приймати рішення; заповзятливість – забезпечити 
собі певний розмір недоторканого доходу, який дасть 
можливість здійснювати різні спекулятивні та комер-
ційні операції; гордість – бажання залишити своїм 
нащадкам спадок; жадібність – бажання не витрачати 
зароблені гроші на дрібниці, а залишити їх на май-
бутнє, тобто задовольнити саме відчуття жадібності; 
передбачливість – пов’язане з розумінням різних спів-
відношень доходу та споживання в часі, що пов’язане 
з бажанням дати освіту своїм дітям в майбутньому та 
забезпечити собі старість.

Сила та інтенсивність даних стимулів залежать 
від багатьох факторів, але актуальності не втратили 
на сьогоднішній день. 

В сучасних економічних працях при визначенні 
заощадження більше керуються системою націо-
нальних рахунків, згідно якої: «Заощадження пред-
ставляють собою ту частину наявного доходу, яка не 
витрачена на товари та послуги для кінцевого спо-
живання» [7, с. 110]. При цьому акцент робиться 
саме на трансформації заощадження в інвестиції.

Доктор економічних наук Кваснюк Б.Є вказує на 
те, що заощадження «завжди виступають певним від-
рахуванням від поточного споживання, вони забезпе-
чують стійке підвищення рівня капіталоозброєності 
та продуктивності праці, зайнятості населення, мак-
симум споживання на одного працівника і, врешті-
решт, оптимізують економічний добробут» [12, с. 7].

Белугін Ю.М. вказує на те, що «заощадження – це 
тимчасово не використана на поточні потреби части-
на особистого доходу, яка вкладається громадянами 
в кредитні установи або залишається на руках у на-
селення і нагромаджується» [3, с. 4].

Жупанін В. в авторефераті говорить, що «заоща-
дження – це система суспільних відносин між інди-
відами з приводу збереження грошових коштів для 
їх використання у майбутньому та визнання діалек-
тичної природи цієї категорії, яка формується супер-
ечностями щодо періодичності отримання доходу, 
його неспівставності з вартістю окремих товарів, по-
слуг та ієрархією потреб [9].

Берегуля А.Я. в своїй дисертаційній роботі вказує 
на те, що «заощадження – це відкладене споживан-
ня, що формується у натуральній, грошовій та фі-
нансовій формах під впливом взаємодії сукупності 
факторів та мотивів на рівень ощадливості» [4].

В якості факторів, які впливають на норму чистих 
заощаджень населення, автор виділяє:

1. Коефіцієнт монетизації – це відношення гро-
шового агрегату М2 до ВВП, що характеризує рівень 
розвитку фінансової системи.

2. Темпи росту ВВП на душу населення – чим 
більший дохід на душу населення, тим більша його 
частина буде зберігатися.

3. Індекс споживчих цін – характеризує рівень ма-
кроекономічної стабільності.

4. Реальна відсоткова ставка – зниження реальної 
відсоткової ставки стимулює поточне споживання і 
знижує заощадження і навпаки.

5. Сальдо бюджету – це відношення сальдо бю-
джету до ВВП, при цьому дефіцит бюджету в ре-
зультаті зниження оподаткованих доходів населення 
приводить до збільшення заощаджень.

6. Платіжний баланс – це відношення сальдо пла-
тіжного балансу до ВВП, яке характеризує вплив зо-
внішніх заощаджень на внутрішні приватні заоща-
дження.

В результаті аналізу отримані такі результати: 
1. На заощадження населення суттєвий вплив 

мають саме заощадження минулих років, тобто за-
ощадженням присутня певна звичка та стабільність. 
Тобто «в усіх промислово розвинутих країнах, як 
фондоорієнтованих, так і орієнтованих на банки, 
населення формує свої заощадження, виходячи з і 
стабільних споживчих уподобань; в середньому по-
ловина заощаджень населення стійка до будь-якого 
зовнішнього впливу» [4, с. 14].

2. Між рівнем монетизації і заощадженнями насе-
лення існує стійкий від’ємний зв’язок. «Розрахунки 
показали, що при збільшенні можливостей банків-
ського сектору по залученню заощаджень заоща-
дження населення знижуються на 0,2% при кожному 
збільшені монетизації економіки на 1%» [4, с. 14].

3. Збільшення реальної відсоткової ставки на 1% 
приводить до збільшення заощаджень на 0,6%.

4. При збільшенні дефіциту бюджету на 1% за-
ощадження населення збільшуються на 0,27%.

5. При збільшенні доходу на душу населення на 
1% знижуються заощадження населення на 0,23% з 
лагом у два роки.

6. Збільшення дефіциту платіжного балансу на 
1% збільшує заощадження на 0,07%.

Добровольська І.О. дає наступне визначення сут-
ності заощадження: «це відображення системи від-
носин, що виникають з приводу отримання доходу 
населенням та відокремлення його частки з метою 
збереження за різними формами накопичення (гро-
шовою, натурально-речовою, фінансових активів) 
для покриття виникаючих потреб у майбутньому та 
можливого використання як інвестиційного ресур-
су» [8, с. 31].

Коцюрубенко Г. вказує на те, що на рівень заоща-
джень домогосподарств впливають наступні факто-
ри: рівень доходу, інфляційні очікування, сподівання 
домогосподарств щодо розвитку економічної ситу-
ації в країні та власних перспектив, демографічні 
чинники, зміни в оподаткуванні, зміни відсоткових 
ставок [10, с. 72].

Крупа К.С., Ніколаєва А.М. вказують, що всі мо-
тиви, якими керуються суб’єкти при вирішенні пи-
тань щодо заощадження своїх доходів, можна розді-
лити на три групи [11]:
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1) мотиви, пов’язані зі споживанням населення 
(забезпечення економічної та соціальної безпеки 
людини, придбання дорогих тривалого користуван-
ня і нерухомості; задоволення потреб у відпочинку 
та розвагах; дотримання загальнолюдських і націо-
нальних традицій);із забезпеченням старості (вихід 
на пенсію);

2) мотиви, пов’язані з одержанням доходу (одер-
жання інвестиційного доходу; накопичення первіс-
ного капіталу для створення бізнесу);

3) мотиви, які стимулюють вимушені заощаджен-
ня (формування заощаджень через звичку; невідповід-
ність обсягу та структури пропозиції благ та попиту 
на них; відставання потреб людей від їх платоспро-
можності; труднощі легалізації тіньових доходів).

Павлів В.І., Дорош В.Ю. впевнені, що на процес 
накопичення коштів населення впливають такі фак-
тори [13]:

1) дохід;
2) інфляційні очікування;
3) сподівання домогосподарств щодо розвитку 

економічної ситуації в країні та власних перспектив;
4) демографічні чинники;
5) зміни в оподаткуванні; 
6) зміни процентних ставок.
Сутність поняття «заощадження» Варламова 

Ю.А. в авторефераті розкриває через призму трьох 
аспектів: «заощадження як явище визначаються че-
рез існування в економіці матеріальних і нематері-
альних благ, виділених економічними агентами з 
процесу поточного споживання; заощадження як 
процес заклечається у послідовній дії по виділенню 
економічними суб’єктами частини наявного доходу; 
заощадження як відносини між економічними аген-
тами, які складаються в процесі виділення частини 
наявного доходу» [6, с. 11].

Автор розділяє основні фактори, які впливають 
на процес заощадження, на об’єктивні – це такі умо-
ви, які не залежать від економічного суб’єкта, але 
впливають на величину, форму та напрями заоща-
джень; та суб’єктивні – це особливості психологічні 
та особистісні якості людини.

При цьому об’єктивні фактори можна розділити 
на такі групи:

1) системні – це тип економічної системи, струк-
тура економіки, спосіб господарювання, рівень роз-
витку суспільства, відкритість економіки, ступінь 
глобалізації, розвиток фінансового ринку та інші;

2) макроекономічні – це дохід, ставка відсотка, 
інфляція, рівень заробітної плати, стадія економіч-
ного курсу, валютний курс; 

3) соціальні – це державні соціальні гарантії, сис-
тема страхування і пенсійного забезпечення;

4) інституційні – це законодавче регулювання, 
трансакційні витрати, функціонування ринку праці.

Суб’єктивні фактори домашніх господарств – це 
бажання залишити спадок нащадкам, незалежність 
тощо; мотиви корпорацій і держави – це страхування 
на випадок непередбачуваних подій, бажання ліквід-
ності.

Об’єктивні та суб’єктивні фактори тісно пов’язані 
між собою, тому не можливо провести чітку межу 
між ними. Саме тому виділяють та аналізують сис-
тему факторів процесу заощадження, які нерозривно 
зв’язані та взаємозалежні. 

Абакумова Ю.Г., Васенкова Є.І. свої досліджен-
ня присвятили визначенню основних факторів, які 
впливають на норму заощадження (відношення за-
ощаджень домашніх господарств до їх сукупного 
доходу). В якості екзогенних (незалежних) факторів 
було обрано змінні рівня життя (в даному випадку 
це темп росту обсягів засобів, які знаходяться у роз-
порядженні домашніх господарств, тобто їх дохід; 
індекс споживчих цін) і процентної ставки (серед-
ньозважена ставка по депозитам населення в наці-
ональній валюті). Отримані дані свідчать про те, що 
найбільш суттєвий вклад у формування норми за-
ощадження мають темп росту доходів і темп деваль-
вації, який відповідає за збільшення заощаджень 
населення в неорганізованій формі, тобто в наявній 
валюті [1].

Висновки. В результаті дослідження можна зро-
бити наступні висновки:

1. Заощадження розглядаються як багатогранне 
поняття. Серед наведених визначень заощадження 
виступають як сукупність або система відносин, 
фонди грошових фондів або відкладене споживання 
тощо.

2. Фактори, які впливають на бажання людей не 
споживати, а заощаджувати, різноманітні, починаю-
чи від бажання просто збагатитися, закінчуючи від-
сотковою ставкою по депозитам. 

Але з впевненістю можна сказати, що сутність 
заощадження та факторів, які на них впливають, за-
лежать як від цілей дослідження, так і від сучасної 
економічної ситуації в країні.
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В статье рассмотрены основные определения понятия «сбережения», предложенные как извест-
ными иностранными экономистами, так и современными научными деятелями Украины и России. 
Также приведены основные факторы, которые непосредственно влияют на объемы и тенденции сбе-
режений в стране в соответствии с теорией Дж.Кейнса, современными взглядами и исследованиями.
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This paper discusses the basic definitions of «savings» that were proposed by known foreign economists 
and modern scientists of Ukraine and Russia. Also, in the article there are presented main factors that have 
a direct impact on the amount and tendencies of savings in the country according to the modern views and 
researches. Special attention is paid namely to the distribution of factors into subjective (determined by the 
so-called psychological law) and objective (wealth, the price level, expectations, consumer debt, interest 
rates, changes in tax policy) according to the theory of J. Smith.
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У даній статті розглянуто перспективи угоди України з ЄС. Проаналізовано потенціал укра-
їнської економіки та її конкурентоспроможність. Особливість статті полягає у виявлені мож-
ливості інтеграції України з ЄС та переваги підписання угоди про асоціацію.
Ключові слова: Європейський Союз, асоціація, конкурентоспроможність, економіка, інте-
грація, товарообіг, сальдо.

Постановка проблеми. В умовах збільшення 
відкритості економіки перед кожною країною постає 
проблема підвищення конкурентоспроможності на 
основі визначення такої спеціалізації своєї економі-
ки, яка надавала б їй можливість реалізовувати свої 
товари і послуги та імпортувати необхідні товари і 
послуги, сприяючи задоволенню потреб свого наро-
ду без зовнішніх боргів. Одним із шляхів вирішення 
цієї проблеми стає розвиток інтеграційних зв’язків, 
які сприяють зростанню продуктивності праці за ра-
хунок ефекту масштабу, концентрації і спеціалізації 
виробництва.

Аналіз основних досліджень і публікацій. При 
дослідженні тематики було використано наукові пра-
ці фахівців з міжнародної економіки, міжнародних 
фінансів, монографії, періодичні матеріали, матері-
али мережі Internet та статистичні дані Держкомста-
ту України. Необхідно відзначити таких авторів, як 
З.М. Борисенко[1], О.І. Рогач [3], А.Н.Алимов [4], 
С.М. Пирожков [6], А.М. Поручник[11], А.С. Філі-
пенко [11], в роботах яких детально проаналізова-
на нормативно-правова база стосунків Україна-ЄС, 
визначено, чим ЄС привабливий для України і чим 
Україна приваблива для ЄС як економічний партнер.

Мета статті. Розглянути конкурентні переваги 
української економіки, її потенціал, можливі страте-
гії підвищення конкурентоспроможності, визначити 
можливості інтеграції України з ЄС та переваги під-
писання угоди про асоціацію, з’ясувати який вплив 
матиме наближення України до ЄС на конкуренто-
спроможність національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Своїм стратегічним 
курсом Україна проголосила приєднання до одного з 
трьох основних світових центрів, найбільшого за сво-
єю економічною потужністю і найрозвинутішого ре-
гіонального угруповання – Європейського Союзу. Він 
є єдиним економічним, соціальним та гуманітарним 
простором, де відмовилися від кордонів та зайвих 
умовностей задля вільного пересування людей, про-

дуктів, капіталів, необмеженого обміну інформацією, 
культурними та науковими надбаннями.

У листопаді 2013 року на саміті «Східного парт-
нерства» у Вільнюсі Україна мала шанс підписати 
Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Єв-
ропейським Союзом. 21 листопада 2013 року Уряд 
України призупинив процес підготовки до укладан-
ня Угоди, що призвело до масових протестів в Укра-
їні. Українці, заплативши високу ціну за свободу, по-
казали, що хочуть жити у вільній та єдиній країні з 
тісними зв'язками з Європейським Союзом. Новий 
Уряд України спільно з європейською стороною 
готовий до відновлення переговорів та підписання 
Угоди про асоціацію.

Угода про асоціацію – це правила, які допомо-
жуть створити відповідні умови, при яких економі-
ка і потенціал України будуть розвиватися на основі 
або міжнародних, або внутрішніх інвестицій, і пра-
цювати набагато краще. 

У рейтингу національної конкурентоспромож-
ності країн, розробленому на основі Глобального 
індексу конкурентоспроможності Україна посідає у 
2012-2013 рр. – 73 місце з 144 країн із загальним ба-
лом 4,14 [2].

Відмінною рисою ЗВТ Україна – ЄС є комплек-
сна програма адаптації регуляторних норм у сферах, 
пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів 
ЄС. Це дозволить значною мірою усунути нетариф-
ні (технічні) бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС 
та забезпечити розширений доступ до внутрішнього 
ринку ЄС для українських експортерів і навпаки – 
європейських експортерів до українського ринку.

Вільний рух товарів є основою внутрішнього 
ринку і включає в себе:

– усунення всіх перешкод в торгівлі, таких як 
митні збори і збори, що мають еквівалентну дію;

– усунення кількісних обмежень, і всі заходи, що 
мають рівнозначний ефект, хоча і з чітко визначени-
ми винятками;
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– заборону дискримінаційних внутрішніх подат-
ків на товари з інших держав – членів;

– заборону державної допомоги та субсидій без 
дозволу Європейської Комісії;

– боротьбу з дискримінацією в сфері державних 
закупівель як товарів, так і послуг.

Великого значення для економіки України набуває 
підвищення конкурентоспроможності товарів і по-
слуг вітчизняного виробництва. Саме за рахунок цього 
українські товари і послуги зможуть, по – перше, витіс-
нити з внутрішнього ринку імпорт, а, по – друге, на зо-
внішньому ринку збільшити реалізацію вже присутніх 
на ньому українських товарів і послуг і, що особливо 
важливо, вивести на цей ринок нові товари і послуги.

Конкурентоспроможність країни та її спеціаліза-
ція у системі світової торгівлі визначається фактор-
ними ресурсами (наявністю природних ресурсів, ка-
піталу та трудових ресурсів).

У якості основних конкурентних порівняльних 
переваг економіки України слід визначити: природ-
но-сировинну базу – значні запаси багатьох видів 
корисних копалин, сприятливі кліматичні умови і ве-
ликі площі родючих чорноземів; наявність значних 
потужностей видобувної і обробної промисловості, 
розвинену транспортну інфраструктуру, стабільні ви-
робничо-технічні зв’язки з підприємствами країн, по-
дібність, а навіть і тотожність їх виробничо-технічної 
і технологічної бази, вигідне економіко-географічне 
розташування країни – за коефіцієнтом транзитності 
Україна посідає перше місце в Європі [3, 4]. 

Україна має високий інтелектуальний потенціал 
і високотехнологічне виробництво, зокрема в аеро-
космічній, літакобудівній, суднобудівній та в інших 
галузях машино – будівного і військово-промисло-
вого комплексів (ВПК). Перед Україною стоїть над-
звичайно складне завдання переходу від формуван-
ня і розвитку конкурентних перевагу сировинних 
галузях, які базуються на природних та історичних 
факторах, до створення таких перевагу наукомістких 
високотехнологічних галузях [3].

Стратегію економічного і соціального розви-
тку України «Шляхом європейської інтеграції» буде 
спрямовано на створення стійкої ефективної та ви-
соко-адаптованої системи національної економіки та 
її суб’єктів, здатних успішно конкурувати в умовах 
глобалізації світової економіки, забезпечуючи Україні 
гідне місце в світовому та європейському поділі праці.

До 2015 р. в Україні мають бути створені реальні 
передумови запровадження, принаймні, двох макро-
технологій: «Україна – транзитна держава» та «Укра-
їна – високотехнологічна, авіакосмічна держава» [5]. 
Розвиток «Україна – транзитна держава» надає значні 
конкурентні переваги. При здійсненні транзитних пе-
ревезень територією України до країн ЄС використо-
вуються переважно магістральні трубопроводи, а та-
кож залізничний і автомобільний транспорт [6]. Тому 
розвиток транспортних послуг, які надає Україна, має 
пріоритетне значення для посилення її конкурентної 
позиції у відносинах із країнами ЄС [8; 9].

Конкурентні переваги національної економіки 
безпосередньо мають вияв у торговельних зв’язках 
між Україною і ЄС. Країни ЄС є споживачами зна-
чної частини українського експорту товарів, а значну 
частину українського імпорту складає їх продукція.

Як свідчать дані табл. 1, питома вага експорту товарів 
України до ЄС у всьому обсязі експорту з 2006 –2009 рр. 
знизилася, у 2010–2011 рр. трохи підвищилася, у 2012 
р. знову зменшилася, а з 2013 р. почала підвищуватися. 
Питома вага імпорту товарів України з ЄС у всьому об-
сязі імпорту до 2008 р. зростає, у 2008-2012рр. почала 
поступово зменшуватися, а з 2013 знову підвищилася. 

Торговельно-економічні зв’язки України з краї-
нами ЄС посилюються передусім за рахунок імпор-
ту, стимулюючи розвиток інтеграційних процесів. 
Торговельні відносини між ними характеризуються 
як асиметричні [10]. Тож очевидною є необхідність 
вирівнювання існуючого дисбалансу шляхом під-
вищення конкурентоспроможності українських то-
варів і послуг на європейському ринку, поліпшення 
структури торгівлі і використання ринків нових дер-
жав – членів ЄС для просування вітчизняних виро-
бів на економічний простір ЄС.

Результатом визначеного характеру експорту і 
імпорту в умовах нарощування товарного обігу між 
Україною та країнами – членами ЄС (27) спостері-
гається нестабільність позитивного сальдо і його 
трансформація у негативне сальдо з постійним зрос-
танням останнього (табл. 2).

Основу експорту України до країн ЄС складають 
чорні метали (29,5%), руди, шлаки та зола (10,4%) 
енергетичні матеріали, нафта та продукти її пере-
гонки (8,2%),одяг текстильний (2,3%), деревина і 
вироби з деревини (3,5%), вироби з чорних металів 
(1,8%) – сировина і капіталомістка продукція важкої 

Таблиця 1
Питома вага експорту і імпорту товарів України до країн ЄС у всьому її експорті та імпорті товарів, 
% [9;10;12]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Експорт 31,5 28,2 27,1 23,9 25,4 26,3 24,8 26,5
Імпорт 36,0 36,7 33,8 33,9 31,4 31,2 30,9 35,1

Таблиця 2
Динаміка сальдо торгівлі товарами України з країнами ЄС, млн. дол. США [9;10;12]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сальдо 1462,2 -1958,5 -4106,7 -8302,3 -10738,90 -5893,4 -6049,30 -7782,90
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промисловості з незначним обсягом доданої вартос-
ті. Вони мають тенденцію до збільшення своєї пито-
мої ваги у всьому українському експорті.

Вирішення проблем покращення структури екс-
портованих та імпортованих товарів та послуг тісно 
пов’язано із вкладенням у виробництво значних ін-
вестицій, зокрема, іноземних.

Станом на 1.10.2013 основними країнами-інвес-
торами ЄС в Україну є: Кіпр – 18712,0 млн. дол. 
США (31,72 % всіх європейських ПІІ); Німеччина – 
6194,8 млн. дол. США (11,6%); Нідерланди – 5504,0 
млн. дол. США (9,49 %); Австрія – 3216,4 млн. дол. 
США (6,25 %); Велика Британія – 2724,4 млн. дол. 
США (4,69 %) [10;12].

Висновки. Сучасний стан конкурентоспромож-
ності економіки України та її участь у міжнарод-
них економічних відносинах вимагають конструк-
тивних практичних дій, про що свідчить зростання 
від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі і обсягу вало-
вого зовнішнього боргу.

Посилення торговельно-економічних зв’язків 
між Україною і країнами ЄС шляхом встановлення 
між ними зони вільної торгівлі як першого етапу 
регіональної інтеграції безперечно сприятиме під-
вищенню конкурентоспроможності української еко-
номіки. Регіон ЄС є дуже важливим для нарощуван-
ня економічного співробітництва в сфері торгівлі, 
адже він об’єднує високорозвинені країни світу, що 
спроможні купувати товари і послуги українського 
виробництва за світовими цінами. Перспективним 
можна вважати дослідження розвитку торгівлі Укра-
їною продукцією її спеціалізації, насамперед, авіа-
будування, наукоємної високотехнологічної продук-
ції, продукції ВПК, тобто міцних секторів галузевої 
структури господарства нашої держави.

Будемо сподіваємося, що Уряд України викорис-
тає нагоду очікуваного підписання Угоди про асоціа-
цію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, 
що прискорить реформи і зробить Україну кращою 
для її громадян.
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У статті досліджувалося питання щодо розкриття інформації про виробничі запаси в нака-
зі про облікову політику підприємства, враховуючи національні стандарти бухгалтерського 
обліку, методичні рекомендації галузевих міністерств і відомств України.
Ключові слова: облікова політика, виробничі запаси, наказ про облікову політику.

Постановка проблеми. Ведення бухгалтерсько-
го обліку на підприємстві та підготовка фінансової 
звітності повинно відповідати нормативно-право-
вій базі та розробленим національним положенням 
(стандартам) бухгалтерського обліку. Важливе місце 
в організації бухгалтерського обліку беззаперечно 
займає облікова політика, оскільки вона є першим 
і одним з основних етапів побудови правильної і 
ефективної роботи підприємства. Законодавством 
України встановлено, що розробка облікової політи-
ки здійснюється кожним підприємством самостійно. 
При формуванні облікової політики повинно здій-
снюватися дотримання головних принципів ведення 
обліку і складання фінансової звітності та підпоряд-
кованість і узгодженість з П(С)БО України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання щодо облікової політики підприємства рідко 
розглядаються в наукових виданнях. Але все ж пи-
тання щодо облікової політики знайшло своє відо-
браження в працях як вітчизняних так і зарубіжних 
науковців: Р. В. Алборов, А. А. Єфремова, С. А. Ніко-
лаєва, Т. В. Барановська, М. С. Пушкар, С. Л. Береза, 
Ф. Ф. Бутинець, Я. В. Соколова.

При розробці облікової політики підприємства зде-
більшого, враховують методичні і практичні аспекти 
побудови обліку виробничих запасів, передбачені П(С)
БО 9 «Запаси». Але дуже, часто не використовуються 
положення інших нормативно-правових документів, 
зокрема Інструкції про застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку, Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку запасів, Методичних рекомен-
дацій щодо обліку запасів галузевих міністерств. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення основних складових облікової політики 
сільськогосподарських підприємствах щодо вироб-
ничих запасів для ефективного ведення бухгалтер-
ського обліку та забезпечення необхідною інформа-
цією для прийняття управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
результаті проведених досліджень теоретичних та 
практичних аспектів формування в бухгалтерсько-
му обліку інформації про виробничі запаси можна 
зробити висновок про те, що в наказі про облікову 
політику підприємства доцільно відобразити інфор-
мацію щодо вироьничих запасів як в частині методо-
логії обліку, так і в організаційній частині. 
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Згідно із Законом України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні», облікова полі-
тика – це сукупність принципів, методів і процедур, 
що використовуються підприємством для складання 
та подання фінансової звітності відповідно до чин-
ного законодавства. Тобто, це вибір самим підпри-
ємством певних і конкретних методик, форми та 
техніки ведення бухгалтерськго обліку, виходячи з 
чинних нормативних актів і особливостей діяльності 
підприємства [2].

Облікова політика підприємства висвітлюється 
в Наказі про облікову політику. Наказ про облікову 
політику містить перелік всіх пунктів прийнятої на 
звітний рік облікової політики. Бажано за кожним 
пунктом в наказі наводити його нормативне обгрун-
тування (зазначати, на підставі якого нормативного 
документа прийняте те чи інше положення про об-
лікову політику).

Важливою умовою для безперервного виробничо-
го процесу є наявність оборотних активів на підпри-
ємстві у матеріальній формі (запасів), зокрема вироб-
ничих запасів (у вигляді предметів праці та частини 
засобів праці (матеріальні та швидкозношувані пред-
мети). До виробничих запасів відносять сировину, ма-
теріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні ма-
теріали, матеріали, передані в переробку, запасні час-
тини, матеріали сільськогосподарського призначення, 
інші матеріали. На склад і структуру виробничих за-
пасів впливають галузеві і технологічні особливості 
виробництва продукції. Для обліку й узагальнення 
інформації про наявність та рух виробничих запасів, 
що належать підприємству та знаходяться на складі, 
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено 
рахунок 20 «Виробничі запаси» [1].

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» одиницею бух-
галтерського обліку запасів є їх найменування або 
однорідна група (вид). Отже, обліковою політикою 
підприємство може організувати облік виробничих 
запасів за детальною номенклатурою, тобто за сор-
тами, марками, фракціями, партіями поставки та ін-
шими видами виробничих запасів [5].

Запаси визнаються активом лише за умови, що 
підприємство отримає у майбутньому від їх викорис-
тання економічні вигоди і вартість запасів може бути 
достовірно визначена. 

До інших витрат, які входять до первісної вартос-
ті запасів при їх придбанні, відносять витрати, які 
безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і до-
веденням їх до стану, в якому вони придатні для ви-
користання у запланованих цілях. До них відносять 
прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату 
праці, інші прямі витрати підприємства на доопра-
цювання і підвищення якісно технічних характерис-
тик запасів [1].

Методичними рекомендаціями з бухгалтерського 
обліку запасів пропонується до інших витрат первіс-
ної вартості запасів, що придбані за плату, відносити 
втрати і нестачі запасів в межах норм природного 
убутку, виявлені при оприбуткуванні придбаних за-
пасів, що сталися при їх транспортуванні. При цьому 

зазначено, що такі втрати і нестачі можуть оцінюва-
тися виходячи із первісної вартості одиниці придба-
них товарів. Тому доцільно вибрати обґрунтовану 
для підприємства методику обліку та оцінки інших 
витрат, що входять до первісної вартості запасів і ві-
добразити його у наказі про облікову політику під-
приємства [3].

При придбанні виробничих запасів не включають 
до первісної вартості запасів, а відносять до витрат 
того звітного періоду, в якому вони були здійснені 
(встановлені) такі витрати: відсотки за користуван-
ням позиками (крім запасів, які можуть бути визна-
ні кваліфікаційним активом), понаднормові втрати і 
нестачі запасів, витрати на збут, адміністративні ви-
трати та інші подібні витрати, які безпосередньо не 
пов’язані з придбанням і доставкою запасів та при-
веденням їх до стану, в якому вони придатні для ви-
користання у запланованих цілях. При цьому в Ме-
тодичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку 
запасів, окрім перелічених вище витрат, пропонуєть-
ся не включати до первісної вартості запасів витрати 
на утримання відділів постачання та інших служб 
підприємства з аналогічними функціями. Тому кож-
ному підприємству, враховуючи специфіку своєї ді-
яльності, доцільно в наказі про облікову політику 
зазначити перелік витрат, які не будуть включатися 
до первісної вартості запасів, а будуть визнаватися 
витратами звітного періоду.

В результаті здійснення ремонту і поліпшення 
(модернізації, добудови, реконструкції тощо) та лік-
відації основних засобів будь-яке підприємство може 
отримати відходи, які зможе використовувати у по-
дальшій господарській діяльності. Оцінити такі запа-
си підприємство може залежно від каналів їх подаль-
шого використання − за чистою вартістю реалізації 
(при реалізації їх на сторону) або в оцінці можливого 
їх використання (при використанні у подальшій гос-
подарській діяльності). Остання може бути визначена 
виходячи з вартості подібних запасів при наявності 
їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня 
їх придатності до експлуатації. Про обрану методику 
оцінки таких запасів рекомендуємо зазначити в наказі 
про облікову політику підприємства.

При проведенні інвентаризації виробничих запа-
сів на підприємстві можуть бути виявлені надлиш-
ки запасів. Їх оцінка може здійснюватися за чистою 
вартістю реалізації запасів або в оцінці їх можливого 
використання. Перший вид оцінки запасів доцільно 
використовувати за їх можливої реалізації, а другий 
– при використанні запасів на підприємстві. Це реко-
мендуємо відобразити в наказі про облікову політи-
ку підприємства.

Організація обліку і зберігання виробничих за-
пасів на підприємстві здійснюється залежно від 
їх виду, технології виробництва, умов постачання, 
збуту тощо. Згідно з Методичними рекомендації з 
бухгалтерського обліку запасів передбачено такі ме-
тоди обліку виробничих запасів: кількісно-сумовий 
сортовий; кількісно-сумовий безкнижковий та опе-
ративно-бухгалтерський (сальдовий). Це впливає на 
облікову політику підприємства [1].
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При вибутті запасів використовують такі методи 
їх оцінки: ідентифікованої собівартості відповід-
ної одиниці запасів; середньозваженої собівартос-
ті; собівартості перших за часом надходження за-
пасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу. 
Це впливає на формування собівартості виробленої 
продукції і фінансові результати підприємства. Тому 
на вибір методу оцінки руху запасів впливає мета ді-
яльності підприємства. Для всіх одиниць бухгалтер-
ського обліку запасів, що мають однакове призначен-
ня та однакові умови, рекомендується застосовувати 
тільки один із наведених методів [5, п.16].

Середньозважена собівартість одиниці запасів 
розраховується виходячи із сумарної вартості запа-
сів на дату операції і сумарної кількості всіх одиниць 
запасів, що були придбані на дату операції. 

Методичними рекомендаціями з обліку запасів 
передбачено, що вибуття запасів може оцінюватися 
за щомісячною та періодичною середньозваженою 
собівартістю запасів. Більшість підприємств найчас-
тіше використовують перший із двох запропонова-
них методів оцінки [3].

Транспортно-заготівельні витрати пов’язані з 
придбанням виробничих запасів, до їх первісної вар-
тості можуть відноситися за двома варіантами. Пер-
ший передбачає включення транспортно-заготівель-
них витрат до первісної вартості придбаних запасів 
за можливості прямого документального їх визна-
чення (придбання одного або декілька видів запасів). 
Другий варіант передбачає обліковувати транспорт-
но-заготівельні витрати на окремих аналітичних ра-
хунках (при придбані значної кількості виробничих 
запасів) з послідуючим їх розподілом і віднесенням 
до первісної вартості запасів.

Виробничі запаси можуть оцінюватися на кінець 
року за найменшою з двох оцінок: первісною вартіс-
тю або чистою вартістю реалізації. При цьому слід 
враховувати, що розрахунок чистої вартості реа-
лізації повинен враховувати мету, заради якої були 
придбані (виготовлені) запаси. Так, чиста вартість 
реалізації виробничих запасів, що утримуються для 
виконання контрактних зобовязань, базується на ціні 
контракту. Проте чиста вартість реалізації виробни-
чих запасів, що утримуються для продажу, базується 
на загальних цінах продажу. 

Дотримуючись принципів бухгалтерського об-
ліку та формування фінансової звітності, а саме 
принципу послідовності, підприємствам необхідно 
забезпечувати постійне (з року в рік) застосування 
вибраної ними облікової політики.

Зміна облікової політики можлива тільки у випад-
ках, передбачених П(С)БО і повинна бути обгрунто-
вана і розкрита в Примітках до фінансової звітності. 

Облікова політика підприємства може змінюватися, 
якщо: змінюються статутні умови; змінюються вимоги 
органу, який затверджує П(С)БО; нові положення облі-
кової політики забезпечують достовірне відображення 
подій або операцій у фінансовій звітності. 

Не вважається зміною облікової політики інфор-
мація, що стосується: подій або операцій, які відріз-
няються за змістом від попередніх подій або опера-
цій; подій або операцій, які не відбувалися раніше. 

Відображення у фінансовій звітності впливу змі-
ни облікової політики на події та операції минулих 
періодів здійснюється шляхом: коригування сальдо 
нерозподіленого прибутку на початок звітного року; 
повторного надання порівняльної інформації щодо 
попередніх звітних періодів [4].

Висновки. Таким чином, при формуванні облі-
кової політики підприємства щодо виробничих за-
пасів необхідно вказати: визначення об’єктів обліку 
виробничих запасів (одиниці обліку); критерії ви-
знання запасів активами; склад витрат, що не вклю-
чають до первісної вартості запасі; оцінка запасів, 
отриманих в процесі ремонту, поліпшення; оцінка 
надлишків запасів при інвентаризації; методи обліку 
виробничих запасів; методи оцінки вибуття вироб-
ничих запасів; періодичність визначення середньо-
зваженої собівартості одиниці виробничих запасів; 
оцінка виробничих запасів на дату балансу. 

Впровадження облікової політики на підприєм-
стві є важливим фактором для правильної організа-
ції ведення бухгалтерського обліку не лише на рівні 
галузі, а й на самому підприємстві. Наявність наказу 
про облікову політику дає змогу контролювати від-
повідність складання фінансової звітності підприєм-
ства. Облікова політика стосовно виробничих запа-
сів повинна розкривати їх склад, методику обліку та 
розподілу між видами виробничих та інших струк-
турних підрозділів підприємства.
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У статті розглянуто систему управління дебіторською заборгованістю та особливості здій-
снення контролю за дебіторською заборгованістю підприємства.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління заборгованістю, контроль, методи 
управління.

Постановка проблеми. Сьогодні в період гло-
бальних змін в різних сферах діяльності суспіль-
ства питання дебіторської заборгованості є досить 
актуальним, адже фінансовий стан підприємства 
значною мірою залежить саме від наявності та ефек-
тивного управління цим видом заборгованості. Саме 
тому дебіторська заборгованість є невід’ємним еле-
ментом відносин між підприємствами. Проте її на-

явність викликає ряд проблем, оскільки відволікає 
грошові ресурси від виробництва, та завжди існує 
невпевненість про її вчасне та повне повернення. 
Тому для підприємства важливо завжди контролюва-
ти рівень дебіторської заборгованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ба-
гато наукових праць присвячено дослідженню по-
няття дебіторської заборгованості підприємств, зо-
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крема питанню контролю були присвячені роботи 
таких вчених: І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, Б. Ф. Уса-
ча, Г. Г. Кірейцева, Л. В. Гуцаленко, Г. Нашкерської, 
Л. В. Мочерного та ін.

Мета дослідження. Метою статті є висвітлення 
організаційних аспектів контролю дебіторської за-
боргованості на підприємствах, а також створення 
необхідних передумов для управління нею.

Виклад основного матеріалу. В процесі 
фінансово-господарської діяльності у підпри-
ємства постійно виникає потреба в проведенні 
розрахунків зі своїми контрагентами. Відванта-
жуючи виготовлену продукцію, підприємство, 
як правило, не отримує оплату одразу, тобто від-
бувається кредитування покупця. Таким чином, 
протягом періоду від моменту відвантаження 
продукції до моменту надходження платежу за-
соби підприємства знаходяться у вигляді дебі-
торської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість визначається як 
сума заборгованості дебіторів підприємству на пев-
ну дату [6].

На процеси зростання дебіторської заборгова-
ності впливає політика підприємства у розрахун-
ках з покупцями: неправильне встановлення стро-
ків і умов надання товарних кредитів, невраховані 
ризики; ненадання знижок при достроковій оплаті 
покупцями рахунків може призвести до різкого 
зростання дебіторської заборгованості. А несво-
єчасне погашення дебіторської заборгованості 
призводить до неможливості погашення кредитор-
ської заборгованості, необхідності використання 
залучених коштів [8].

Політика управління дебіторською заборгованіс-
тю представляє собою частину загальної політики 
управління оборотними активами і маркетингової 
політики підприємства, направленої на розширення 
обсягу реалізації продукції і полягає в оптимізації 
загального розміру цієї заборгованості і забезпечен-
ні своєчасного її інкасування [3].

Можна зазначити, що грамотна політика управ-
ління дебіторською заборгованістю визначає ефек-
тивність роботи підприємства. Тому керівництво 
підприємства повинно звертати увагу на три осно-
вних моменти: 

• управління потребою у грошових коштах, що 
необхідні протягом сезонних циклів; 

• упровадження кредитної політики; 
• фінансування дебіторської заборгованості [8]. 
Для вдосконалення системи управління дебітор-

ською заборгованістю відповідно до умов функціо-
нування саме українських підприємств можна запро-
понувати такі заходи: 

1) упровадження детальної класифікації дебітор-
ської заборгованості за термінами її непогашення; 

2) проведення аналізу платоспроможності під-
приємств-дебіторів; 

3) встановлення граничної суми кредиту для кож-
ного клієнта залежно від його фінансового стану; 

4) продаж продукції у кредит переважно переві-
реним, надійним та стабільним партнерам; 

5) встановлення системи знижок при достроковій 
та своєчасній оплаті покупцями рахунків; 

6) нарахування резерву сумнівних боргів для по-
криття сумнівної та безнадійної заборгованості; 

7) упровадження заходів контролю за своєчасніс-
тю повернення боргів, таких, як відправлення попе-
реджувальних листів, телефонні дзвінки, індивіду-
альні візити; 

8) розробка плану повернення боргів, призначен-
ня відповідальних осіб та контроль за його виконан-
ням; 

9) включення до договорів з клієнтами штрафних 
санкцій за несвоєчасну оплату рахунків; 

10) використання факторингу; 
11) проведення аналізу дебіторської заборгова-

ності підприємства; 
12) посилення мотивації працівників, які відпо-

відальні за розрахунки з клієнтами [5].
При цьому також можуть використовуватися різ-

номанітні методи управління дебіторською заборго-
ваністю, які можна класифікувати на такі групи:

1. Юридичні – претензійна робота, подача позову 
до суду.

2. Економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, 
неустойка), передача в заставу майна і майнових 
прав, призупинення постачань продукції.

3. Психологічні – нагадування по телефону, фак-
су, пошті, використання ЗМІ чи поширення інфор-
мації серед суміжних постачальників, що загрожує 
боржнику втратою іміджу.

4. Фізичні – арешт майна боржника, вироблений 
органами державної виконавчої служби [4].

Контроль дебіторської заборгованості – відіграє 
важливу роль для економічного здоров’я підприєм-
ства, а отже, вимагає системного підходу. Система 
контролю дебіторської заборгованості має включати 
наступні розділи:

- аналіз дебіторів;
- аналіз реальної вартості існуючої дебіторської 

заборгованості;
- контроль за співвідношенням дебіторської й 

кредиторської заборгованості;
- розробка внутрішньогосподарського положення 

про політику авансових розрахунків і порядку на-
дання комерційних кредитів;

- порядок страхування дебіторської заборгова-
ності й використання факторингу [1].

При здійсненні контролю за станом дебіторської 
заборгованості потрібно приділяти увагу наступним 
питанням:

1) забезпечувати юридичну обґрунтованість кож-
ної суми дебіторської заборгованості;

2) з’ясовувати їх причини та прораховувати на-
слідки;

3) вияснити, чи вживаються необхідні заходи 
щодо стягнення дебіторської заборгованості;

4) з’ясувати, чи проводилася інвентаризація роз-
рахунків на підприємстві і чи не минув строк позо-
вної давності [2].

Здійснювати контроль за дебіторською заборго-
ваністю можна за наведеною схемою (рис. 1).
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На першому етапі проводиться розрахунок гра-
нично допустимої величини дебіторської заборгова-
ності, тобто такої величини дебіторської заборгова-
ності, яка не веде до погіршення фінансового стану 
підприємства.

На другому етапі контролю за дебіторською за-
боргованістю проводиться її аналіз за видами за-
боргованості, строками виникнення, величиною та 
дебіторами.

На третьому етапі здійснюється розподіл сум 
дебіторської заборгованості на нормальну (до-
пустиму або оптимальну), сумнівну, прострочену 
і безнадійну.

Наступним етапом є застосування різноманіт-
них заходів по усуненню причин, що призвели до 
появи простроченої та безнадійної дебіторської 
заборгованості.

Завершальним етапом є визначення оптималь-

ного розміру дебіторської заборго-
ваності підприємства та вжиття за-
ходів щодо наближення поточного 
розміру дебіторської заборгованості 
до оптимального [3].

Для вдосконалення контролю за 
станом дебіторської заборгованості 
слід рекомендувати: 

1. Своєчасно здійснювати контр-
оль за співвідношенням дебіторської 
і кредиторської заборгованості. Зна-
чне перевищення фактичної дебітор-
ської заборгованості створює загрозу 
фінансовій стабільності підприєм-
ства і робить необхідним залучення 
додаткових джерел фінансування. 
Також доводиться впроваджувати 
в практику управління лімітування 
дебіторської заборгованості як у за-
гальних обсягах, так і у розрахунку 
на одного дебітора (існуючого чи 
потенційного) і періодично пере-
глядати граничні суми. При цьому 
потрібно визначити оптимальний 
розмір дебіторської заборгованості, 
яка б надлишково не іммобілізува-
ла фінансові ресурси підприємства і 
не створювала б перепон для забез-
печення безперебійного процесу по-
стачання, виробництва, реалізації та 
розрахунків підприємства за своїми 
зобов’язаннями.

2. Контролювати стан розрахун-
ків з дебіторами, зокрема за про-
термінованими заборгованостями, 
своєчасно виявляючи такі види дебі-
торської заборгованості, які є недо-
пустимими для підприємства.

3. Створення відділу внутріш-
нього контролю (аудиту) чи, якщо 
він наявний, то відокремлення осо-
би (сектору) у відділі, у відпові-

дальність якої входив би контроль за сумнівною та 
безнадійною заборгованістю. Серед іншого до його 
завдань слід віднести усі запропоновані вище захо-
ди щодо покращення системи управління, зокрема 
контролю дебіторської заборгованості [7].

Висновки. На основі вищевикладеного матері-
алу можна зробити висновки, що ефективна систе-
ма контролю за дебіторською заборгованістю має 
велике значення, оскільки сума дебіторської забор-
гованості може перевищити допустимий рівень, 
що призведе до зниження потоку готівки і до появи 
сумнівних боргів, які значно знизять прибуток від 
реалізації продукції. Удосконалення методики та ор-
ганізації контролю за дебіторською заборгованістю 
підприємства можливо шляхом визначення потен-
ційних проблем, які виникають в ході проведення 
розрахунків з покупцями та розроблення ефектив-
них процедур їх контролю.

Визначення гранично допустимої величини дебіторської
заборгованості для підприємств

Аналіз стану та структури дебіторської заборгованості та
її зіставлення з граничною величиною

Розподіл дебіторської заборгованості за видами

Нормальна
дебіторська

заборгованість

Прострочена
дебіторська

заборгованість

Безнадійна
дебіторська

заборгованість

Вибірковий
контроль, вибірка

документів, які
відносяться до

нормальної
дебіторської

заборгованості та
контроль за її
поступовим
погашенням

Безперервна
перевірка

документів, що
відносяться до
простроченої
дебіторської

заборгованості

Виявлення та аналіз
причин, що зумовили

виникнення
безнадійної
дебіторської

заборгованості та
спричинили

безгосподарне
використання

оборотного капіталу

Застосування
всіх методів і
засобів для
стягнення

простроченої
дебіторської

заборгованості
та постійний

контроль за їх
здійсненням

Перевірка
реальності сум

дебіторської
заборгованості, 

яка відображена в
розрахункових

документах

Перевірка
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дебіторської
заборгованості,
яка відображена 
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документах

Перевірка
реальності сум

дебіторської
заборгованості,
яка відображена 
в розрахункових

документах

Проведення всіх можливих заходів для подолання причин,
що зумовили появу простроченої та безнадійної

дебіторської заборгованості та контроль за їх здійсненням

Визначення оптимального розміру дебіторської
заборгованості та вживання заходів щодо наближення

розміру дебіторської заборгованості до оптимального розміру

Джерело: [3]
Рис. 1. Схема здійснення контролю за дебіторською 
заборгованістю підприємства



73

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Література:
1. Бендерська І. Організація контролю дебіторської заборгованості агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / І. Бен-

дерська. – Режим доступу: http://forum.mnau.edu.ua/index.php?topic=235.0
2. Горбачова О.М. Облік і аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / О.М. Горбачова, Л.В. 

Лахай // Торгівля і ринок. – 2010. – № 30. – Т.2. – С. 392-399.
3. Добровольська О.В. Сучасна система організації контролю за дебіторською заборгованістю підприємств / Добровольська О.В. 

// Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1(5). – С. 5-11.
4. Єригіна І.О. Проблема управління дебіторською заборгованістю підприємства та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / 

І.О. Єригіна. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63411.doc.ht 
5. Кияшко О.М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю / Кияшко О.М. // Актуальні про-

блеми економіки. – 2009. – № 3(93). – С. 190-196.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] / затв. наказом М-ва 

фінансів України від 08.10.1999р. №237. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main?+nreg=z0725-99.
7. Урусова З.П. Внутрішній контроль дебіторської заборгованості : шляхи вдосконалення та вирішення проблем [Електронний 

ресурс] / З.П. Урусова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/7_133060.doc.htm
8. Федь В.М. Значення ефективної організації обліку дебіторської заборгованості / В.М. Федь // Управління розвитком. – 2012. 

– №10. – С. 152-154.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Шевчук О.Д.
кандидат экономических наук, доцент
Винницкого национального аграрного университета
Прокопчук О.В.
студент
Винницкого национального аграрного университета
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВОГО РИНКУ

Рудь В.П.
кандидат економічних наук, 
старший науковий співробітник
Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України

Розглянуто сучасний стан галузі овочівництва. Здійснено аналіз динаміки посівних площ, 
валових зборів, рівня урожайності овочів відкритого і захищеного грунту та баштанних про-
довольчих культур. Вивчено питання формування асортиментної політики овочевого ринку, 
визначено частку овочевої групи у структурі продовольчого кошику України та країн СНД, 
проведено аналіз диспропорції балансу попиту і пропозиції, встановлено причини, що стри-
мують ефективний розвиток овочепродуктового підкомплексу. Викладено загальну страте-
гію і пріоритетні напрями інноваційного розвитку галузі на перспективу. 
Ключові слова: овочівництво, динаміка виробництва, споживання, структура продовольчо-
го кошику, баланс попиту і пропозиції, імпорт, інноваційний розвиток. 

Постановка проблеми. Успішний процес євроін-
теграції України не можливий без координації зусиль 
з виробництва якісної та безпечної овочевої продук-
ції. Вітчизняний потенціал у цьому аспекті досить 
вагомий, адже Україна відноситься до держав, де на 
100 жителів припадає понад 50 га ріллі і після вели-
ких за територією країн світу – США, Росії та Кана-
ди, посідає четверте місце. Станом на 1.01.2013 р. 
площа її земельного фонду становила 60,4 млн. га, в 
т.ч. 42 млн. га угідь сільськогосподарського призна-
чення [5]. Кілька років тому, коли галузь овочівни-
цтва почала динамічно розвиватись, європейські екс-
перти прогнозували, що Україна здатна забезпечити 
Європейський Союз дешевою овочевою продукцією 
[2, с. 169]. Однак внаслідок недостатніх інвестицій 
вітчизняне овочівництво і надалі залишається некон-
курентоздатним на світових овочевих ринках. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням роз-
витку овочівництва присвячено чимало праць: О.Ю. 

Барабаша [4], В.А. Кравченка [8], В.В. Хареби [11], 
О.В. Ульянченка [6], В.В. Писаренка [10], Т. Куче-
ренко [9], Н.О. Андрусяк [1], та ін. Наразі виникає 
необхідність поглибленого вивчення проблем ефек-
тивного розвитку овочевого ринку, що і послужило 
основою для вибору теми дослідження даної статті. 

Постановка завдання полягає у вивченні стану 
виробництва овочів, ступеню забезпечення продо-
вольчої безпеки, обгрунуванні сучасних проблем та 
шляхів ефективного розвитку галузі на перспективу. 

Виклад основного матеріалу. Овочівництво і ба-
штанництво – одна із галузей, що формує сучасну 
спеціалізацію сільського господарства України, адже 
21% валової продукції рослинництва займає овочева 
продукція. 

Загальний валовий збір овоче-баштанної продукції 
у 2012 році сягнув майже 11 млн т, у т.ч. овочів з від-
критого ґрунту – 9,6 млн т, із захищеного ґрунту – 0,4 і 
баштанних продовольчих культур – 0,8 млн т (табл. 1). 

Таблиця 1
Динаміка посівних площ, валових зборів, урожайності овоче-баштанних культур в Україні

Показники
Роки 2012р. 

у % до 
2000р. 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Овочі відкритого грунту
Посівна площа, тис. га 516,0 461,8 467,6 446,2 455,3 453,5 464,9 500,9 502,8 97,5
Валові збори, млн. т 5,58 7,02 7,76 6,55 7,67 7,97 7,75 9,44 10,0 179,2
Урожайність, ц/га 108,2 152,0 165,9 146,8 168,5 175,7 166,6 188,3 192,0 184,1

Овочі захищеного грунту
Посівна площа, тис. га 2,53 2,67 2,69 2,67 2,62 2,90 2,87 3,17 3,32 131,2
Валові збори, млн. т 0,237 0,277 0,303 0,288 0,295 0,374 0,376 0,398 0,425 179,3
Урожайність, кг/м2 9,4 10,4 11,3 10,8 11,3 12,9 13,1 12,6 12,8 136,2

Баштанні продовольчі культури
Посівна площа, тис. га 83,95 69,74 82,10 78,44 86,94 81,81 81,88 81,77 80,70 96,1
Валові збори, млн. т 0,373 0,311 0,687 0,482 0,524 0,635 0,751 0,729 0,790 211,8
Урожайність, ц/га 44,4 44,5 83,7 61,4 60,2 77,6 91,7 89,2 99,0 223,0

Джерело: розраховано автором за даними Мінагрополітики і продовольства України 
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Абсолютні показники валових зборів 2012 
року – найбільші за всю історію існування овочів-
ництва. У поточному році несприятливі погодні 
умови сповільнили темпи збирання врожаю, обу-
мовили його додаткові втрати та зменшення посів-
них площ овочами відкритого ґрунту до 500 тис. 
га. Станом на 1 листопада 2013 року було зібрано 
біля 9,3 млн. тонн овочів, що на 7% нижче попе-
реднього року. 

Виробництво овочів в основному розміщено у 
господарствах населення, частка яких в загальному 
виробництві складає біля 85,7%. В останні роки від-
мічається укріплення позицій спеціалізованих ово-

чевих підприємств, частка яких з 2005 року зросла 
від 9,2% до 14,3% у 2012 р. (табл. 2). 

За даними Держкомстату України урожайність 
овочів в сільгосппідприємствах зросла у 4 рази по-
рівняно із 1990 роком, а у господарствах населення 
– тільки на 35%. Середній показник урожайності за 
всіма категоріями господарств не перевищує 20 т/га, 
що відкидає Україну на п’ятнадцяту рейтингову по-
зицію серед розвинених країн світу (табл. 3). 

Така ситуація спричинена недостатніми обсяга-
ми інвестицій у розвиток галузі. Технічний аспект 
проблеми підвищення урожайності овочів криється 
в зношеності: машинно-тракторного парку, дощу-

Таблиця 2
Структурні зрушення у виробництві овочів відкритого і захищеного грунту в Україні
(за категоріями господарств)

Показник
Рік

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2012 р. у % 
до 1990 р.

Валовий збір, тис. тонн
Усі категорії, у т. ч.: 6666 5880 5585 7019 7969 7967 7747 9435 10017 150,3
сільгосппідприємства 4872 1607 891 644 962 969 824 1397 1434 29,4
господарства населення 1794 4273 4694 6375 7007 6998 6923 8038 8583 478,4

у %
Усі категорії, у т. ч.: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
сільгосппідприємства 73,1 27,3 16,0 9,2 12,1 12,2 10,6 14,8 14,3 19,6 
господарства населення 26,9 72,7 84,0 90,8 87,9 87,8 89,4 85,2 85,7 318,6 

Урожайність, т/га
Усі категорії, у т. ч.: 11,5 10,8 15,2 14,7 16,9 17,6 16,7 18,8 19,9 173,4
сільгосппідприємства 7,8 8,0 12,9 13,5 18,6 22,5 17,9 25,7 31,4 402,6
господарства населення 14,0 11,6 15,5 14,8 16,6 17,1 16,5 16,5 18,9 135,0

Джерело: розраховано автором за даними Мінагрополітики і продовольства України 

Таблиця 3
Урожайність овоче-баштанних культур у різних країнах світу, т/га

№ 
п/п Країна

Роки Темп росту, 
2012р.до 

1965р., раз

Рейтинг країни за 
показником урожай-

ності 2012 р.1965 1975 1985 1995 2005 2012
1 Нідерланди 28,6 31,6 44,4 51,3 44,4 44,8 1,6 1
2 Іспанія 16,6 17,4 20,0 26,2 33,9 33,4 2,0 2
3 Німеччина 13,3 17,4 23,4 26,7 29,7 29,1 2,2 3
4 Португалія 20,9 27,6 22,8 25,7 29,1 26,8 1,3 4
5 Єгипет 18,7 18,1 22,9 24,3 26,9 26,7 1,4 5
6 США 14,1 17,3 21,1 25,1 28,2 26,5 1,9 6
7 Італія 16,7 20,8 24,2 23,4 26,9 26,4 1,6 7
8 Білорусь 17,2 15,3 17,7 12,7 23,6 25,9 1,5 8
9 Туреччина 14,1 15,6 20,8 23,4 24,8 25,6 1,8 9
10 Канада 11,9 13,9 17,9 20,4 24,3 24,0 2,0 10
11 Польща 17,1 16,7 19,5 22,2 24,7 23,1 1,4 11
12 Франція 12,9 12,4 16,4 20,3 22,4 22,6 1,8 12
13 Великобританія 19,3 19,9 23,9 17,3 21,1 21,9 1,1 13
14 Китай 11,4 14,6 16,1 18,8 19,3 21,3 1,9 14
15 Росія 12,9 13,6 15,3 14,9 16,9 16,8 1,3 16
16 Україна 11,2 12,9 14,0 10,2 14,7 19,9 1,8 15

Джерело: розраховано автором за даними Мінагрополітики і продовольства України 
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вальної техніки та низької частки площ овочів під 
краплинним зрошенням [12, с. 19]. 

Відмічається слабка асортиментна політика на 
національному овочевому ринку. Структура пропо-
зиції представлена в основному культурами «бор-
щового набору»: томат (21%), капуста (17,9), цибуля 
ріпчаста (10,4), буряк столовий (8,4), морква (8%) та 
ін. Нажаль, виробництво вітамінної продукції – пер-
цю солодкого, часнику, зеленних та салатних куль-
тур на сьогодні вкрай недостатнє. Сумарна їх частка 
у валовому виробництві складає 6,2%, що значно 
нижче рівня окремих європейських країн, де цей по-
казник коливається від 25 до 35% (рис. 1).

Огірки; 9,5

Капуста; 17,9

Морква; 8,0

Буряк ст.; 8,4
Томат; 21,0

Цибуля; 10,4

Кавуни ; 6,2
Дині; 1,2

Перець 
солодкий і 
гіркий; 1,8

Інші; 1,9Баклажани ; 0,8
Кабачки; 5,2

Часник; 1,7

Гарбузи 
столові; 6,0

Рис. 1. Структура пропозиції овочевого ринку, 
середнє за 2010-2012 рр., % 
Джерело: побудовано автором за даними Мінагрополітики і 
продовольства України

Українське овочівництво відіграє виняткову роль 
у забезпеченні продовольчої безпеки країни. За да-
ними ВООЗ людині протягом дня необхідно спо-
живати 440г овоче-баштанної продукції у свіжому, 
консервованому чи замороженому вигляді. Сьогодні 
пересічний громадянин споживає 163,4 кг овочів на 
рік, що на 61% більше рівня 2000 року (табл. 4). 

В той же час, дефіцит виконання науково-об-
ґрунтованої норми споживання складає по: м’ясу та 
м’ясопродуктах – 34,5%, молоку та молочних продук-

тах – 43,4%, рибі та рибопродуктах – 32%, фруктах 
і ягодах – 49,8%. Тобто, овочі в умовах «білкової не-
достачі» є свого роду «страховим полісом» здоров’я, 
оскільки багатий на овочі раціон оберігає організм 
людини, запобігає розвитку багатьох хвороб, забезпе-
чує величезну кількість важливих для життєдіяльності 
речовин: вітаміни групи В, С, фолієву кислоту, калій, 
клітковину, мінеральні речовини та мікроелементи. 

Рівень споживання овочів становить 163,4 кг/рік, 
що на 61% більше рівня 2000 року. Середній показ-
ник споживання овочів в Україні за 2010-2012 рр. 
становив 157 кг/люд., що нижче рівня споживання 
країн СНД (Вірменії – 302, Киргизстану – 201, Ка-
захстану – 188, Азейбарджану – 158 кг). У структурі 
продовольчого кошику овоче-баштанна група скла-
дає у: Вірменії 27,3%, Киргизстані – 18,6, Азербай-
джані – 18,3, Казахстані – 16,4, Молдові – 14,1, Укра-
їні – 13,8, Білорусії – 11,8 та РФ – 9,5%. Тобто, за 
даним показником Україна займає шосту рейтингову 
позицію, що частково обумовлене національними, 
історичними та культурними особливостями харчу-
вання населення цих країн. 

На національному овочевому ринку відмічаєть-
ся неефективне формування пропозиції і розподілу 
овочевої продукції. Аналіз балансу попиту і пропо-
зиції за 2000 – 2012 роки показав, що ємність наці-
онального овочевого ринку (загальний фонд вироб-
ництва) за цей період збільшилась на 75,5%. Проте 
темпи зростання продукції на продовольство (фонд 
споживання) за цей же період зросли тільки на 49%, 
тобто змінилися дещо іншими темпами (табл. 5). 

Негативним є і той факт, що частка фонду спожи-
вання у валовому виробництві постійно знижується і 
на сьогодні складає біля 70%, проти 80,7% аналогіч-
ного показника у 2000 році. Значними є втрати (1077 
тис .т). Їх частка у внутрішньому попиті досягла 10%, 
проти 2,9% аналогічного показника у 2000 році. Тоб-
то, у 2012 році при виробництві 238 кг овоче-баштан-
ної продукції на людину, фактично було спожито тіль-
ки 163,4 кг, а біля 30% товарної продукції потрапило 

Таблиця 4
Рівень споживання основних продуктів харчування населенням України 

Продукт харчування 
Науково-обгрунтована 

норма Фактичне споживання 2012р. у % до

на рік, кг на добу, г 2000р. 2012р. норми 2000р.
М’ясо та м’ясопродукти 83 227 32,8 54,4 65,5 165,9
Молоко і молочні продукти 380 1041 199,1 214,9 56,6 107,9
Яйця, шт. 290 795 166 307 105,9 184,9
Риба і рибопродукти 20 55 8,4 13,6 68,0 161,9
Цукор 38 104 38,8 37,6 98,9 96,9
Олія 13 36 9,4 13 100,0 138,3
Картопля 124 340 135,4 140,2 113,1 103,5
Овочі і баштанні 161 441 101,7 163,4 101,5 160,7
Фрукти і ягоди 90 247 29,3 53,3 59,2 181,9
Хліб та хлібопродукти 101 277 124,9 109,4 108,3 87,6
Калорійність, ккал х 2912 2661 2954 101,4 111,0

Джерело: розраховано автором за даними Мінагрополітики і продовольства України
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на звалище. Перевиробництво овочів у господарствах 
населення, відсутність ефективних каналів збуту зму-
шує виробників їх згодовувати на корм худобі (1568 
тис. т). Стабільними є обсяги овочевих культур, які 
використані на посів, вони становлять біля 130 тис. 
тонн. Інтенсивно зростає обсяг імпорту, що у 7 разів 
перевищує рівень 2000 р. Відмічається стала тенден-
ція щорічного зростання ціни імпортованих овочів 
протягом останніх років. Надходження коштів від 

Таблиця 5
Баланс овочів і баштанних культур в Україні, тис. тонн

Показник Роки 2012р. до 
2000р.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 +, - %
Виробництво 6195 7606 8745 7317 8489 8976 8873 10562 10815 4620 174,6
Запаси на кінець року 201 196 718 -85 689 534 -22 514 458 257 227,9
Імпорт 29 100 168 158 356 232 311 285 213 184 734,5
Всього ресурсів 6023 7510 8195 7560 8156 8674 9206 10333 10570 4547 175,5
Експорт 30 36,2 201 298 251 347 335 303 346 316 1153,3
Витрачено на корм 728 1214 1394 1139 1216 1262 1337 1473 1568 840 215,4
Витрачено на посів 86 90 100 99 102 108 118 126 127 41 147,7
Втрати 177 393 573 515 612 645 835 991 1077 900 608,5
Фонд споживання всього: 5002 5663 5927 5509 5975 6312 6581 7440 7452 2450 149,0
Частка фонду споживання 
у виробництві, % 80,7 74,5 67,8 75,3 70,4 70,3 74,2 70,4 68,9 -11,8 85,4

Частка втрат у виробни-
цтві, % 2,9 5,2 6,6 7,0 7,2 7,2 9,4 9,4 10,0 7,1 344,8

в. т. ч. у на 1 особу, кг 101,7 120,2 126,7 118,4 129,2 137,1 143,5 162,8 163,4 61,7 160,7
Джерело: розраховано автором за даними Мінагрополітики і продовольства України

Таблиця 6
Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту 
у сільськогосподарських підприємствах

Показник Роки 2012р. у % 
до 2005р.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кількість сільгосппід-
приємств, що вирощують 
овочі, од

1011 901 710 754 652 786 815 925 91,5

Реалізовано овочів – всьо-
го, тис. т 225,6 251,8 255,4 336,7 574,3 453,5 656,4 698,7 309,7

Собівартість продукції, 
грн.:/т
 виробнича

386,4 414,7 636,4 704 633,6 946,3 862,3 756,9 195,9

 повна 465,4 502,5 758,8 840,9 735,2 1054,8 984,5 883,4 189,8
у т.ч. витрати на збут 1 т 
реалізованої продукції, 
грн.

79,0 87,8 122,4 136,9 101,6 108,5 122,2 126,5 160,1

Середня ціна реалізації 
грн./т 540,4 576,9 865,8 934,3 875,4 1302,5 1081,6 823,6 152,4

Прибуток, збиток (+,-) 
грн/т 75 74,4 107 93,4 140,2 247,7 97,1 -59,8 -79,7

Рівень рентабельності, % 16,1 14,8 14,1 11,1 19,1 23,5 9,9 -6,8 -42,2
Кількість сільгосппід-
приємств, що одержали 
прибутки, од

514 461 376 419 379 491 517 567 110,4

До загальної кількості, % 50,8 51,2 53 55,6 58,1 62,5 63,4 61,3 120,7
Джерело: розраховано автором за даними Мінагрополітики і продовольства України

експортних операцій зростає, хоча його обсяги ще не-
значні, щоб мати вплив на рівень цін внутрішнього 
ринку. Експорт ще слабо розвинений внаслідок невід-
повідності вітчизняної овочевої продукції сертифіка-
ційним вимогам країн ЄС.

Аналіз економічних показників показує, що по-
вна собівартість овочів у 2012 р. порівняно із 2005 
р. зросла у 1,9 рази, а ціна реалізації – 1,5 рази, що 
стримує ефективний розвиток галузі (табл. 6).



78

# 1(01) 2014

В Україні відсутні необхідні потужності для пе-
реробки, доробки і зберігання овочів. На сьогодні в 
Україні функціонує 703 сховища загальною ємністю 
1,4 млн. тонн для зберігання картоплі і майже 640 
сховищ ємністю майже 1 млн. тонн для зберігання 
овочів. За період 2011-2012 рр. при підтримці уряду 
було введено в дію 104 овочесховища потужністю 
500 тис. тонн. Але цього було недостатньо. На пер-
спективу, протягом найближчих двох років уряд під-
тримуватиме появу 16 потужних сховищ на 140 тис. 
тонн. Ці інфраструктурні об’єкти дозволять не тіль-
ки забезпечити українців свіжими овочами протягом 
року, а і мінімізувати імпортозалежність країни та 
стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. 

На сьогодні ¾ сільгосппідприємств не має відпо-
відного обладнання по доробці та переробці овочів, 
що не дозволяє їм отримати додаткові прибутки, адже, 
помиті і розфасовані овочі можливо продати на 15-
20% дорожче. Майже відсутні цехи із заморожування 
овочів. В подальшому, запровадження переробки, за-
морожування та перспективного напряму – сушіння, 
дозволить виробнику диверсифікувати канали збуту 
продукції та підвищити рентабельність бізнесу. 

Не створено і крупнооптової торгівлі через ор-
ганізовані продовольчі ринки, що гарантують збут 
продукції на економічно вигідних умовах. Внаслі-
док цього ланцюг «виробник – оптовик – роздрібний 
продавець – споживач» залишається перевантаже-
ним підприємницькими суб’єктами. У віддалених 
районах не функціонують кооперативи, що має пря-
мий вплив на низьку товарність галузі. 

Наявність усіх цих негативних факторів та необ-
хідність якнайшвидшого їх усунення і зумовили 
необхідність розробки Концепції розвитку овочів-
ництва та переробної галузі до 2015 року [7]. Необ-
хідність розробки такої Концепції визначена Планом 
першочергових заходів з розвитку виробництва кар-

топлі та овочів, затвердженого розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 18.05.2011 року №475-р 
«Про затвердження плану першочергових заходів з 
розвитку виробництва картоплі та овочів» [3, с. 17]. 
У поточному році на виконання протокольного до-
ручення МінАгрополітики та продовольства України 
від 03.06.2013р. профільним Інститутом овочівни-
цтва і баштанництва НААН було розроблено Галу-
зеву програму «Овочі України – 2020», де відзначе-
но, що виробництво овочів повинне проводитись на 
базі інноваційного розвитку галузі із застосуванням 
науково-обґрунтованих систем сівозмін, добрив, 
гербіцидів, вчасної сортозаміни та сортооновлення. 
Багаторічними дослідженнями вчених ІОБ НААН 
доведено, що впровадження нового сорту підвищує 
урожайність порівняно із стандартом на 20-25% при 
більш високій якості вирощеної продукції, застосу-
вання добрив – на 30-35%, а зрошення – до 50%. 

Щороку зростає попит на органічну овочеву про-
дукцію. Відповідно до програми планується стиму-
лювати ведення органічного сільского господарства, 
створити систему його сертифікації та збільшити 
показник вирощування органічних овочевих культур 
до 10%. Прийнятий у поточному році Закон "Про ви-
робництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини" сприятиме динамічному роз-
витку органічного овочевого сектору. 

Висновки. За природноекономічним потенціа-
лом Україна значно переважає сусідні держави для 
розвитку овочівництва. При умові належної орга-
нізації виробництва, зберігання, переробки та ви-
рішення блоку економіко-організаційних питань 
Україна може зайняти провідні позиції на світових 
овочевих ринках. При цьому визначальна роль нале-
жатиме вітчизняній науці, яка за відповідної держав-
ної підтримки стане гарантом інноваційного розви-
тку галузі на перспективу.
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Розглянуто проблеми сутності соціальної політики. Проаналізовано підходи щодо визначення 
даного поняття в контексті побудови і функціонування соціальної держави. Розкриті основні 
функції соціальної держави, передумови її становлення. Наведені умови розвитку соціальної 
держави та її характерні ознаки. Висвітлені основні принципи соціальної держави.
Ключові слова: державна соціальна політика, соціальний захист населення, соціально-орі-
єнтована економіка,соціальна держава.

Постановка проблеми. Будь-яке суспільство 
прагне створити якнайкращі умови для життєдіяль-
ності людей і досягти соціальної справедливості. 

Тому в Україні необхідні розробка та впровадження 
ефективної, виваженої державної політики. Гостро 
стоїть проблема пошуку ефективної моделі соціаль-
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ної політики, спрямованої на посилення соціальної 
орієнтації економіки та заснованої на зарубіжному 
досвіді, яка б ураховувала потреби як окремого гро-
мадянина, так і суспільства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання, пов’язані з вивченням ролі і місця соціальної 
політики в побудові соціальної держави, давно при-
вертають увагу, соціологів, істориків, політологів, 
правознавців і фахівців інших сфер, серед яких С. 
Баркер., Г. Теренс, В. Зомбарт М. Горлач, В. Гум-
больд, А. Крупнік та ін.

Разом з тим слід зазначити, що більшість дослі-
джень з питань соціальної політики, розвитку со-
ціальної держави більшою мірою стосується істо-
ричних і політичних аспектів даної проблематики. 
Надзвичайно мало досліджень, що розглядають ці 
питання в контексті державного управління. 

Формулювання цілей статті. Аналіз різних 
трактувань поняття «соціальна політика» в держав-
но-управлінському вимірі та взаємозв’язку з розви-
тком і функціонуванням соціальної держави. 

Виклад основного матеріалу. Найвищою со-
ціальною цінністю в Україні, як зазначено в Кон-
ституції, є людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканість і безпека. Зокрема, держава 
зобов’язується забезпечувати право особи на со-
ціальний захист у разі повної, часткової або тим-
часової непрацездатності, утрати годувальника, 
безробіття, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом. Це, безперечно, свідчить про 
її соціальну спрямованість [7, с. 95]. 

Основними цілями державної соціальної полі-
тики в Україні визначені необхідність наповнення 
реформ соціальним змістом, розвиток демократії, 
формування громадянського суспільства, забезпе-
чення відтворення населення, оптимізація ситуації 
на ринку праці. В умовах сьогодення назріла необ-
хідність активізації соціальної ролі держави, відпра-
цювання механізму взаємодії держави й суспільства 
в соціальній сфері, забезпечення гідних умов життя, 
що сприятиме зростанню добробуту громадян, ста-
новленню середнього класу. Головним атрибутом 
соціальної держави є реальна відсутність бідних, а 
не декларативне проголошення допомоги соціально 
вразливим верствам. При цьому добробут забезпечу-
ється не тільки і не стільки перерозподілом власнос-
ті одних на користь інших, а головним чином стиму-
люванням і забезпеченням активної та ініціативної 
діяльності всіх громадян. 

Світова практика свідчить, що на сьогодні дієви-
ми є два способи забезпечити соціальну захищеність 
громадян: по-перше, держава сама здійснює пере-
розподіл національного багатства шляхом фінансу-
вання соціальних програм; по-друге, держава надає 
громадянам можливість забезпечити себе пенсією, 
коштами на випадок хвороби тощо, а також надає 
право вибору тієї чи іншої соціальної послуги на 
ринку [4, с. 204]. 

Український дослідник А. Крупник пропонує 
свою класифікацію визначень соціальної політики 
держави, а саме: 

– перша, найбільш різноманітна група походить 
із ототожнення соціального та суспільного, тобто со-
ціальна політика розглядається як «суспільні дії з рі-
шення проблем, які стосуються всього суспільства». 
Мета соціальної політики – сприяти досягненню ці-
лей суспільства;

– друга група враховує, в першу чергу, соціаль-
но-трудові відносини та орієнтована на їхню стабілі-
зацію, регламентування відносин праці та капіталу, 
виключаючи екстремістські або радикальні варіанти 
розв’язання протиріч; 

– третя група концепцій розглядає соціальну по-
літику як вид суспільної діяльності, яка орієнтована 
на потенційно соціально небезпечні верстви насе-
лення – непрацездатних, маргіналів, декласованих 
елементів, щоб через систему державної допомоги 
та суспільної благодійності забезпечити цим вер-
ствам мінімально прийнятний рівень задоволення 
їхніх потреб, добробуту і таким чином захистити 
заможні верстви від «можливої неконтрольованої 
люті»; 

– четверта група концепцій розглядає соціальну 
політику як інструмент, який пом’якшує негативні 
наслідки індивідуальної та соціальної нерівності че-
рез систему перерозподільчих заходів. Як правило, 
дії в рамках такого підходу мають на меті втримати 
диференціацію доходів різних верств населення в 
безпечних межах, а засобом виступає податкова по-
літика; 

– п’ята група виходить із принципів соціальної 
справедливості та соціального партнерства як ба-
зових цінностей сучасного громадянського суспіль-
ства та соціальної держави [6, с. 67]. 

Незважаючи на велику кількість визначень соці-
альної політики і варіантів її розуміння, за межами 
дослідницького інтересу, на нашу думку, залиши-
лися деякі питання, зокрема питання про суб’єкти 
соціальної політики. Певна кількість авторів обмеж-
уються констатацією того, що держава є суб’єктом 
соціальної політики. Існують і інші точки зору. 

У розвинених країнах світу сучасні системи со-
ціальної політики сформувалися в основному на 
початку 1940-х рр. А документом, що регулює соці-
альну політику, стала Європейська соціальна хартія 
(1961 р.), яка проголосила право людини на соціаль-
ний прогрес. 

Загальноприйнятого або найширше вживаного 
визначення соціальної політики не існує – так ствер-
джує англійський дослідник Теренс Ганслі [2, с. 47]. 
У різних країнах визначають це поняття по-різному, 
хоча значна частина цих трактувань є досить схожою 
та має спільні положення. У багатьох визначеннях 
поняття соціальної політики пов’язане з низкою за-
ходів уряду та інших організацій, спрямованих на 
підвищення добробуту і задоволення потреб як най-
менш захищених груп і індивідів, так і населення в 
цілому. Необхідність соціальної політики в суспіль-
стві зумовлюється існуванням соціальної нерівності 
та обмеженим обсягом ресурсів, тому однією з най-
важливіших функцій соціальної політики є функція 
перерозподілу. 
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Цікаве визначення соціальної політики міститься 
у “Словнику соціальної роботи” Р. Баркера: 

«Соціальна політика – це діяльність і принцип 
суспільства, які формують спосіб, за допомогою 
якого воно втручається та регулює відносини між 
індивідами, групами, громадами, соціальними за-
кладами. 

Ці принципи та дії є результатом звичаїв і ціннос-
тей суспільства та у великій мірі визначають розподіл 
ресурсів і рівень добробуту його людей» [1, с. 80]. 

В «Американській енциклопедії соціальної ро-
боти» Е. Баумхайєр та А. Шорр визначили соціаль-
ну політику як напрям дій щодо соціальних явищ 
з метою управління взаємовідносинами і розподі-
лом соціальних ресурсів. «Blackwell Encyclopedia 
of Social Work» дає визначення соціальної політики 
Дж. Стюарта (Велика Британія) як сфери державної 
діяльності, відповідальної за створення та надання 
соціального захисту, що включає соціальні послуги 
та виплати [5, с. 93]. 

Соціальна політика – це система програм, служб 
і заходів, спрямованих на досягнення соціальних ці-
лей. Соціальна політика охоплює всі сфери життє-
діяльності людей – виробничу, соціальну, політичну, 
духовну та регулює відносини між суспільством, ко-
лективом, громадою, особою в кожній з цих сфер і 
зонах їх взаємодії [3, с. 7]. 

На наш погляд, вищою ланкою соціальної полі-
тики має бути соціальна держава, під якою ми ро-
зуміємо таке: соціальна держава – це правова демо-
кратична держава, що проголошує вищою цінністю 
соціальну справедливість [4, с. 16]. Це форма органі-
зації суспільства, що здатна забезпечити соціальний 
прогрес. Серед її головних пріоритетів – соціальний 
захист громадян, нейтралізація соціально-економіч-
них конфліктів, дотримання соціальних стандартів і 
принципів гідного життя для всіх громадян за допо-
могою розподілу та перерозподілу ВВП. 

Передмовами становлення соціальної держави 
виступають такі: 

відкритий характер державної влади; 
гарантована рівність громадян перед законом і 

право на участь у державному й громадському житті; 
ринкова економіка; громадянський світ і солідар-

ність. 
У свою чергу умовами розвитку соціальної дер-

жави та її характерними ознаками є такі: 
демократична організація державної влади; 
високий економічний потенціал, що дозволяє 

здійснювати заходи з перерозподілу доходів без при-
гнічення інтересів власників прибутків;

 соціально орієнтована структура економіки, що 
виявляється в розробці дієвих соціальних програм і 
пріоритетності їхньої реалізації; існування розвине-
ного громадянського суспільства;

дотримання моральних норм громадянами і, на-
самперед, посадовими особами. 

Серед основних принципів соціальної держави 

пріоритетним доцільно визнати принцип загального 
добробуту. Він спрямований на повне гарантоване за-
безпечення потреб громадян у необхідних матеріаль-
них і духовних благах. Критерієм дотримання прин-
ципу загального добробуту є високий рівень життя 
населення, що визначається обсягом і структурою 
споживання, сукупністю поточних доходів і накопи-
чень, забезпеченістю житловими умовами тощо. 

Принцип солідарності означає взаємодопомогу 
та взаємопідтримку між різними верствами та ві-
ковими групами населення і виходить із засадних 
моральних цінностей людського існування. В основі 
цього принципу – соціальна відповідальність пра-
цюючих за непрацездатних. Важливим принципом 
соціальної держави є принцип субсидіарності, який 
має дві складові: по-перше, це перетікання коштів 
від більш успішних до менш успішних за ринкових 
умов; по-друге, цей принцип передбачає законо-
давче регулювання взаємодії в соціальному секторі 
державних і недержавних структур з наданням гро-
мадським і приватним ініціативам переваги у фінан-
суванні соціальних програм.

На сучасному етапі становлення соціальної дер-
жави України стратегічними пріоритетами за сфера-
ми діяльності виступають:

політика доходів населення; 
зайнятості населення; 
соціальної безпеки та соціального захисту насе-

лення; 
охорони здоров’я населення;
демографічного розвитку;
соціокультурного середовища.
Соціальна політика є ключовим чинником у ді-

яльності соціальної держави, адже «джерела соці-
альної держави сягають у соціальну політику» [7, 
с. 104-105]. Соціальна політика – це діяльність по 
управлінню соціальною сферою суспільства, за-
безпеченню матеріальних і культурних потреб його 
членів, регулюванню процесів соціальної диферен-
ціації суспільства, у тому числі доходів економічно 
активного населення і непрацездатних громадян, що 
дозволяє кожному членові суспільства реалізовувати 
його найважливіші соціально-економічні права, на-
самперед право на рівень і якість життя, необхідні 
для нормального відтворення і розвитку особистості 
[3,с. 58]. 

Висновки. Підсумовуючи, можна зазначити, що 
сучасну соціальну політику пропонується розгляда-
ти як системну єдність двох взаємозалежних і вза-
ємодоповнюючих напрямів дій, а саме: соціального 
розвитку і соціального захисту. У свою чергу, реа-
лізація визначених положень сприятиме становлен-
ню України як високорозвиненої європейської соці-
альної держави, яка забезпечує розвиток людського 
потенціалу, бере на себе відповідальність за соці-
альну справедливість, соціальну безпеку, соціальну 
рівність, добробут громадян та соціальну злагоду в 
суспільстві. 
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Постановка проблеми. З утвердженням товар-
них відносин і плюралізму форм власності роль до-
машніх господарств у економічному розвитку все 
більше зростає. Вони є власниками більшої части-
ни ресурсів і відіграють велику роль в організації 
всього суспільного виробництва. В умовах ринкової 
трасформації економіки України спостерігається по-
гіршення умов відтворення людського капіталу, що 
негативно вплинуло на виробничу діяльність і за-
йнятість домогосподарств.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття еконо-
мічна наука приділяє значну увагу сектору домо-
господарств у перехідних економіках. Серед віт-
чизняних дослідників цієї проблеми варто назвати 
І.Бондар, С.Злупка, Т.Кир’ян, І.Крючкову, А.Колота, 
Е.Лібанову та ін.

Мета дослідження. На основі викладеного мож-
на сформулювати мету дослідження, яка полягає в 
аналізі виробничої діяльності та зайнятості домогос-
подарств в умовах ринкової трансформації економі-
ки України.

Виклад основного матеріалу. Домогосподарство 
виконує дуже важливу роль в економіці країни. Вони 
є виробниками товарів та послуг і тим самим вико-
ристовують ці кошти для подальшого споживання. 

Домогосподарство – це економiчна одиниця, що 
складається з одного та бiльше чоловiк, якi ведуть 
спiльне господарство, що забезпечує eкономіку фак-
торами виробництва i використовує заробленi на 
цьому кошти для поточного споживання товарів та 
послуг i заощадження з метою задоволення своїх по-
треб [5, с. 254]. 

Вагоме значення у поведінці домогосподарств та 
структурі їх доходів посідає трудова поведінка, зо-
крема зайнятість та виробнича діяльність. Аналіз за-
йнятості домогосподарств в Україні вказує на значні 

диспропорції у порівнянні з розвиненими країнами, 
а, отже, низьку ефективність: низька частка зайня-
тості у сфері послуг, значно вища зайнятість у про-
мисловості, надвисока – у сільському господарстві; 
висока частка економічної активності населення. 
Визначальне значення у характеристиці виробничої 
діяльності в Україні посідає самозайнятість в сіль-
ському господарстві, зокрема через сектор особис-
тих підсобних господарств (ОПГ) та селянські осо-
бисті господарства. 

Суттєвий вплив на зайнятість та виробництво в 
національній економіці має склад домогосподарств. 
Так, для малих домогосподарств, які складаються 
з однієї людини, за інших однакових умов, прожи-
вання буде дорожчим, аніж для великих, оскільки в 
останньому варіанті спрацьовує ефект масштабу – 
спільне використання ресурсів, що знижує індивіду-
альні споживчі видатки [5, c. 325]. 

 За даними Державного комітету статистики кіль-
кість домогосподарств України у 2013р. складає 
16959 тис. (у 2012р. – 16984 тис.). У міських посе-
леннях проживають 69,3% домогосподарств, з них у 
великих містах (з чисельністю населення 100 тисяч 
осіб і більше) – 43,4%, у малих – 25,9%, у сільській 
місцевості – 30,7%. 

Середній розмір домогосподарства в Україні ста-
новить 2,58 особи. Більш чисельні домогосподар-
ства, як і раніше, характерні для сільської місцевості 
(2,70 особи проти 2,53 у міських поселеннях). Се-
редній розмір домогосподарства найбільший у за-
хідних областях (3,46–2,91 особи), найменший – у 
Кіровоградській, Чернігівській, Луганській, Пол-
тавській, Черкаській та Дніпропетровській областях 
(2,30–2,41 особи) [3]. 

У складі домогосподарств частка підлітків 14–17 
років становить 4%, дітей у віці 7–13 років – 6%, до-
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шкільного віку – 8%, жінок у віці 18–54 років – 28%, 
чоловіків у віці 18–59 років – 29%, осіб пенсійного 
віку: жінок – 17%, чоловіків – 8%. 

Жінки очолюють 57% домогосподарств у міських 
поселеннях та 51% – у сільській місцевості. Чоло-
віки у віці 30–59 років головують у 28% домогос-
подарств. 27% домогосподарств очолюють жінки у 
віці 56 років і старші, майже кожне четверте – жінки 
у віці 30–55 років, 13% – чоловіки у віці 60 років і 
старші. 

Добробут домашніх господарств та їх здатність 
до виробництва визначається також наявністю та 
кількістю працюючих осіб у його складі. У 2012 
р. кількість домогосподарств із працюючими осо-
бами складала 64,3%, а без працюючих осіб – 35,7 
%. Протягом 2013 р. кількість домогосподарств із 
працюючими особами знизилась до 64,2%, в той час 
збільшилась кількість домогосподарств без працюю-
чих осіб – 35,8 %, що свідчить про підвищення без-
робіття. У 2013 р. домогосподарства із працюючими 
особами розподілились наступним чином: 47,4% із 
однією працюючою особою, 42,5% – дві працюючі 
особи, 10,1% – три і більше працюючих осіб.

Середня кількість працюючих в розрахунку на 
одне домогосподарство (осіб) по Україні складає 1,1, 
а в областях цей показник сягає: 0,8 – Кіровоград-
ська; 0,9 – Вінницька, Житомирська, Тернопільська, 
Черкаська, Чернігівська; 1,0 – Волинська, Донецька, 
Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сум-
ська, Херсонська; 1,1 – АРК, Дніпропетровська, За-
порізька, Івано-Франківська, Миколаївська, Хмель-
ницька, Чернівецька; 1,2 – Київська (без м. Київ), 
Львівська, Харківська, м.Київ, м.Севастополь; 1,4 – 
Закарпатська. Тому ще однією характеристикою, яка 
визначає поведінку домогосподарств є коефіцієнт 
економічного навантаження на працюючого члена 
домогосподарств. 

Коефіцієнт економічного навантаження на пра-
цюючого члена домогосподарства (відношення за-
гальної кількості членів домогосподарства до кіль-
кості працюючих) у середньому по країні в 2013 р., 
порівняно з 2012 р., не змінився і становив 2,44, у 
великих містах зріс до 2,15 (у 2012 р.-2,11), проте у 
малих містах зріс до 2,34 (2,43), на селі – 3,10 (3,11). 
Серед регіонів цей показник найвищий у Тернопіль-
ській (3,28), Волинській (3,03), Рівненській (2,98), 
Житомирській (2,88), Вінницькій (2,87), Кіровоград-
ській (2,76), Черкаській (2,70) областях [2].

Суттєво на рівень зайнятості домашніх госпо-
дарств впливає освітній рівень осіб, що входять до 
їх складу. Україна характеризується доволі високим 
рівнем освіченості населення. Так, 20,7% домогос-
подарств у 2013 р. мали повну вищу освіту, 1,3% – 
базову вищу освіту, 18,2% – неповну вищу освіту. 
Порівняння рівнів освіти міського та сільського на-
селення свідчить, що серед мешканців міст, особли-
во великих, частки осіб з повною, базовою та непо-
вною вищою освітою, як і раніше, значно вищі, ніж 
серед селян. 

Повну вищу освіту мають 27% осіб у віці 14–35 
років (31% – жінок та 23% – чоловіків), 22% (як се-

ред жінок, так і серед чоловіків) – повну загальну 
середню, 19% – професійно-технічну (відповідно 
– 14% та 23%), 14% – неповну вищу (15% та 13%), 
4% – базову вищу (4% та 3%). Протягом 2009-2013 
рр. спостерігається зменшення кількості загально-
освітніх навчальних закладів за рахунок зменшення 
закладів I – III ступеня. Протягом 2013 року вищими 
навчальними закладами було підготовлено 95,1 тис 
магістрів, 265,2 тис. спеціалістів, 121,7 тис. бакалав-
рів та 144,5 тис. молодших_спеціалістів.

Зайнятість українських домогосподарств харак-
теризується значною неефективністю, у порівнянні 
із розвиненими країнами [4, c. 7]: по-перше, на 20 
– 40% менша зайнятість у сфері послуг, по-друге, у 
сільському господарстві у 3 – 6 раз вища зайнятість; 
по-третє, промисловість характеризувалась вищою 
зайнятістю у 1,5 – 2,0 рази.  

Вагомий вплив на поведінку домогосподарств на 
ринку праці має рівень оподаткування фонду оплати 
праці підприємств та доходів домашніх господарств. 
Високий рівень оподаткування праці є важливим 
чинником кризової ситуації у сфері зайнятості. 
Вкрай негативним при цьому є зростання податково-
го навантаження на доходи домашніх господарств в 
Україні протягом 90-х рр. ХХ ст. Так, у 1993 р. частка 
обов’язкових фіскальних вилучень у загальних дохо-
дах населення ставила 4,7%; у 1999 р. – 16,7%, а про-
тягом 2002 – 2012 рр. даний показник коливається в 
межах 6,7 – 8,0%.

Для економіки України характерним є високий 
рівень економічної активності населення на ринку 
праці. Згідно даних офіційної статистики, даний по-
казник підвищується: 2008 р. – 62,6, 2009 р. – 63,3, 
2010 р. – 63,3, 2011 р. – 63,7, 2012 р. – 64,3.

Значний вплив на рівень життя домогосподарств 
має наявність особистих підсобних господарств. Зе-
мельні ділянки мають у своєму користуванні 54% 
домогосподарств, у містах – 35%, на селі – майже 
всі домогосподарства. Так, попри малу територію, 
що обробляється особистими селянськими госпо-
дарствами та ОПГ – вони виробляють 54% сільсько-
господарської продукції: 50,5% у рослинництві та 
59,7% у тваринництві. Худобу, птицю і бджіл утри-
мують 29% домогосподарств, у містах – 9%, на селі 
– 76% домогосподарств. 

Середня площа землі, яку використовує одне до-
могосподарство в сотках складає: 2012 р. – 168,5, а у 
2013 р. – 178, 6, тобто спостерігається тенденція до 
збільшення обробних земельних ділянок у домогос-
подарств [3]. 

Висока частка виробничої сільськогосподар-
ської діяльності домогосподарств залишає, однак, 
відкритим питання ефективності – співвідношення 
суми витрат виробництва та отриманого ефекту – 
прибутку, продуктивності праці, якості продукції, 
використання досягнень НТП. Більшість науковців 
стверджують, що економічну ефективність в даному 
випадку практично неможливо виміряти, через від-
сутність обліку витрат з боку таких домашніх гос-
подарств, зокрема зовсім відсутнє врахування вар-
тості ресурсу праці [1, с. 343]. Виробнича поведінка 
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у межах таких домогосподарств характеризується 
витрачанням великої кількості часу та грошових ви-
трат, які не обліковують належним чином. 

Одним із найголовніших факторів виробництва, 
який постачається домогосподарствами є робоча 
сила. За даними дослідження кількість домогоспо-
дарств з працюючими особами знизилась, що свід-
чить про підвищення безробіття, а тому важливо 
здійснити наступні заходи:

– удосконалити нормативно-правову базу у сфері 
зайнятості населення; 

– запровадити на державному рівні прогнозуван-
ня попиту на робочу силу у 

професійному розрізі; 
– здійснити заходи щодо підтримки зайнятості 

інвалідів та інших не конкурентних на ринку праці 
груп населення; 

– стимулювати самозайнятість та підприємни-
цтва;

– сприяти подальшій легалізації трудових відно-
син; 

– сформувати продуктивну зайнятість шляхом ре-
алізації довгострокових інвестиційних проектів; 

– збільшити обсяги охоплення безробітних актив-
ними заходами державної підтримки; 

– збільшити обсяг надання державної допомоги 
безробітним для зайняття підприємницькою діяль-
ністю та дотацій роботодавцям на створення нових 
робочих місць; 

– підтримати зайнятість у сільській місцевості та 
в інших пріоритетних галузях економіки; 

– активізувати підтримку зайнятості у регіонах з 
найвищим рівнем безробіття.

Висновки. Отже, незважаючи на незавершеність 
ринкових перетворень в Україні, нестабільність у сфе-
рі виробництва та зайнятості домогосподарств, відбу-
лись суттєві зміни у поведінці останніх. Їх поведін-
ка характеризується змагальністю, напруженістю та 
постійним пошуком нових можливостей. Основною 
ж ціллю залишається покращення добробуту. Важ-
ливість подальших досліджень виробничої діяльнос-
ті домогосподарств в Україні посилюється впливом 
інституційних чинників, зокрема менталітетом, тра-
диціями, культурою, які притаманні виключно еко-
номічній системі України є унікальними та особливо 
важливими для подальшого економічного зростання.
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В статье исследуется производственная деятельность и занятость членов домохозяйств в условиях 
рыночной трансформации экономики Украины. Определена сущность понятия «домохозяйство» в 
национальной экономике. Проанализирован состав домохозяйств, количество работающих лиц, их 
уровень образования, использование личных подсобных хозяйств, а также влияние налогообложе-
ния фонда оплаты труда на благосостояние населения. Вычислено коэффициент экономической на-
грузки на работающего члена домохозяйства. Предложены пути повышения занятости и эффектив-
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Ефективне управління підприємством прямо залежить від ефективності обраної системи 
обліку господарської діяльності. Облік за центрами відповідальності – це система, яка за-
безпечує збір, відображення, аналіз інформації про витрати та результати по окремих під-
розділах підприємства з метою контролю і оцінки їх діяльності. У статті розглянуто еконо-
мічну природу поняття «центри відповідальності» та підходи до їх класифікації, наведено 
дефініції поняття «центри відповідальності» зарубіжними та вітчизняними вченими, роз-
крито сутність діяльності центрів відповідальності, її результативності та ефективності, ви-
значено принципи, необхідність та елементи системи обліку за центрами відповідальності.
Ключові слова: децентралізація, центри відповідальності, облік відповідальності, класифі-
кація, принципи, елементи, облік за центрами відповідальності.

Постановка проблеми. Практика показує, що 
в наш час зростає роль обліку та інформації, яка 
отримується при ньому, для успішної діяльності 
підприємств. У результаті обліку за центрами від-
повідальності керівництво та менеджери отриму-
ють можливість покращити здійснення планування, 
контролю за господарською діяльністю підприємств 
та приймати правильні управлінські рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-
альність теми дослідження обумовлена необхідністю 
висвітлення основних переваг та основних принципів 
обліку, підходи до побудови якого ще не набули досить 
широкого використання на вітчизняних підприємствах.

Дані питання висвітлено у працях багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, а саме: Ф.Ф.Бутинця, 

І.І. Грицака, Л.Б. Прокоповича, П. Іванечка, В.О. 
Ластовецького, М.С. Пушкаря, М.Г. Чумаченка, А. 
Спенсера, А. Такера, М. Янга тощо.

Постановка завдання. Метою написання даної 
статті є визначення сутності «центрів відповідаль-
ності», узагальнення теоретичних підходів до їх кла-
сифікації та визначення необхідності побудови сис-
теми обліку за центрами відповідальності.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах господарювання збільшуються розміри підпри-
ємств, розгалужується їх структура, відбувається 
велика кількість господарських операцій (що уне-
можливлює всебічний контроль за ними), зростає 
потік оперативної інформації на підприємствах. Усе 
це створює певні перешкоди для їх подальшого роз-
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витку. Одним із шляхів подолання зазначених пере-
шкод є перехід до децентралізованої системи управ-
ління.

Децентралізація управління – система, яка дозво-
ляє керівникам структурних підрозділів самостійно 
приймати та виконувати рішення, що відносяться до 
сфери їх відповідальності [1].

Відбувається виділення окремих ланок, за яки-
ми можуть бути закріплені певні функціональні 
обов’язки (комп’ютеризація підприємства, інновацій-
ні розробки, обробка сировини на первинній стадії, 
збут, дослідження ринку тощо), та встановлення від-
повідальності за їх виконання. Сукупність виділених 
на підприємстві відділів (ланок) та організаційний 
процес їхньої взаємодії являють собою його структу-
ру. Без такої структури діяльність будь-якого суб’єкта 
господарювання буде під великою загрозою хаосу [2].

Основні переваги та недоліки децентралізації 
управління наведено в таблиці 1.

Очевидно, що процес децентралізації пов'язаний із 
створенням центрів відповідальності, трактування сут-
ності яких більш детальніше розглянемо в таблиці 2.

Таким чином, центр відповідальності – це части-
на господарської діяльності підприємства, яка харак-
теризується відповідальністю конкретної посадової 
особи за контроль та виконання певних показників.

В економічній літературі існує декілька підходів 
до класифікації центрів відповідальності (табл. 3).

В основному розрізняють чотири типи центрів 
відповідальності:

1. Центр відповідальності за витратами, керівник 
якого контролює витрати, але не контролює доходів 
й інвестицій в активи центру.

2. Центр відповідальності за доходами, керів-
ник якого контролює доходи, але не контролює ви-
трати на виробництво продукції (робіт, послуг) або 
придбання товарів, що реалізуються, та інвестиції 
в активи центру. Типовим прикладом центрів дохо-
ду є відділ продажу, відділи універмагу, регіональні 
представництва компаній тощо.

3. Центр відповідальності за прибутками, керів-
ник якого повинен контролює витрати й доходи, але 
не контролює інвестиції в активи центру. Більшість 
бізнес-одиниць у мережі діяльності компанії (ресто-
рани, мотелі, кіоски, відділення, філії тощо) функці-
онують як центри прибутку.

4. Центр відповідальності за інвестиціями, керів-
ник якого відповідає (контролює) як за витрати і до-
ходи, так і інвестиції у власні активи. Центром інвес-
тицій зазвичай є компанія загалом, а також дочірні 
підприємства та філії, керівники яких мають широкі 
повноваження. Характерною особливістю центру ін-
вестицій є прямий взаємозв'язок між інвестованим 
капіталом у діяльність центру та його прибутком.

Діяльність центру відповідальності та його керів-
ника визначається її результативністю та ефектив-
ністю.

Результативність – це показник того, як виконує 
свої завдання центр відповідальності, наскільки він 
досягає бажаних або запланованих результатів (за 
обсягом діяльності, часом, якістю продукції тощо).

Таблиця 1
Переваги та недоліки децентралізації 
управління [1]

Переваги Недоліки
Якість та ефективність 
використання інформації.

Послаблення ефективнос-
ті координації діяльності.

Оперативність прийняття 
рішень.

Внутрішня конкуренція 
підрозділів.

Підвищення досвіду рів-
ня управління.

Послаблення контролю 
рішень менеджерів.

Звільнення менеджерів 
вищих рівнів від зайвої 
інформації.

Збільшення затрат на 
утримання персоналу.

Таблиця 2
Визначення сутності центра відповідальності 
зарубіжними та вітчизняними вченими

№ Автор Сутність

1.
Рей Вандер Віл, 
В. Палій, Ч.Т. 
Хорнгрен, Дж. 
Фостер, К. Друрі

Центр відповідальності – це 
частина організації, по котрій 
доцільно акумулювати бух-
галтерську інформацію про 
діяльність такого центра.

2. В. Сопко
Центр відповідальності – 
місце, де виникають правові 
відношення між учасниками 
господарських процесів.

3. Д. Міддлтон

Центр відповідальності (об-
ліково-калькуляційний під-
розділ) являє собою частину 
виробництва, для якого можна 
визначити затрати

4. Т.П. Карпова

Центр відповідальності – це 
таке групування витрат, котре 
дозволяє поєднати в одному 
процесі місця виникнення ви-
трат: виробництво, цех, ділян-
ку, бригаду з відповідальністю 
керуючих ними менеджерів

Таблиця 3
Підходи до класифікації центрів відповідальності [3]

№ Автор Класифікація

1. С.А. Стуков
Центром відповідальності може 
бути цех, ділянка, бригада і навіть 
окремий агрегат, верстат, машина.

2. Р. Ентоні,
Дж. Ріс

Виділяють такі види центрів від-
повідальності, як центр прибутків, 
центр затрат, центр прибутку та 
центр стандартної собівартості.

3. М.С. Пушкар, 
Т.П. Карпова

Класифікують центри відпові-
дальності за такими критеріями, 
як за відношенням до процесу 
виробництва та за відношенням 
до внутрішнього господарського 
механізму.

4. Дж. Фостер, 
Ч.Т. Хорнгрен

Наступні види центрів відпо-
відальності: центр затрат, центр 
продажів, центр прибутку і центр 
інвестицій.
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Ефективність – це відношення результату діяль-
ності до використання ресурсів (витрат), тобто до-
сягнення максимуму продукції при мінімальних ви-
тратах, або мінімуму витрат на одиницю діяльності.

Ефективність центру відповідальності визнача-
ється двома параметрами:

•  досягненням певних цілей;
•  ефективністю використання ресурсів.
При цьому найбільш ефективним є центр відпо-

відальності, який виконав поставлені перед ним цілі, 
витративши мінімальну кількість ресурсів.

Центр відповідальності (Responsibiliti Center) 
являє собою сферу децентралізованої діяльності, 
у межах якої встановлюється персональна відпо-
відальність менеджера за показники діяльності, які 
він контролює.

Облік відповідальності (Responsibility Accounting) 
– система обліку, що забезпечує контроль і оцінку ді-
яльності кожного центру відповідальності [4].

У системі управління керівники вищого рівня 
мають контролювати та оцінювати роботу менедже-
рів нижчого рівня, а ті, в свою чергу, повинні пері-
одично здійснювати самоконтроль та обов’язково 
інформувати вище керівництво про результати своє 
діяльності.

Для здійснення цього контролю необхідна відпо-
відна система обліку, а саме: облік за центрами від-
повідальності – це така облікова система, яка забез-
печує відображення, накопичення, аналіз і надання 
інформації про витрати та результати за підрозділа-
ми підприємства з метою контролю і оцінки їх ді-
яльності.

Елементами такої системи є загальновизнані 
складові управлінського обліку: планування, облік, 
контроль, оцінка і аналіз досягнутих фінансово-еко-
номічних показників здійснюється в розрізі керівни-
ків та відповідальних осіб.

Основними принципами організації системи об-
ліку за центрами відповідальності є:

– визначення контрольованих статей витрат і до-
ходів за умови, що менеджер (керівник) повинен від-
повідати тільки за ті витрати і доходи, які він може 
контролювати і на величину яких може впливати;

– пошук менеджерами найкращих шляхів, для 
досягнення поставленої перед ними та їхніми струк-
турними підрозділами мети;

– персоніфікація облікових документів, тобто за-
значення в документах керівника, який відповідає за 
конкретні статті витрат і доходів;

– обов'язок керівника центру складати кошториси 
(бюджети) на певний період і подавати звітність про 

фактичні витрати та результати в розрізі цих кошто-
рисів (бюджетів).

Створення та функціонування системи обліку за 
центрами відповідальності передбачає:

– визначення загальної мети діяльності підприєм-
ства та його проміжних завдань;

– визначення центрів відповідальності;
– розподіл сфери повноважень і відповідальності 

менеджерів кожного центра;
– складання бюджету для кожного центру відпо-

відальності;
– визначення періодичності і форми подання зві-

тів;
– контроль за виконанням бюджетів;
– аналіз причин відхилень та оцінка діяльності 

центрів;
– стимулювання за досягнення в роботі та внесок 

в загальний результат діяльності [1].
На нашу думку, використання системи обліку за 

центрами відповідальності є об’єктивною необхід-
ністю, адже це допомагає розв’язати цілу низку про-
блем, які виникають у процесі господарювання під-
приємства, а саме: створює умови для формування 
звітності за потребами менеджерів всіх рівнів управ-
ління, збільшує обґрунтованість управлінських рі-
шень, що приймають на кожному із рівнів, також 
забезпечує внутрішньогосподарський контроль, дає 
змогу оцінити внесок кожного центра відповідаль-
ності в кінцеві результати діяльності підприємства 
та підвищити ефективність господарювання.

Висновки. Облік за центрами відповідальності 
– це система, що оцінює відповідність досягнутих 
результатів запланованим по кожному центру відпо-
відальності, що є самостійним об’єктом планового 
процесу й відповідає за виконання переліку показни-
ків, обумовлених центральним апаратом управління 
при розробці зведеного плану підприємства на май-
бутній період.

Ефективність обліку залежить від правильного 
підходу до його побудови. Побудова обліку за цен-
трами відповідальності дає можливість:

– децентралізувати систему управління;
– пов’язати діяльність конкретних осіб з відпові-

дальністю за результати роботи підрозділу;
– звільнити менеджерів вищого рівня від зайвої 

інформації;
– аналізувати ефективність діяльності структур-

них підрозділів;
– приймати правильні управлінські рішення для 

успішного функціонування підприємств;
– покращити діяльність підприємства в цілому.
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Эффективное управление предприятием напрямую зависит от эффективности выбранной системы 
учета хозяйственной деятельности. Учет по центрам ответственности – это система, которая обе-
спечивает сбор, отображение, анализ информации о расходах и результаты по отдельным подраз-
делениям предприятия с целью контроля и оценки их деятельности. В статье рассмотрено эконо-
мическую природу понятия «центры ответственности» и подходы к их классификации, приведены 
дефиниции понятия «центры ответственности» зарубежными и отечественными учеными, раскрыта 
сущность деятельности центров ответственности, ее результативности и эффективности, определе-
ны принципы, необходимость и элементы системы учета по центрам ответственности.
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The effective management of the enterprise depends on the efficiency of the chosen accounting system of the 
economic activities. The accounting according to the centers of responsibility in a system that provides for 
the collection, reflection, analysis of the information about the expenses and result for individual unites of 
the enterprise to monitor and value their activities. The article examines the economic nature of the concept 
of «responsibility centers» and approaches to their classification, which are the varieties of notions of 
«responsibility centers». Foreign and domestic scientists discovered the essence of «responsibility centers», 
their efficiency and effectiveness defined the principles and the elements of the system of accounting and 
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У статті проведено аналіз сучасного стану державного регулювання ринку праці. Наведено 
статистичні дані щодо занятості населення в країні, а також як здійснюється державна під-
тримка до безробітних.
Ключові слова: ринок праці, державне регулювання, безробітні, зайнятість, робоча сила. 

Постановка проблеми. Трансформаційні проце-
си в економічній системі, складний кризовий період 
в Україні сприяли загостренню низки проблем, зо-
крема проблеми зайнятості, напруги на ринку пра-
ці, недосконалості регулювання попиту і пропозиції 
робочої сили з боку держави й механізмів соціаль-
ного захисту звільнених працівників. Проблемам 
державного регулювання і, зокрема, ринку праці 
приділяється значна увага, в тому числі: аналізу 
сутності, формам (активним, пасивним), функціям 
державного регулювання з точки зору практики до 
вирішення цих питань. Виходячи з цього, основни-
ми задачами державного регулювання ринку праці є: 
розробка і реалізація економічної політики, спрямо-
ваної на розвиток нових і збереження наявних ефек-
тивних робочих місць; сприяння реалізації права на 
працю і одержання трудового доходу; виявлення та 
розв’язання протиріч ринку праці; сприяння подо-
ланню дисбалансу між попитом і пропозицією робо-
чої сили тощо [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми вивчення формування та розвитку рин-
ку робочої сили в останній період знаходять досить 
широке відображення в економічній літературі. Це 
підтверджене роботами багатьох вчених-економіс-
тів: С.І. Бандури, Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, 
С.П. Калініної, Є.П. Качана, Ю.М. Краснова, Л.О. 
Мармуль, П.Т. Саблуки, І.Н. Топіхи, К.І. Шебаніної 
та інших. Заслуговують на увагу праці зарубіжних 
вчених: Г.А. Абрамчика, Г. Майера, К.Маркса, Ф. 
Енгельса, У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміта, А. Чаяно-
ва та інших [4].

Постановка завдання. Здійснити аналіз сучас-
ного стану ринку праці в Україні. Визначити чисель-
ність безробітного населення та його структурну ха-
рактеристику. 

Мета дослідження. Дослідити механізми та ін-
струменти регулювання на державному рівні.

Виклад основного матеріалу. Ринок робочої 
сили – це форма узгодження попиту на робочу силу 

з її пропозицією, досягнення в нормальних умовах 
відносно стабільної рівноваги в цій сфері на осно-
ві державної політики, чинного законодавства та 
саморегулювання. Ринок праці виступає посеред-
ником між роботодавцями та найманими праців-
никами. На ринку одержує оцінку вартість робочої 
сили, визначаються умови її найму, У тому числі ве-
личина заробітної плати, умови праці, можливість 
отримання освіти, професійного зростання, гаран-
тії зайнятості.

Складовими ринку робочої сили є працездатне, 
зайняте та незайняте населення – це всі ті, хто за ві-
ком і станом здоров'я здатний працювати у різних 
сферах суспільного виробництва.

Зайняте населення становить собою частину пра-
цездатного: населення, яка постійно виконує робо-
ту на підприємствах, в організаціях, закладах за за-
робітну плату. Незайняте населення – це та частині 
працездатного населення, яка тимчасово не працює, 
але потребує роботи.

В умовах ринкової економіки робоча сила дістає 
адекватну ринкову ціну, яка формується в процесі 
взаємодії попиту і пропозиції.

Попит на ринку праці, як і на ринках інших ресур-
сів, є похідним від попиту на товари та послуги, що 
їх виробляють робітники. Крім того, попит на ринку 
робочої сили залежить від продуктивності праці, а 
також фази економічного циклу. На фазі кризи і де-
пресії не тільки відсутній попит на додаткову робочу 
силу, але й має місце витіснення її із сфери вироб-
ництва. На фазі пожвавлення і піднесення попит на 
додаткову робочу силу зростає [1].

Як бачимо з таблиці 1, збільшилася питома вага 
зареєстрованих вакансій із заробітною платою вище 
мінімальної з 73,5% у 2012 року до 86,6% у 2013 
році. Позитивна динаміка спостерігається у всіх ре-
гіонах.

Найвищою питома вага вакансій із заробітною 
платою, вищою за мінімальну, була у Донецькій 
(96,6%), Одеській (95,6%), Івано-Франківській 
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(95,3%) областях, а найнижчою – у Житомирській 
(76,0%), Кіровоградській (75,6%) та Чернівецькій 
(74,1%) областях. 

Таблиця 2
Кількість зареєстрованих безробітніх
та кількість вакансій в Україні,
станом на 1 січня 2014 року

Позиції
Кількість заре-
єстрованих без-
робітніх (осіб)

Кількість 
вакансій 
(одиниці)

Законодавці, вищі 
держслужбовці 51578 4265

Професіонали 42640 8115
Фахівці 46672 5366
Тех службовці 27040 1503
Працівники сфери 
торгівлі і послуг 71989 6293

Кваліф. працівники с-г 23294 686
Кваліф. робітники з 
інструментом 56472 9017

Робітники з обслуго-
вув. тех. устаткування 94409 5999

Найпростіші професії 73597 6208

Як бачимо, станом на 1 січня 2014 року кількість 
зареєстрованих безробітних становила 487,7 тис. 
осіб, з них отримували допомогу по безробіттю – 
402,1 тис. осіб, проходили професійне навчання – 
22,1 тис. безробітних. Як видно з таблиці 2, безробіт-
ніх в 2-3 рази більше, ніж пропонованих вакансій. Це 
є досить не втішна ситуація, яка зумовлена різними 
цинниками, а саме це можуть бути – політичне ста-
новище, економічне та інші причини, які впливають 
певним чином на працевлаштування людей [5].

Серед зареєстрованих безробітних представле-
ний на рисунку 1.

•256,9 тис. осіб (52,7%);

жінки

•–205,1 тис. осіб (42,1%);

молодь

•208,5 тис. осіб (42,7%);

особи, що проживають у сільській місцевості 

•147,5 тис. осіб (30,2%).  

особи, які мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню 

Рис. 1 Склад зареєстрованих безробітних в 
Україні станом на 1 січня 2014 року

З метою загальнонаціонального відтворення су-
часного працівника, для забезпечення сукупного 
капіталу в якісній робочій силі та здійснення анти-
циклічного регулювання економіки відбувається 
комплексне регулювання ринку робочої сили, зокре-
ма ринку праці.

Державне регулювання ринків праці і робочої 
сили – цілеспрямований планомірний вплив на про-
цес якісного відтворення робочої сили й створення 
належних умов праці та її оплати завдяки комплексу 
економічних, правових, адміністративних та органі-
заційних заходів.

До економічних заходів належать кредитна, 
податкова політика, надання компаніям пільг і 
дотацій, вплив через систему державних закупі-
вель товарів і послуг, розвиток і функціонування 
державного підприємництва та ін. Правові заходи 
означають вдосконалення діючого або прийняття 
нового законодавства щодо регулювання ринку 
робочої сили, в тому числі праці. Адміністративні 
заходи передбачають встановлення квот на пра-
цевлаштування при укладенні колективних дого-
ворів, зміну тривалості робочого тижня, терміну 
навчання молоді тощо. Організаційні заходи регу-
лювання – це підвищення ефективності діяльнос-
ті бірж робочої сили та інших служб зайнятості і 
працевлаштування, інститутів професійної підго-
товки і фахової орієнтації та ін. Держава застосо-
вує систему заходів регулювання ринків робочої 
сили і праці у період економічної кризи. Так, вона 
розвиває програми загальноосвітньої і професій-
ної підготовки і збільшує строки навчання молоді, 
тривалість відпусток жінкам по догляду за дітьми 
та відповідні виплати, підвищує розміри пенсій, 
стимулює достроковий вихід на пенсію, подовжує 
період відпусток, скорочує тривалість робочого 
тижня, стимулює часткову і неповну зайнятість з 
одночасним збереженням тих самих видів та об-
сягів соціального страхування, мінімальної заро-
бітної плати, термінів відпусток тощо [2].

Висновок. Як бачимо, не зважаючи на позитив-
ні зміни щодо зменшення чисельності безробітних 
у 2013 році у порівнянні із 2012 роком, дана про-
блема і досі є актуально для України та має гло-

Таблиця 1
Питома вага вакансій із заробітною платою 
вище мінімальної, зареєстрованих протягом
2013 року, у %

Області
Пи-
тома 
вага

Області Питома 
вага

Донецька 96,6 Київська 84,4
Одеська 95,6 Запорізька 84,1
Івано-Фраківська 95,3 Херсонська 84
м. Київ 94,1 Закарпатська 83,4
Луганська 93,5 Чернігівська 82
м.Севастопіль 93,1 АР Крим 81,9
Львівська 91,5 Вінницька 81,5
Харківська 89,8 Сумська 80,9
Хмельницька 88,4 Волинська 78,7
Дніпропетровська 87,3 Тернопільська 78,5
Україна 86,6 Рівненьська 77,6
Миколаївська 86,1 Житомирська 76
Полтавська 85,5 Кіровоградська 75,6
Черкаська 85,2 Чернігівська 74,1
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бальних характер. З метою вирішення необхідним є 
державне регулювання ринку праці в Україні. Серед 
актуальних методів такі як: економічні, правові та 

адміністративні заходи, спрямовані на відтворення 
трудового потенціалу працівників та усунення дис-
пропорцій на ринку праці.
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Розглянуто основні відмінності між торговою маркою та брендом. Виокремлено основні ас-
пекти міжнародних брендів, процес їх формування, форми та значення на світових ринках. 
В умовах глобалізації бренд проаналізовано як ключовий аспект встановлення відносин між 
споживачем та ринком. 
Ключові слова: торгова марка, бренд, брендинг, бренд-менеджмент, реклама, фірмовий 
знак, бренд-стратегія, моделі міжнародних брендів.

Постановка проблеми дослідження. Характер-
ною і суттєвою рисою сучасного ринку є боротьба 
за споживача. Успішність кожної фірми чи підпри-
ємства забезпечується створенням реклами торгових 
марок та брендів. У свідомості покупців реклама 
торгових марок і брендів формує стійкі стереотипи 
споживання, котрі пов'язуються з уявленням про ста-
тус, стиль життя, показник рівня доходів.

Бренд – менеджер – основа діяльності провідних 
корпорацій та фірм, оскільки в сучасних умовах гло-
бальної економіки на світовому ринку конкурують 
не товари, а відомі бренди. Відомі марки, позитив-
ний імідж, відомість та сприйняття бренду стають 
необхідною умовою стійкого положення фірми на 
світовому ринку.

Глобалізація товарних ринків, зміна векторів і 
загострення міжнародної конкуренції, гармонізація 
ключових регулятивних механізмів світової торго-
вої системи, суперечливі процеси соціально-куль-
турного розвитку, що формують нові моделі пове-
дінки споживачів на цільових закордонних ринках, 
об’єктивно обумовлюють необхідність удоскона-
лення технологій міжнародної маркетингової діяль-
ності, зокрема формування та розвитку глобальних 
брендів. Завдяки бренду встановлюються відносини 
із споживачами і потенційними клієнтами. Бренд 
втілює цінність товару або послуги для споживача. 
Саме бренд є рушієм ринку ХХI століття [2, с. 1].

Аналіз останніх досліджень і результатів. Про-
блематика пов’язана з формуванням і розробкою 
бренду, є вкрай актуальною. Фундаментальні підхо-
ди до управління брендами були розроблені зусилля-
ми Д. Аакера, Т. Амблера, Г.Армстронга, Ж.-Н.Кап-
ферера, К.Л. Келлера, Д.Е. Кнаппа. Основні моделі 
та специфічні інструменти брендинга викладені у 
працях таких зарубіжних та вітчизняних фахівців як 
Л. Апшоу, А. Байела, Т. Блекетта, А. Длігача, Е. Йо-
хімштайлера, С. Кумбера, М. Ліндстрона, В. Перції, 
Є. Попова, Н. Рассела, К. Сєрьогіна, П. Черномаза. 
Вагомий внесок у методологію дослідження брен-
да зробили С. Анхольт, Д. Вонг, Г. Гес, І. Ероглю, Р. 

Еттенсон, К. Райерсон, Є. Джаффе, Ф. Котлер, Дж. 
Лайфелд, М. Ліндсей, І. Мартін. Вивченню питань 
оцінювання вартості бренда присвячені теоретичні 
та емпіричні дослідження Ш. Бернда, Д. Бойетта, П. 
Дойла, О. Каніщенко, Р. Керіна, М. Кийя, У. Лейна, 
Дж. Рассела, Дж. Рендела, Д. Роджерса, Н. Россідеса, 
Р. Сетурамана, О. Сєрєбрєннікова, П. Фелдвіка. 

Метою дослідження є визначення специфіки 
розвитку брендів та товарних марок в умовах глоба-
лізації, а також виокремлення особливостей міжна-
родного бренду.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умо-
вах глобалізації при виготовленні товару фірма 
повинна турбуватися про те, щоб він упізнавався 
споживачами, покупцями чи користувачами. Тому 
основне завдання фірми здійснювати активну полі-
тику формування та представлення індивідуального 
ринкового «обличчя» товару чи послуги. Це досяга-
ється використанням товарно-знакової символіки та 
інформації.

У торговельній практиці дуже поширеним є по-
няття – «товарна марка», тобто ім’я, знак або символ 
(малюнок або їх комбінація), які служать для відо-
кремлення товарів різних товаровиробників. В якос-
ті товарної марки можуть бути використані:

– фірмове ім’я – буква, слово, група слів або букв;
– фірмовий знак – символ, малюнок, своєрідний 

колір, що є частиною товарної марки, яку можна впіз-
нати, але не прочитати, вимовити. Фірмові кольори є 
надзвичайно важливим інструментом, фоном товар-
ного знака серед подібних, майже тотожних товарів. 
У ринковій економіці товарний знак – це об’єкт влас-
ності. Власник має право володіти, використовувати 
та розпоряджатися товарним знаком. В якості товар-
ного знака найбільш поширеними є словесні позна-
чення (більше 82% усіх товарних знаків у світі) і за-
мальовки (15%), а також їх комбінації (5%) [3, с. 34].

Для створення торговельної марки важливо розі-
братися в трьох основних дефініціях: імідж торго-
вельної марки, унікальність марки, позиціонування 
марки (рисунок 1) [5, с. 62].
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Імідж торговельної марки
(як вона сприймається 

споживачами)

Позиціонування марки
(місце марки на ринку в 

певний момент)

Унікальність марки
(Сприймання 

споживачами ТМ)

Рис. 1. Основні дефініції створення торговельної 
марки [5, с. 63]

Останні тенденції розвитку ринку показали, що 
простого створення торговельної марки недостат-
ньо, для досягнення конкурентних переваг необхід-
но правильно формулювати бачення бренду.

Формулювання бачення торговельної марки до-
зволяє чітко визначити роль, яку повинен відіграти 
бренд, тобто як він буде сприяти досягненню дов-
гострокових цілей у стратегічному та фінансовому 
розвитку компанії [3, с. 173].

Термін бренд походить від давньогрецького сло-
ва, що означає «ставити клеймо». Сьогодні поняття 
бренд, зазвичай, вживається для позначення або іден-
тифікації виробника чи продавця продукту або послу-
ги. Бренди займають в комерції унікальне місце. Їх 
можна купувати, продавати, брати або здавати в орен-
ду, захищати на національному і глобальному рівні.

Бренд – це маркетинговий термін, який озна-
чає символічне втілення комплексу інформації, 
пов'язаної з певним продуктом або послугою. Зазви-
чай включає назву, логотип та інші візуальні елемен-
ти (шрифти, кольорові схеми, символи). 

В умовах сучасної глобалізації світового ринку 
потрібно чітко розмежовувати такі поняття як тор-
гова марка та бренд. Основні відмінності між цими 
категоріальними поняттями подано у таблиці 1 [4].

Таблиця 1
Сутнісні ознаки бренда та торговельної марки 

Критерії порівняння / споживчі 
характеристики

Торгова 
марка Бренд

Товар (послуга), назва; 
термін, символ; малю-
нок, логотип, виробник, 
нематеріальний актив 
(вартість), здатність 
приносити прибуток, 
ідентичність.

Спільні + +

Правовий захист, фізич-
на присутність.

Відмінні

+ -

Гарантія задоволення 
емоційної потреби, 
імідж, репутація,цінност
і,вигоди,життєвий цикл, 
соціальна відповідальніс
ть,індивідуальність.

- +

Говорячи про процес створення бренду, який би 
став міжнародним або світовим, слід сказати, що ви-
рішальну роль у цьому відіграє сам процес створен-
ня бренду – брендинг.

Брендинг – це наука та мистецтво створення та 

просування торгової марки з метою формування 
довгострокової переваги до неї. В умовах жорсткої 
конкурентної боротьби, якою характеризується гло-
бальна економіка, виробники дійшли висновку, що 
для того, щоб їх товари та послуги продавалися, не-
обхідно їх чітко диференціювати.

Можливості брендингу різноманітні. Зокрема він 
дозволяє:

– підтримувати запланований об’єм продажу на 
конкретному закордонному ринку та закріпити у свідо-
мості споживачів образ товару або товарного символу;

– забезпечити збільшення прибутковості в ре-
зультаті розширення асортименту товарів та знань 
про їх унікальні якості;

– відобразити у рекламних матеріалах та кампані-
ях культуру країни, де виготовлений товар, врахувати 
запити споживачів, для яких він призначений, а також 
особливості території, де він продається [5, с.88].

Процес планування бренд-стратегії компанії, яка 
працює на ринках багатьох країн, можна розділити 
на декілька етапів:

1 етап:
– ідентифікація об’єкту бренд-стратегії (фірма, 

товар, послуга, технологія);
– всебічний аналіз зовнішнього середовища краї-

ни-цільового ринку;
– вибір привабливої назви фірми та назви товар-

ної продукції або послуги;
– планування комунікаційної політики та позиці-

онування товару на закордонному ринку.
2 етап:
– організація (стандартизація чи адаптація до 

умов приймаючої країни) фірмового стилю та дизай-
ну товару;

– забезпечення правової охорони товарного знаку 
у приймаючий країні, запобігання нечесній конку-
ренції на ринку;

– аналіз реакції споживачів на ринку приймаючої 
країни.

3 етап:
− економічний аналіз та оцінка результатів вико-

ристання бренду з метою запровадження певних ко-
регувальних заходів при реалізації бренд-стратегії.

Основними моделями створення міжнародних 
брендів є: колесо бренду, методика Thompson Total 
Branding (ТТВ), модель Unilever Brand Key (UBK) та 
модель Brand Name Development Services (етапності 
побудови бренду) [5, с. 105].

Існує шість видів брендів, кожен з яких відіграє 
свою роль на світовому ринку:

– товарні бренди (продукти споживання). Прикла-
дом таких брендів може бути: автомобіль Mercedes, 
шоколадний батончик Nats, напій Coca-Cola, чай 
Lipton, кава Nescafe;

– cервісні бренди (ті, що не сприймаються дотиком, 
тобто послуги). Приклад: Авіакомпанія Virgin Airlines;

– особисті бренди (тобто конкретна людина як 
бренд); 

– організаційні бренди (корпоративні бренди, 
добродійна діяльність, політичні партії). Приклад: 
Microsoft, Apple, Virgin і Son;
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– бренди подій (концерти, турне, автомобільні 
гонки). Цей вид складають заходи, зазвичай із галузі 
спорту або мистецтва, що розкручуються як авто-
номні бренд;. 

– географічні бренди (країни, міста, курорти). 
Щороку американський фінансово-економічний 

журнал Forbes публікує рейтинг найдорожчих світових 
брендів. Нещодавно було складено черговий рейтинг 
компаній двадцяти категорій продуктів з п’ятнадцяти 
країн. Десятка лідерів представлена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2
 Найдорожчі світові бренди

Місце Бренд
Оцінка2013, 
млрд.,дол.

США

Зміна вар-
тості за рік, 

%
1 Apple 104,3 +20
2 Microsoft 56,7 +4
3 Coca – Cola 54,9 +9
4 IBM 50,07 +5
5 Google 47,3 +27
6 McDonald's 39,4 +5

7 General 
Electric 34,2 +2

8 Intel 30,9 –4
9 Samsung 29,5 +53
10 Louis Vuitton 28,4 +16

Як бачимо з наведеної таблиці, десятка найдо-
рожчих брендів світу представлена в основному 
виробниками наукомісткої, програмної, телекомуні-
каційної продукції, які не зважаючи на економічну 
кризу, навіть збільшили свою вартість. Це свідчить 
не тільки про значення бренду в міжнародній діяль-
ності компанії як невід’ємного елементу при забез-
печенні та підвищенні її конкурентоспроможності, 
але й про зростаючу питому вагу наукомістких това-
рів на світових ринках.

Міжнародний маркетинг, що просуває бренди, пе-
редбачає не просто володіння інформацією про культу-
ру цієї країни, а знання нюансів різних культур, в тому 
числі мови, сприйняття кольору, національного мента-
літету. Згідно з даними агентства Interbrand, кожні 7 з 
10 найбільш відомих у світі брендів створені в США. 
Саме вони визначають правила гри. Дані дослідження 
говорять про те, що серед рекламодавців, що діють на 
міжнародній арені, 9% використовують повністю стан-
дартизовану рекламу для всіх ринків, 37% використо-
вують повністю локалізована рекламу, в той же час, як 

більшість – 54% залучають місцеві агентства, модифі-
кують стратегію і креатив, погоджуючи їх з місцевою 
культурою і традиціями [4]. При просуванні міжна-
родного бренду важливо, щоб такі елементи системи 
комунікації як, рекламний образ, «обличчя» марки, 
виконавчі елементи, стиль подачі реклами відповідали 
уподобанням споживачів локального ринку, перекону-
вали їх у якості товару, статусності бренду.

Обираючи стратегію та схему просування брен-
ду на зарубіжний ринок, преш за все, слід розробити 
ефективні, характерні для кожної країни маркетин-
гові стратегії, здійснити аналіз та моніторинг регі-
ональних ринків, це, в свою чергу, дозволить ство-
рити глобальний план функціонування та розвитку 
бренду з урахуванням всіх локальних та регіональ-
них особливостей.

Основною умовою створення сильного бренду є 
ефективне управління ним. Компетентне та ефектив-
не управління дозволяє створювати і закріплювати 
образ товару, формувати позитивний імідж компанії 
та підвищувати рівень її популярності та світовому 
ринку, підтримувати заплановані обсяги продажів на 
ринках та підвищувати капіталізацію компанії.

Основними проблемами з якими може зіткнутися 
міжнародний бренд є культурні та звичаєві особли-
вості окремих країн та коригування іміджу товару 
відносно них, відмінності в частках ринку, особли-
вості правового регулювання рекламної діяльності в 
тій чи іншій країні, а також реакцією споживачів на 
виконання елементів реклами та символіку, а відпо-
відно – адаптацією рекламного продукту.

Висновки. Отже, в сучасних умовах глобалізації 
світових товарних ринків суттєвою рисою та най-
важливішою умовою ефективного розвитку управ-
лінської та економічної діяльності економічних 
суб’єктів є активна глобалізація та розвиток світових 
брендів. Активний розвиток та розкручення брендів 
вимагає значних сил та коштів, проте це запорука 
успішного завоювання ринку та збільшення обсягів 
збуту продукції. У силу того, що світовий ринок по-
стійно розвивається та глобалізується вартість брен-
ду та його значення постійно зростає, в результаті 
чого виникає необхідність постійно підтримувати 
його імідж, вартість та популярність, задля того щоб 
ефективно функціонувати на ринку та завойовувати 
нові групи споживачів.

Таким чином, міжнародний бренд асоціюється 
з силою, перевіреним якістю продукції. Тому дуже 
важливим моментом в брендингу є цілісність і послі-
довність проведеної політики просування, адже непо-
слідовність дій підриває довіру і послаблює бренд. 
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У статті висвітлено сутність, основні методи та інструменти нетарифного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності. Також розглянуто класифікацію нетарифного регулювання 
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Постановка проблеми. Питання визначення 
впливу нетарифних заходів на зовнішньоекономічну 
діяльність є складнішим за оцінювання тарифних за-
ходів, адже нетарифні обмеження можуть встанов-
люватись не тільки урядом (як тарифні інструменти), 
а й рішеннями інших державних і місцевих органів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Меха-
нізм нетарифного регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності досліджували вітчизняні вчені-еконо-
місти, а саме: А. Мазаракі, Т. Циганкова, Н. Горін, 
Н. Науменко, Н. Ткаченко, В. Голубєва та багато ін. 
Детальний аналіз протекціоністських заходів прово-
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дився міжнародними організаціями, зокрема, СОТ, 
ЄС, ОЕСР та аналітичним центром «Global Trade 
Alert». Однак, постійне оновлення методів та інстру-
ментів нетарифного регулювання, недосконалість їх 
класифікації обумовлює необхідність продовження 
наукових досліджень проблем методології нетариф-
ного регулювання.

Мета статті полягає в розкритті сутності й кла-
сифікації методів та інструментів нетарифного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності на основі 
узагальнення міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасній світовій економіці, в епоху поглиблення зо-
внішньоекономічних відносин, активного міжнарод-
ного товарообміну, на фоні загострення конкурен-
ції і пов’язаних з нею торгівельних конфліктів, все 
частіше виникає потреба в диверсифікації заходів 
регулювання зовнішньої торгівлі країни. Нові умо-
ви розвитку світової економіки призвели до форму-
вання в системі світової торгівлі більш ефективного 
і гнучкого протекціонізму, основу якого складають 
нетарифні інструменти регулювання, що постійно 
модифікуються і ускладнюються.

Нетарифні методи регулювання міжнародної тор-
гівлі – це комплекс заходів обмежувально-заборон-
ного характеру, що перешкоджають проникненню 
іноземних товарів на внутрішні ринки та стимулю-
ють розвиток експортного потенціалу держави як 
суб’єкта світогосподарських зв’язків [1, с. 213].

Особливістю використання нетарифних заходів 
регулювання є те, що вони застосовуються, як пра-
вило, органами державної влади країни і мають авто-
номний характер, тобто не пов'язані з міжнародними 
зобов'язаннями країни. Тому їхні обсяги і методика 
застосування повністю регулюються національними 
органами і національними правилами. Це свідчить 
про підвищення ролі національного законодавства 
як регулятора міжнародних економічних зв'язків.

Нетарифні заходи застосовуються державою у 
випадках:

- різкого погіршення платіжного балансу країни, 
якщо від'ємне сальдо його перевищує 25% від за-
гальної суми валютних зобов'язань країни;

- як джерело поповнення державного бюджету 
країни;

- досягнення максимального рівня, встановлено-
го урядом країни, зовнішньої заборгованості (понад 
50% валового внутрішнього продукту);

- значного порушення рівноваги з певних груп то-
варів на національному ринку;

- необхідності забезпечення певних пропорцій між 
імпортною і експортною сировиною у виробництві;

- великої різниці між цінами на національному та 
світовому ринках;

- укладення міжнародних угод щодо добровіль-
ного обмеження експорту чи імпорту [3].

На перший погляд, засоби нетарифного регулю-
вання не мають такого суттєвого впливу на зовнішню 
торгівлю, як митно-тарифні, але у зв’язку зі своєю 
національною належністю й особливостями застосу-
вання вони є головним регулюючим фактором обся-

гів зовнішньоторговельних операцій у режимах екс-
порту та імпорту. Крім того, нетарифне регулювання 
розглядається як контрольний механізм зовнішньої 
торгівлі, як частина заходів торговельної політики. 
Також існує погляд на нетарифне регулювання як за-
борону економічного характеру.

Cтавлення до використання нетарифних методів 
регулювання у світі неоднозначне, а іноді і досить 
суперечливе. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 
(ГАТТ) і Світова організація торгівлі (СОТ) ставлять 
завдання максимального скорочення використання 
нетарифних методів регулювання у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності. Але використання ме-
тодів тарифного регулювання, зокрема зменшення 
рівня митних ставок, не дає повного уявлення про 
рівень реального протекціоністського захисту вну-
трішніх ринків країн [2].

У цілому, еволюція механізмів державного регу-
лювання у світі, з 

одного боку, спрямована на стимулювання екс-
порту, з іншого – на обмеження імпорту й захист ві-
тчизняного виробника та охоплює незначний період 
часу, що дозволяло вченим виділити декілька етапів 
їх розвитку. При цьому використовуються різні мето-
ди, способи і прийоми адміністративного – нетариф-
ного регулювання, дослідження сутності і значення 
яких важливе для розуміння основ формування дер-
жавної зовнішньоекономічної політики.

На даний час у світі існує кілька підходів до ви-
значення та класифікації нетарифних методів ре-
гулювання. За своєю суттю заходи нетарифного 
регулювання є досить багатоманітними. Їх перелік 
практично невичерпний, тому не дивно, що практич-
но кожен науковець класифікує ці заходи по різному. 
Зрозуміло, що одностайності до класифікації заходів 
нетарифного регулювання в зовнішньоекономічних 
відносинах немає, проте і відмінності не досить сут-
тєві. Іноді одна й та ж назва має інший зміст. Проте, 
в загальному, основні нетарифні заходи, які викорис-
товуються в ролі бар’єрів, можна умовно поділити 
на дві групи: економічні та адміністративні. 

Розглянемо кожну з груп детальніше, щоб мати 
змогу краще зрозуміти, що являє собою нетарифне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Так, 
до економічних нетарифних заходів належать: па-
ратарифні інструменти (дикретивна митна оцінка, 
внутрішні імпортні та зрівняльні податки і збори); 
заходи стимулювання експорту (демпінг, субсидії, 
експортне кредитування).

 До адміністративних нетарифних заходів на-
лежать: заборона (ембарго); кількісні обмеження 
(ліцензування і квотування, обмежувальна ділова 
практика (в тому числі «добровільні» обмеження 
експорту); монополістичні заходи; використання з 
протекціоністською метою стандартів і технічних 
норм, додаткових митних документів і процедур; 
правові режими; торговельні угоди; різноманітні 
види контролю тощо. 

Якщо перші діють через механізми ринку та ве-
дуть до подорожчання відповідно імпортних та екс-
портних товарів, то другі, крім ринкових відносин, 
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обмежують доступ імпортних і постачання вітчиз-
няних товарів за кордон. Значне зниження тарифних 
обмежень в рамках СОТ спричинило більш інтен-
сивне використання країнами нетарифних методів 
регулювання для захисту інтересів національних то-
варовиробників [4, с. 112].

В світовій практиці і в торговельній політиці при-
йнято розрізняти: нетарифні обмеження, спеціально 
створені для того, щоб за їх допомогою здійснити ре-
гулювання зовнішньої торгівлі (заборона, квотуван-
ня, ліцензування, добровільне обмеження експорту 
та інші), та нетарифні обмеження, що виникають в 
результаті проведення технічної політики, реалізації 
норм охорони здоров’я здійснення фінансових та ад-
міністративних заходів тощо.

Однак, спостерігається неоднозначний підхід до 
групування видів 

нетарифних обмежень на рівні підкатегорій та ка-
тегорій. Ця обставина зумовлена, з одного боку, ба-
жанням розробників максимально узагальнити весь 
обсяг нетарифних обмежень, а отже, звести до міні-
муму основні критерії, а з іншого – складністю та-
кого узагальнення через значну різнорідність, різну 
природу окремих видів нетарифних обмежень. Крім 
того, незважаючи на незмінний вибір базових крите-
ріїв систематизації, відбувається постійна трансфор-
мація класифікаційних систем.

Таким чином, механізм регулювання зовнішньо-
економічної діяльності не є стабільною сукупністю 
заходів, форм та методів. Як і всі загальні явища, він 
схильний до очевидних змін. При реформуванні со-
ціально-економічних та політичних умов функціо-
нування суспільства із арсеналу регулюючих засобів 
можуть зникати застарілі і з’являтися нові елементи.

Дуже важливо розглядати нетарифне регулюван-
ня, враховуючи не тільки його обмежувально-забо-
ронний характер, це поняття потрібно розглядати як 
елемент важливого торговельного інструменту, що 
може базуватись на взаємовигідних умовах. Важли-
вим фактором у встановленні єдиної точки зору на 
визначення нетарифного регулювання повинна ста-

ти систематизація існуючих поглядів і норм, спільна 
практика застосування нетарифних обмежень різни-
ми митними адміністраціями та ширше 

розуміння значущості таких інструментів у ве-
денні торговельної політики.

Отже, пропонуємо нетарифне регулювання ви-
значити як систему державних інструментів впливу 
для встановлення ефективних міжнародних зв’язків 
з метою забезпечення внутрішніх потреб або задово-
лення спільних міждержавних інтересів за рахунок 
різного роду політико-економічних чинників, які мо-
жуть мати як захисний, так і регулюючий характер 
без використання при цьому будь-яких тарифів.

Таким чином, в такому трактуванні поняття не-
тарифне регулювання безпосередньо виступатиме 
елементом механізму державного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності у тих випадках, коли 
неможливо застосувати з певних причин інструмен-
ти митно-тарифного характеру.

Висновки. Отже, нині саме визначення нетариф-
ного регулювання суперечливе, але, на нашу думку, 
воно потребує детального наукового вивчення та 
конкретизації з боку держави. Зазначимо, що нета-
рифні методи є методами адміністративного впливу. 
Застосування нетарифних методів – ефективний за-
сіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
шляхом встановлення певних вимог до суб’єктів 
господарської діяльності. Проте, під час формування 
державної зовнішньоекономічної політики необхід-
но зважено підходити до застосування цих методів, 
керуючись насамперед національними інтересами 
держави. 

Хоча пропонована узагальнена класифікація за-
собів та методів нетарифного регулювання ЗЕД не є 
загальнопринятою, вона дає уявлення про наявність 
барєрів у здійснені експортно-імпортних операцій, 
визначає сукупність методів можливого державного 
впливу на ввезення – вивезення певних товарів та 
дозволяє здійснити попередні розрахунки можливих 
фінансових витрат, пов’язаних з експортом чи імпор-
том товарів.
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Визначено сутність поняття «гармонізація». Розглянуто етапи гармонізації фінансової звіт-
ності на регіональному й міжнародному рівні. Визначені недоліки в реформуванні чинної 
облікової системи в Україні, надано пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання 
процесів гармонізації звітності українських підприємств до МСФЗ. Розглянуто організацію 
гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності: міжнародний досвід та україн-
ська практика. Розглянуто міжнародний досвід фінансової звітності.
Ключові слова: Фінансова звітність, бухгалтерський облік, гармонізація, результати діяль-
ності підприємства, календарний рік, міжнародні стандарті фінансової звітності.

Постановка проблеми. Глобалізація економіч-
них процесів зумовила потребу в зіставленні фінан-
сової інформації та актуальність гармонізації публіч-
ної звітності на міжнародному рівні. Необхідність 
гармонізації звітності на світовому рівні визнає біль-
шість вітчизняних та іноземних авторів. 

Гармонізація фінансової звітності передбачає ви-
роблення єдиних підходів до складання публічної 
звітності, що забезпечують отримання достовірної 
інформації користувачами для ухвалення рішень. 

Гармонізація фінансової звітності окремих дер-
жав здійснюється на регіональному (країни ЄС, кра-
їни Південної Америки) і на міжнародному (через 
застосування єдиних, глобальних міжнародних стан-
дартів фінансової звітності) рівнях. 

В Україні процес гармонізації фінансової звіт-
ності здійснюється шляхом впровадження МСФЗ 
для підприємств-учасників ринку цінних паперів. У 
статті розглянутий міжнародний досвід гармонізації 
ФЗ й етапи гармонізації в Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх ро-
ків. Проблемами обліку за МСФЗ в останні роки 
займаються багато українських, російських та іно-
земних авторів. Основи теорії та методології між-
народного обліку викладено в працях С. Ф Голова, 
Г.П.Голубничої, Т.Г.Мельник, С. Я. Зубілевич, В. Н. 
Костюченко, Г. Г. Кірейцева, Л. Г. Ловінської, Н. А. 
Остап'юк, О. Петрук, М. С. Пушкар, Я. В. Соколова, 
В. В. Сопко, В. П. Суйц, Л. В. Чижевського, М. Г. 
Чумаченка, В. Г. Швець, В. О. Шевчук, М. М. Шігун 
та багатьох інших. Серед зарубіжних авторів можна 
виділити: О. Амат, Д. Блейка, М. Ван-Бреда, А. Бріт-
тона, X. Гернона, С. Грея, Д. Колдуелл, М. Коен, М. 
Р. Метьюс, Г. Міїке, Г. Мюллер, Б. Нідлз, К. Ноубс, Р. 
Паркер, Е. Хендрікс, Ф.Д.С. Чой та інших. 

Мета дослідження. Уточнити базову категорію і 
термін «гармонізація». Проаналізувати досвід розви-
нених країн щодо гармонізації обліку на регіональ-
ному й міжнародному рівнях. Виділити проблеми, 
пов'язані з процесом гармонізації звітності укра-

їнських підприємств зі звітністю за міжнародними 
стандартами, надати рекомендації з подолання про-
блем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз робіт вітчизняних й іноземних авторів дає 
підстави для висновку про те, що стосовно терміну 
«гармонізація» немає однозначної думки [3].

Ф. Чой і Г. Мюллер [8] вважають, що концеп-
ція інтернаціоналізації обліку може проявлятися як 
процес «гармонізації» і як процес «стандартизації». 
Гармонізацію вони описують як процес об'єднання 
різних облікових практик, що логічно не суперечать 
одна одній, які дозволено використовувати. Як при-
клад наводяться директиви ЄС, що дозволяють ви-
користовувати різні варіанти оцінювання національ-
ним підприємствам країн-членів ЄС. 

Стандартизацію трактують як вироблення єдино-
го стандарту, який використовують у всіх ситуаціях. 
Як приклад наводять стандарти США. 

К. Ноубс і Р. Паркер [5] також розмежовують по-
няття «гармонізація» і «стандартизація». «Гармоні-
зація» визначається як процес збільшення порівнян-
ності облікових практик за рахунок встановлення 
меж кількості можливих варіантів, а під «стандарти-
зацією» розуміють припис жорсткішого і кількісно 
обмеженого набору правил. Проте наголошують, що 
в обліку ці поняття стали майже технічними термі-
нами і не можна покладатися на звичайну різницю 
між цими поняттями. «Гармонізація» зазвичай асо-
ціюється з міжнаціональними законодавчими актами 
ЄС, а «стандартизацію» часто пов’язують з діяльніс-
тю Комітету з міжнародних стандартів. Надалі в ро-
боті ці поняття вживатимемо як взаємозамінні. 

Відтак зазначають, що «дії міжнародних регулю-
ючих організацій, які прагнуть досягнення однако-
вості, можуть забезпечити один з факторів широко-
го процесу гармонізації», і однією з організацій, що 
прагнуть до гармонізації різних аспектів міжнарод-
ної облікової практики, називають Комітет з міжна-
родних стандартів. 
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К. Робертс, П. Віїтман, П. Гордон [6] також від-
значають відмінності в поняттях «гармонізація» і 
«стандартизація». «Гармонізація – це процес, за до-
помогою якого облік рухається від цілковитої розма-
їтості практики.

Кінцевим результатом є стан гармонії, коли всі 
учасники процесу групуються навколо одного мож-
ливого методу обліку або навколо обмеженої кількос-
ті тісно взаємопов'язаних методів. Кінцевим резуль-
татом є стан однаковості». Автори підкреслюють, 
що визначення гармонії ґрунтується на ліберальні-
шому погляді на відповідність облікових методів і її 
можна досягти в результаті природних причин змін 
у культурі, розвитку нових ринків цінних паперів 
тощо, які враховують підприємства, бухгалтерські 
організації та регуляторні органи, для практичного 
застосування [5].

 Визначення однаковості основане на жорсткі-
шому підході до трактування аналогічних облікових 
методів і його можна досягти за рахунок дій регуля-
торного органу або такого, що виконує певні функції.

Розвиток ринкових відносин в Україні супрово-
джується суттєвими змінами економічного, інформа-
ційного і правового середовища. Відповідно до таких 
процесів змінюються довгострокові і короткострокові 
цілі підприємств та значно підвищується роль інфор-
маційного забезпечення в обґрунтовані управлінських 
рішень. В сучасних умовах для результативної діяль-
ності кожному господарюючому суб’єкту потрібна ін-
формація про економічних партнерів, які є конкурен-
тами у відповідній сфері діяльності. 

Саме тому виняткова роль належить інформа-
ційному забезпеченню в процесах управління. Вона 
спричинює підвищену увагу до бухгалтерської фі-
нансової звітності як основного джерела інформації 
про майновий та фінансовий стан підприємства, а 
також результати його виробничо-господарської ді-
яльності за звітний період. Метою є обґрунтування 
напрямів підвищення важливості бухгалтерської 
фінансової звітності, удосконалення практики скла-
дання і використання показників фінансової звітнос-
ті та забезпечення адекватності її вимогам користу-
вачів для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень [2].

Фінансове забезпечення підприємства створює 
умови стабільності його економіки і є основою для 
розвитку, зростання прибутку, підтримання плато-
спроможності, ліквідності, кредитоспроможності і 
рентабельності при мінімальному рівні ризику. [4]

Фінансова стійкість підприємства є результатом 
процесів, які відбуваються в ньому самому. Проте 
на нього впливають і процеси, які відбуваються в 
суспільстві, тобто зовнішнє середовище. Бухгалтер-
ський облік та бухгалтерська фінансова звітність, 
відображуючи всі суттєві зміни в структурі госпо-
дарських засобів, джерел їх утворення, а також ре-
зультатах фінансово-господарської діяльності, дає в 
скомпонованому вигляді інформацію, яка необхідна 
користувачам для прийняття обґрунтованих рішень. 

Останнім часом роль бухгалтерського обліку та 
звітності значно підвищилась. Це пов’язано зі змі-

ною адресності бухгалтерської фінансової звітності, 
розширенням кола суб’єктів, які приймають інвести-
ційні та інші господарські рішення і спираються при 
цьому на бухгалтерські дані. 

У ринкових умовах господарювання роль держа-
ви в управлінні підприємствами значно скоротилась 
і обмежується лише збором податків і контролем 
за виконанням нормативно-правових актів. Поряд 
з цим значно розширюється роль заінтересованих 
осіб, перш за все, інвесторів і кредиторів, які вза-
ємодіють з підприємством по горизонталі на основі 
їхекономічних програм. 

У відповідності до Закону України “Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні”, 
метою складання фінансової звітності є надання ко-
ристувачам для прийняття рішень повної, правдивої 
та неупередженої інформації про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух коштів. 

Таке переосмислення мети бухгалтерської фінан-
сової звітності спричинено тим, що головними ко-
ристувачами стають інвестори і кредитори. 

Користувачі бухгалтерської фінансової інформа-
ції різні, цілі їх досить часто конкурентні, а іноді і 
протилежні. На сьогодні існують різні підходи до 
класифікації користувачів бухгалтерської фінансової 
звітності. Закон України “Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні” вказує, що корис-
тувачі фінансової звітності – фізичні та юридичні 
особи, які потребують інформації про діяльність під-
приємства для прийняття відповідних рішень. 

Аналітичний процес, який лежить в основі при-
йняття управлінських рішень, передбачає викорис-
тання різноманітної інформації та даних. В залежнос-
ті від тих чи інших потреб та можливостей отримання 
користувачами інформації, що необхідна для при-
йняття обґрунтованих рішень, існують різні її джере-
ла. Очевидно, що бухгалтерська фінансова звітність 
містить найбільший обсяг інформації. Проте досить 
велика частина інформації реалізується через інші 
методи бухгалтерськоого обліку, а також надходить із 
зовні та характеризує зовнішнє середовище. 

Взагалі, система інформаційного забезпечення 
обґрунтування та прийняття рішень являє собою 
безперервний та цілеспрямований добір необхідних 
інформаційних показників, що використовуються 
для здійснення оцінки, аналізу, планування. 

А також підготовки відповідних управлінських 
рішень за всіма напрямками фінансово-господар-
ської діяльності підприємства. 

Система інформаційного забезпечення обґрунту-
вання і прийняття управлінських рішень складається 
із інформації, що використовується користувачами 
та формується із зовнішніх джерел і характеризує 
зовнішнє середовище [13].

Тобто, бухгалтерська фінансова звітність, ґрун-
туючись на узагальнених даних бухгалтерського об-
ліку, виступає ланкою зв’язку між підприємством із 
зовнішнім середовищем. Така звітність покликана 
розкривати ті процеси, що відбуваються на підпри-
ємстві з одного боку та задовольняти вимоги щодо 
необхідного обсягу інформації, можливостей її за-
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своєння зовнішніми і внутрішніми користувачами з 
іншого. З введенням в дію Закону “Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні” склад 
і структура бухгалтерської фінансової звітності сут-
тєво змінились, в результаті чого надається більше 
можливостей широкому колу користувачів в проце-
сах прийняття обґрунтованих рішень.

Спроби зменшити відмінності національних об-
лікових систем можуть бути обумовлені різними 
причинами, серед них виділяються основні групи:

1. Задоволення потреб інвесторів і фінансових 
аналітиків. Відмінності в практиці ведення обліку 
й звітності може стати одним з перешкод для іно-
земних інвестицій у національну економіку. Най-
більшою перевагою для прийняття розв'язків про 
вкладення засобів в іноземні компанії зізнається по-
рівнянність інформації.

2. Забезпечення роботи транснаціональних ком-
паній. Різноманітність діючих систем обліку й 
звітності створюють для ТНК цілий ряд проблем, 
оскільки останні ведуть свою діяльність у декількох 
країнах.

Підготовка й консолідація звітності подібних 
компаній могла б бути суттєво спрощена, якби вона 
ґрунтувалася на облікових системах єдині підходи, 
що використовують [12].

3. Спільне використання бухгалтерських знань. 
Однієї з вигід уніфікації облікових систем виступає 
можливість ширше використовувати на національ-
них ринках бухгалтерів з різних країн. Це пов'язане 
з підготовкою,консолідацією й аудіюванням фінан-
сової звітності компаній різних країн міжнародними 
бухгалтерськими й аудиторськими фірмами.

Крім того, фахівці в області обліку можуть нада-
вати істотну допомогу при розробці національних 
стандартів у країнах, що розвивати, використовуючи 
при цьому міжнародні підходи.

4. Задоволення потреб інших груп користувачів. 
Уряду різних країн,міжнародні банки, профспілки, 
діяльність яких виходить за рамки національної еко-
номіки, податкові національні системи зможуть зна-
йти більш легкий шлях для розуміння й контролю 
операцій, відображених у звітності

У здійсненні виробничо-фінансової діяльності 
господарюючих суб’єктів задіяна велика кількість 
взаємопов’язаних матеріальних, трудових і фінан-

сових ресурсів. Мета будь-якого підприємства – це 
отримання позитивного фінансового результату та 
пошук шляхів його збільшення. Результативність 
діяльності відображається у фінансово-економіч-
них показниках, які найбільш точно характеризують 
фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають 
уявлення про економічний потенціал його розвитку. 
Фінансовий результат є основним підсумковим по-
казником. Кожен суб’єкт господарювання особливу 
увагу звертає на процес формування, розподілу та 
використання фінансового результату своєї діяль-
ності.

Позитивний фінансовий результат є частиною 
доходу суспільства і використовується для подаль-
шого розвитку діяльності підприємства, поліпшення 
матеріального становища працівників. Основою для 
правильного визначення фінансового результату є 
науково обґрунтована організація та методика його 
обліку [14]. Але враховуючи те, що принципи, орга-
нізація й методика обліку, порядок формування об-
лікової політики підприємств України відповідають 
міжнародним стандартам фінансової звітності, все ж 
існує ряд невідповідностей в окремих концептуаль-
них підходах щодо визнання фінансових результатів.

Висновки. Отже, ефективність діяльності під-
приємства виражається у фінансових результатах 
діяльності господарюючих суб’єктів. Економічний 
підсумок господарської діяльності підприємства, 
виражений у вартісній (грошовій) формі, являє со-
бою фінансові результати. З метою визначення фі-
нансового результату в системі бухгалтерського об-
ліку відбувається послідовне зіставлення доходів 
і витрат, які класифікуються за видами діяльності. 
Відповідно й фінансові результати також класифіку-
ються за видами діяльності [6].

Якість прийняття управлінських рішень щодо 
фінансових результатів залежить від інформації, 
що формується в системі бухгалтерського обліку. 
Недостатнім є лише списання на відповідні субра-
хунки з обліку фінансових результатів доходів та 
витрат певного напрямку діяльності. Потрібно ви-
значення результату (прибутку чи збитку) за кож-
ним видом діяльності, що в кінцевому підсумку 
формує єдиний якісний результат діяльності під-
приємства. Це, у свою чергу, потребує вдоскона-
лення нормативної бази.
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ности предприятия, календарный год, международные стандарты финансовой отчетности. 
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regional and international level. Identified weaknesses in the current accounting system reform in Ukraine, 
provided suggestions to improve the legal regulation of accounting harmonization Ukrainian enterprises to 
IFRS. We consider the organization of harmonization of accounting and financial reporting: International 
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НЕОБХІДНІСТЬ АДАПТАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ  
ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІДПОВІДНО 

ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Титарчук Т.П.
студентка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті досліджено питання необхідності адаптації та реформування вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку, гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності відпо-
відно до міжнародних стандартів; визначено основні проблеми трансформації вітчизняного 
бухгалтерського обліку та звітності та переваги використання МСФЗ. 
Ключові слова: Фінансова звітність, бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансо-
вої звітності, переваги МСФЗ, гармонізація, трансформація. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
стрімкого розвитку міжнародних економічних від-
носин, своєчасна та достовірна інформація є одним 
із джерел прийняття правильних управлінських рі-
шень її користувачами. Особливої ролі, в цих умовах 
набуває саме облікова інформація. Адже саме вона 
характеризує стан активів, зобов’язань та власного 
капіталу певного підприємства. 

Світова спільнота, останнім часом, стала все 
більше уваги приділяти запровад.женню в різних 
країнах світу Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), адже в умовах глобалізації та між-
народної інтеграції вони набувають особливого зна-
чення для розвитку стійких взаємодовіряючих між-
народних відносин між країнами

Для забезпечення стійкого економічного розвитку 
та інтеграції України до Європейського союзу наша 
держава також почала реформувати вітчизняну сис-
тему бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
Адже це дозволить усунути існуючі на сьогоднішній 
день економічні і торгівельні бар’єри та активізувати 
процес надходження іноземних інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
українських вчених у своїх працях обґрунтували не 
тільки необхідність реформування вітчизняної систе-
ми бухгалтерського обліку та фінансової звітності у 
відповідності до МСФЗ, а й досліджували методич-
ні проблеми гармонізації бухгалтерського обліку та 
звітності у відповідності до міжнародних стандартів. 
Серед них: Г. Веріга, С. Ф. Голов, М.Жук, О. Ліснича, 
Г.П.Голубнича, Т. Г. Мельник, Л.П. Нишенко [7], Ф. Па-
лій [8], Я. Соколов, Ф. Бутинець, Б. А. Засадний, та інші

Невирішені частини досліджуваної проблеми. 
Не дивлячись на значні переваги, які відкриваються 
перед Україною з переходом на МСФЗ, на сьогод-
нішній день все ще залишається невирішеною про-
блема змін та співставлення між бухгалтерським, по-
датковим обліками та вимогами, за якими має бути 
складена статистична звітність. 

Метою статті є висвітлення питань щодо зна-
чення та ролі формування і узагальнення облікової 

інформації підприємствами України відповідно до 
МСФЗ, процесу адаптації міжнародних стандартів 
для України та їхній позитивний і негативний вплив 
на вітчизняну систему обліку. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародні стан-
дарти фінансової звітності (МСФЗ) це – набір при-
йнятих Радою з міжнародних стандартів фінансової 
звітності (IASB) документів (стандартів і комента-
рів), що визначають стандарти, які регламентують 
правила складання фінансової звітності, необхідної 
зовнішнім користувачам для прийняття ними еко-
номічних рішень стосовно підприємства. МСФЗ 
(IFRS) є інструментом реалізації економічної по-
літики, основна мета використання якого полягає у 
забезпеченні прозорості та зрозумілості інформації 
щодо діяльності суб’єктів господарювання. Метою 
розробки та запровадження МСФЗ також є створен-
ня достовірної бази для визначення доходів і витрат, 
оцінки активів і зобов’язань, розкриття існуючих фі-
нансових ризиків, порівняння результатів діяльності. 

МСФЗ, на відміну від деяких національних пра-
вил складання звітності, засновані на принципах, а 
не на правилах, тобто головним є економічна суть 
процесу. 

Можливість виходу України на міжнародні ринки 
світового капіталу безумовно залежить від поняття 
та достовірності фінансової звітності українських 
підприємств, на основі якої інвестор міг би при-
ймати рішення щодо цілеспрямованості та обсягу 
інвестицій, здійснювати контроль за їхнім ефектив-
ним використанням, а потенційні партнери мали б 
змогу приймати рішення про можливості співпраці 
[9]. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можли-
вості керівництва в області управління організацією 
і надають значні переваги перед конкурентами. У 
суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно 
зростає можливість залучити додаткові джерела ка-
піталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть за-
безпечити економічне зростання і процвітання. У 
свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають 
доступ до інформації про фінансовий стан потенцій-
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них партнерів, що слугує додатковим інструментом 
при їх виборі [11]. 

Першим кроком на шляху наближення вітчизня-
ної системи обліку до міжнародних вимог було при-
йняття Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність» 16.07.1999 року. Протягом 
1999-2000 років Міністерством фінансів було роз-
роблено та затверджено 20 національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Для 
врахування зміни світових вимог до облікової інфор-
мації було розроблено та затверджено ще 14 П(С)БО, 
які діють на сьогоднішній день. 

Другим кроком на шляху наближення вітчизняної 
системи обліку до міжнародних вимог є ухвалення 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосування Між-
народних стандартів фінансової звітності в Україні. 
Головною метою цієї стратегії є удосконалення вітчиз-
няної системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в Україні з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів та законодавства Європейського Союзу. 

На мою думку, переваги складання фінансової 
звітності за міжнародними стандартами є очевидни-
ми як для підприємств такі для держави: 

• можливість порівняння та зіставлення показни-
ків фінансової звітності компаній з різних країн світу;

• прозорість інформації, що забезпечується шля-
хом дотримання правил її складання, а також чис-
ленними поясненнями до фінансової звітності; 

• значна надійність інформації (не враховуючи 
випадки її фальсифікації); 

• більша довіра потенційних партнерів до звіт-
ності, складеної за міжнародними стандартами; 

• можливість залучення більш швидкого та 
об'ємнішого фінансового-інвестиційного потоку до 
України; можливість виходу на міжнародні ринки 
торгівлі; 

• розумне залучення значних інвестицій може 
стати одним із елементів економічного зростання 
країни; 

• економія грошових ресурсів та часу на транс-
формацію фінансової звітності у відповідності до 
вимог МСФЗ; 

• надходження інвестицій до держави створить 
додаткову кількість робочих місць, а отже знизиться 
рівень безробіття. 

Запровадження принципів і методів МСФЗ в 
Україні здійснюється в умовах наявної системи дер-
жавного регулювання бухгалтерського обліку. 

Правова система України суттєво обмежує мож-
ливості легалізації міжнародних стандартів, створе-
них міжнародним неурядовим органом, що зумовле-
но насамперед такими чинниками:

• відсутністю зв’язку між положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку та законами і кодек-
сами, які впливають на застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

• збереженням впливу податкових норм і правил 
на організацію бухгалтерського обліку та впливу 
урядових органів на процеси розробки і прийняття 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

•  визначенням П(с)БО, на відміну від МСФЗ, не 
лише вимог до фінансової звітності, а й методологіч-
них засад формування інформації у бухгалтерському 
облікові;

• застосовуванням у системі управління на макро-
рівні соціалістичних концепцій фондів, амортизації, 
а на мікрорівні – концептуальних основ МСФЗ [12]. 

Незважаючи на активний розвиток гармоніза-
ції бухгалтерського обліку і фінансової звітності в 
Україні, прийняту Програму реформування бухгал-
терського обліку в Україні не втілено у практичне 
життя. На сьогодні в Україні лише банківські струк-
тури готують фінансову звітність за міжнародними 
стандартами, тоді як інші вітчизняні підприємства та 
організації продовжують оприлюднювати фінансову 
звітність, складену за національними стандартами, 
незважаючи на рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) від 02.06.02 
р. № 126 та Розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 18.01.03 р. № 25–р. щодо підготовки публіч-
ними акціонерними товариствами звітності за між-
народними стандартами. [13]. 

Слід зазначити, що незважаючи на очевидну не-
обхідність застосування МСФЗ в процесі ведення 
бухгалтерського обліку в Україні, механічне пере-
несення та застосування облікових стандартів Ради 
з міжнародних стандартів фінансової звітності без 
врахування національних економічно-правових 
особливостей є неефективним. Саме тому перехід 
вітчизняних суб’єктів господарювання до викорис-
тання в обліку МСФЗ є можливим після деталь-
ного вивчення кожного з положень міжнародних 
стандартів та перенесення їх на українську осно-
ву. Лише такий підхід до гармонізації вітчизняно-
го бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
з МСФЗ дасть реальний та ефективний результат. 
Тому, гармонізацію бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності доцільно визначати за такими 
складовими: теоретико-методологічна база, що 
включає гармонізацію принципів і методологічних 
положень (стандартів), а також практичний інстру-
ментарій стосовно гармонізації практики ведення 
бухгалтерського обліку. Це сприяє кращому розу-
мінню економічної природи основних напрямів 
зближення бухгалтерського обліку та звітності, до-
зволяє розробити ефективні заходи гармонізації на-
ціональної системи бухгалтерського обліку та звіт-
ності з міжнародними стандартами [13]. 

Висновки. Враховуючи все вищевикладене, 
можна підсумувати, що на сьогоднішній день МСФЗ 
є ефективним засобом міжнародної інтеграції та 
частиною сталого економічного розвитку для Укра-
їни. Використання МСФЗ має суттєві переваги пе-
ред П(С)БО для більшості підприємств та користу-
вачів їхньої фінансової звітності. А для швидкої та 
ефективної гармонізації бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності з міжнародними стандартами 
необхідно розробити таку систему правових засад та 
методологічних підходів, які б давали змогу удоско-
налювати та модернізувати аспекти ведення бухгал-
терського обліку та звітності в Україні. 
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У статті досліджуються методи оцінки вибору постачальників на основі методів рейтинго-
вих оцінок, методу оцінки витрат, методу домінуючих характеристик та методу категорій 
переваг, а також запропоновані напрями їх вибору та етапи.
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Постановка проблеми. Однією із основних про-
блем в управлінні закупівлями матеріальних ресур-
сів є вибір постачальника. Важливість її пояснюєть-
ся не тільки тим, що на сучасному ринку функціонує 
велика кількість постачальників схожих матеріаль-
них ресурсів, але, головним чином тим, що поста-
чальник повинен бути надійним партнером підпри-
ємства в реалізації його логістичної стратегії. 

Логістичні процеси є складовою частиною систе-
ми управління підприємством, тому від швидкості, 
потужності й надійності проходження матеріально–
інформаційних потоків по логістичному ланцюгу за-
лежать ступінь задоволення споживачі та прибуток.

Взаємодія і координація діяльності ринкових 
суб`єктів в логістичній системі пов`язана, передусім, 
з вибором постачальників та організацією роботи з 
ними. Вибір постачальників розглядається як важли-
ве завдання промислових підприємств під час заку-
півлі матеріалів, яка є функціональною підсистемою 
логістики підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
таннями вибору постачальника займались такі вче-
ні як: Ф.Котлер, котрий відзначає важливість тісної 
співпраці з постачальниками, адже погано налаго-
джена робота з ними негативно впливає на роботу 
підприємства в цілому та погіршує його репутацію 
серед споживачі. Майкл Р. Ліндерсом та Харольд Е. 
Фіроном запропонували шкалу критеріїв, за якою 
слід обирати постачальників, Б.А. Анікін розробив 
класифікацію критеріїв вибору постачальника, а та-
кож висвітлює механізм їх залучення для співпраці.

Підвищенню ефективності закупівельної логіс-
тики, вибору перспективних постачальників присвя-
чені роботи вчених, економістів Є.В. Крикавського, 
Р.Р. Лариної, А.М. Гаджинського, В.С. Лукінського, 
Неруша Ю.М., Войнаренко М.П., Баканова М.І., Ряс-
них Є.Г., Терещенко О.О.

Зазначені дослідники приділяють досить обме-
жену увагу аспектам інтеграції управлінських зу-
силь з постачання в процес побудови комплексної 
системи господарської діяльності підприємства. Зо-
крема, не вивчено повною мірою вплив оптимізації 

оцінювання й вибору постачальників підприємства 
на поліпшення діяльності з управління матеріальни-
ми потоками підприємства [2].

Мета дослідження. Розглянути основні підходи 
щодо вибору постачальників та розроблення різних 
методів для його вибору, а саме методи рейтингових 
оцінок, оцінки витрат, домінуючих характеристик та 
методу категорій переваг .

Виклад основного матеріалу. В процесі госпо-
дарської діяльності перед підприємством постає за-
вдання вибору постачальника того чи іншого виду 
ресурсу. В загальному виділяють два основних під-
ходи до вирішення задачі вибору найкращого поста-
чальника із загальної кількості пропозиції на ринку. 
Перший підхід – аналітичний, що ґрунтується на 
розрахункові ряду показників, що характеризують 
постачальника. Недоліком цього підходу є те, що 
потенційний постачальник не завжди надає повну 
інформацію про себе. Таким чином, при відсутності 
даних про певні параметри, розрахунки не відобра-
жають в повній мірі доцільність співпраці з таким 
постачальником.

Другий підхід – експертний, що ґрунтується на 
оцінках постачальника спеціалістами, які можуть 
адекватно оцінити ті чи інші параметри, що характе-
ризують постачальника. Таким чином, вибір поста-
чальника здійснюється на основі отриманих рейтин-
гів або інтегральних експертних оцінок. Недоліком 
цього методу є суб’єктивність експертів при виборі 
між двома чи трьома постачальниками. Проте при 
зростанні їх кількості фактор суб’єктивізму зменшу-
ється, так як збільшується кількість оцінок.

Завдання вибору та оцінювання постачальника 
пов`язано з пошуком потенційних постачальників 
та порівняльним аналізом їх конкурентних переваг. 
Ефективний вибір постачальника залежить від оці-
нювання його спроможності задовольняти такі кри-
терії: якість товарів, обсяги постачань, рівня ціни на 
товари, рівня обслуговування, надійності та інші.

Прийнятими є два напрями вибору постачальника:
– вибір постачальника з числа підприємств, я 

якими вже встановлено ділові відносини, що полег-
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шує вибір, оскільки попередньо відома інформація 
про їхню діяльність;

– вибір нового постачальника на основі резуль-
татів пошуку і аналізу нової інформації. В цьому 
випадку багато часу затрачається на перевірку по-
тенційного постачальника, але витрати можуть бути 
окуплені, якщо потенційний постачальник складе 
конкуренцію існуючому [1].

Процесу вибору постачальника передує ряд під-
готовчих етапів, серед яких:

1.Ідентифікація або переоцінка потреб – визна-
чення потреб виробництва чи споживчих потреб, які 
необхідно задовольнити;

2. Прийняття рішення «зробити чи купити» – 
перш ніж визначати можливих постачальників слід 
відповісти на основне питання: чи не вигідніше під-
приємству самому виробляти окремі види матеріаль-
них ресурсів чим купувати в інших;

3. Визначення типів закупівель – найпоширені-
шими типами організації закупівель матеріальних 
ресурсів в залежності від їх тривалості і складності 
є: закупки, які постійно повторюються; модифіко-
вані закупки, в яких змінюється постачальник або 
окремі параметри товарів; повністю нові закупки.

У випадку, якщо планується здійснювати закуп-
ки, які постійно повторюються – проблема вибору 
постачальника відпадає автоматично після першого 
обґрунтованого вибору. При інших же типах закупок 
пропонується дотримуватися наступної послідов-
ності етапів вибору постачальника:

1. Пошук потенційних постачальників. При цьо-
му можуть бути використані наступні методи:

♦ оголошення конкурсу (тендеру);
♦ вивчення рекламних матеріалів (каталогів, ре-

клами);
♦ відвідування виставок і ярмарків;
♦ листування і особисті контакти з потенційними 

споживачами.
2. Аналіз потенційних постачальників. Формуєть-

ся список критеріїв, яким повинен відповідати по-
стачальник і товар, який ми плануємо купувати. До 
критеріїв, які найчастіше висуваються відносять: ціну 
товару; якість товару; віддаленість постачальника; 
строки виконання поточних і термінових замовлень; 
наявність резервних потужностей; післяпродажне об-
слуговування; фінансовий стан постачальника.

Після аналізу постачальників відповідно до по-
ставлених критеріїв формується вибірка постачаль-
ників, з якими проводиться робота по підписанню 
договорів.

3. Оцінка результатів роботи з постачальником. 
Після підписання договорів розробляється спеціаль-
на шкала оцінок, яка дозволяє розрахувати рейтинг 
постачальника. При цьому оцінюється діяльність 
постачальника по десятибальній шкалі по всіх ви-
значених нами параметрах, встановлюється важли-
вість кожного з параметрів у вигляді питомої ваги, 
пізніше значення параметрів і їх питома вага пере-
множуються, а результати сумуються.

Окрім визначених кількісних критеріїв оцінки 
постачальника існує також велика група якісних по-

казників, які відіграють важливу роль в процедурі 
вибору, але погано піддаються визначенню. До таких 
показників відноситься імідж постачальника, відсут-
ність негативних повідомлень про нього у партнерів 
по бізнесу або в засобах масової інформації і т.д. Не-
гативна оцінка хоча б по одному із цих параметрів 
може викреслити постачальника зі списку можливих 
партнерів [4].

Після визначення пріоритетних етапів, що є 
принциповими для підприємства, що здійснює вибір 
постачальників, будується матриця їх рангів. Далі 
визначаються вагові коефіцієнти кожного фактора та 
етапу за наведеним алгоритмом вибору найкращого 
постачальника (рис. 1).

ні

                                                   так

Початок

Порівняння 
факторів при 

виборі 

Опрацювання 
інформації щодо 
постачальника

Вибір 
постачальника

Результат

Рис. 1. Алгоритм вибору постачальника 

Таким чином, на кожному етапі проведення ана-
лізу вибудовується певна ієрархія факторів, а згодом 
і постачальників, у межах кожного з них.

Основні методи вибору постачальників, най-
більш використовувані нині це:

1) Метод рейтингових оцінок. Цей метод вважа-
ється найпоширенішим методом вибору постачаль-
ника. Вибираються основні критерії вибору поста-
чальника, далі працівниками служби закупівель чи 
залученими експертами встановлюється їх соціальна 
значимість за допомогою експертного шляху. 

2) Метод оцінки витрат. Цей метод іноді нази-
вають втратно – коефіцієнтним методом, що орієн-
тований на процес постачання і ділиться на кілька 
можливих варіантів для кожного постачальника при 
цьому ретельно розраховуються всі витрати і дохо-
ди. Для кожного постачальника розраховуються всі 
можливі витрати і доходи (при цьому враховуються 
логістичні ризики). 

3) Метод домінуючих характеристик. Метод по-
лягає в зосередженні на одному із вибраних параме-
трів (низька ціна, хороша якість, графіка поставок). 
Перевага цього методу – у простоті, а недолік – в іг-
норуванні інших факторів – критеріїв відбору. 

4) Метод категорій переваги. У цьому випадку 
оцінка постачальника, в тому числі і вибір способу 
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його оцінки, залежить від інформації, надходить з 
багатьох підрозділів фірми. Інженерні служби дають 
свою оцінку здатності постачальника виробляти ви-
сокотехнологічну продукцію і можуть компетентно 
оцінювати її якість [3]. 

Висновки. Отже, усі методи оцінки постачаль-
ників в логістичній системі взаємопов’язані між со-
бою, їм притаманні відповідні властивості за якими 
здійснюється їх підбір в будь яку фірму. 

Оскільки під час вибору постачальника ви-
рішується багатокритеріальна задача оптимізації 
розв’язку з нерівноцінними критеріями, то необхід-
но оцінити і розставити їх за ступенем важливості 
для підприємства. Щоб оцінити значимість окремих 
критеріїв, за якими планується вибрати постачаль-
ника, обирають експертів (це можуть бути керівники 
підприємства або спеціалісти із постачання, вироб-
ництва).
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В статті автори розкривають особливості існування бухгалтерського обліку в США і по-
рівнюють з Україною. Проведено порівняльний аналіз принципів ведення бухгалтерського 
обліку двох країн.
Ключові слова: бухгалтерський облік, принципи, подвійний запис, звітність, актив, пасив, 
прибуток. 

Постановка проблеми. Найхарактернішою за-
кономірністю сучасного світу є величезне зростання 
зовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступе-
нем розвитку. Господарське зближення націй дедалі 
більше впливає на теперішній характер економічного 
та соціального розвитку, загальний економічний і по-
літичний стан, тому міжнародні економічні відносини 
є однією з найважливіших сфер сучасного життя. Ста-
новлення та розвиток цих відносин – безпосередній 
результат поступової інтернаціоналізації виробни-
цтва і формування світового ринку.

У кожного народу, в залежності від національних 
властивостей та історично сформованих умов, існу-
ють власні уявлення про бухгалтерський облік, його 
цілі та завдання. І хоча у всіх країнах діє подвійна 
система бухгалтерського запису, інтерпретується і 
застосовується вона по-різному.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості історичного та сучасного розвитку націо-
нальних систем обліку досліджували закордонні та 
вітчизняні науковці: О.А. Агєєва [1], Я.В. Соколов, 
Ф.Ф. Бутинець, Л.Л.Горецька, Д.А.Панков [2], Н.С. 
Гуляєв, Л.М. Вєтрова [3] та інші. 

Мета наукової роботи – дослідження особли-
востей бухгалтерського обліку в США і порівняння 
з Україною. Об’єктом дослідження є бухгалтерський 
облік у США й Україні. Предметом дослідження є 
принципи і методи ведення обліку в цих країнах. 

Виклад основного матеріалу. Основні принци-
пи англо-американської моделі розроблені в США. 
Для цієї моделі характерна нежорстка регламентація 
обліку. Основна ідея – орієнтація обліку на інфор-
маційні запити інвесторів і кредиторів. В амери-
канській системі розрізняють управлінський облік 
і фінансовий облік. Управлінський облік охоплює 
всі види облікової інформації, яка вимірюється, об-
робляється і передається для внутрішнього користу-
вання керівництву підприємства. Фінансовий облік 
охоплює облікову інформацію, яка, крім її викорис-

тання усередині підприємства, передається зовніш-
нім користувачам [1].

Система обліку США в нашій країні відома як 
GAAP (General Accepted Accounting Practice), або 
загальноприйняті облікові принципи, які викону-
ють роль облікових стандартів. Спочатку до системи 
GAAP США відносилися документи, що охоплюють 
питання облікової політики та техніки бухгалтер-
ського обліку. Американська система розвивалася 
досить тривалий час в умовах конкурентної капіта-
лістичної економіки. У період їх розвитку не існува-
ло єдиної концепції обліку. В американській обліко-
вій теорії виділяють три періоди розвитку: 

1) неформальний період (до початку 30-х років 
нашого століття); 

2) період вирішення проблем; 
3) виникнення FASB – Financial Accounting 

Standards Board (Рада зі стандартів бухгалтерського 
обліку) в 1973 році.

У США існують різні спеціалізації бухгалтера: 
управлінський облік, незалежна бухгалтерська ді-
яльність, бюджетний облік, педагогічна діяльність. 

Принципову відмінність української та амери-
канської облікових систем можна помітити відразу, 
якщо більш уважно придивитися до їх визначення. 
В американському визначенні бухгалтерського облі-
ку сказано, що: «Бухгалтерський облік – процес, що 
закінчується приготуванням звітності щодо підпри-
ємства в цілому, яка використовується як зовнішні-
ми, так і внутрішніми користувачами». Визначення 
ж бухгалтерського обліку за українською традицією 
дещо відрізняється: «Бухгалтерський облік – процес 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень».

Основою, на якій базуються принципи, є цілі об-
ліку. Можна сказати, що цілі обліку в Україні та США 
досить сильно відрізняються. Якщо виділяти голо-
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вну вимогу до звітності, то можна сказати, що якщо 
в США головна вимога – розумність і корисність ін-
формації для прийняття користувачем комерційних 
рішень, то в Україні головна вимога – дотримання 
різних правил ведення обліку, надання формально 
правильної інформації контрольного характеру. 

В Україні складання бухгалтерської звітності є 
обов’язковим для всіх підприємств. Форма і склад 
цієї звітності визначаються державою, вона ж, в осо-
бі своїх органів, є одним із основних споживачів ін-
формації з цієї звітності. 

Основним у бухгалтерському обліку США є по-
няття балансу. Балансове рівняння має наступний 
вигляд: Активи = Пасиви + Капітал. 

А в Україні: Актив = Пасив, при цьому Пасив = 
Капітал + Зобов’язання. 

Загалом, склад бухгалтерської звітності у США й 
Україні досить близький, відмінності помітні в основно-
му при зіставленні методик, що лежать в їх основі [4].

У США принцип подвійного запису розгляда-
ється як суто технічний прийом, відповідно істотно 
менше уваги приділяється кореспонденції рахун-
ків. Відмова від поняття кореспонденції дещо збід-
нює аналітичні можливості, але дозволяє складати 
складні проводки, коли кредитується й дебетується 
декілька рахунків одночасно. Ця можливість, яка аб-

солютно не визнається в Україні, не тільки спрощує 
роботу бухгалтера, але й дозволяє точніше відсте-
жувати економічний сенс операції, дозволяючи не 
розбивати її на кілька сум залежно від того, на який 
рахунок потрапила сума, що кореспондується. 

Бухгалтерський облік у США необхідний для обчис-
лення результатів господарської діяльності окремо взя-
того підприємства. Методи такого обчислення можуть 
бути різними. З боку держави вводяться певні обмежен-
ня на вибір методології обліку, тим не менш, підприєм-
ства самостійно визначають у заздалегідь встановлених 
межах свою облікову політику. Вона відповідає цілям 
податкових служб і являє собою фінансову частину облі-
ку. Водночас адміністрація підприємства може мати свої 
цілі, що не збігаються з цілями податкових служб, і тоді 
вона вибирає для обчислення фінансового результату 
свої методи обліку та організовує, крім фінансового об-
ліку, внутрішній управлінський облік. Прибуток, обчис-
лений за даними фінансового обліку, може не збігатися 
з величиною, відображеної в управлінському обліку. Це 
не фальсифікація даних, а свідомий підхід до досягнен-
ня різних цілей – обчисленню оподатковуваного при-
бутку та оцінці адміністрацією підприємства результатів 
своєї роботи [5].

Порівняємо принципи введення бухгалтерії в 
США та Україні [2].

Таблиця 1
Порівняльна характеристика принципів ведення бухгалтерського обліку в США і Україні

№ Американська бухгалтерія № Українська бухгалтерія
1 Подвійність (кожен факт господарського життя пови-

нен бути відображений двічі в однаковій сумі за дебетом 
одного і кредитом іншого рахунку)

Це спосіб подвійного запису, а не 
принцип

2 Вимірювач (тільки виражений у грошах факт господар-
ського життя може стати об’єктом бухгалтерського обліку. 
У США виняткова роль належить грошовому вимірнику)

1 Єдиний грошовий вимірник (вимі-
рювання та узагальнення всіх госпо-
дарських операцій підприємства у його 
фінансовій звітності здійснюється в 
єдиній грошовій одиниці)

3 Підприємство (підприємство має бути юридично само-
стійним стосовно свого власника. Розрахункові рахунки 
власника та підприємства роздільні, відповідальність за 
зобов’язаннями один одного не перетинаються)

2 Автономність (кожне підприємство 
розглядається як юридична особа, 
відокремлена від її власників, у зв’язку 
з чим особисте майно та зобов’язання 
власників не повинні відображатися у 
фінансовій звітності підприємства)

4 Безперервність (підприємство, один раз виникнувши, 
буде існувати вічно. Цей принцип призводить до того, що 
в американській системі обліку не проводиться переоцін-
ка активів підприємства. Крім того, звітний рік розгляда-
ється як частина господарського циклу і не прив’язується 
до календарного року)

3 Безперервність (оцінка активів та 
зобов’язань підприємства здійснюється 
виходячи з припущення, що його діяль-
ність триватиме надалі)

5 Собівартість (об’єкти бухгалтерського обліку повинні 
бути оцінені за ціною придбання і витрат, пов’язаних з їх 
доставкою, установкою, наладкою і введенням в експлуа-
тацію)

4 Історична (фактична) собівартість 
(пріоритетною є оцінка активів підпри-
ємства, виходячи з витрат на їх вироб-
ництво та придбання)

6 Консерватизм (якщо собівартість об’єкта вище його про-
дажної ціни, то об’єкт відображається у звітності за про-
дажною ціною. Таким чином, виниклий збиток відобра-
жається у тому звітному періоді, коли він був виявлений, 
а прибуток – в тому, коли він був фактично отриманий. 
Доходи, потенційно сформовані в даному періоді, пови-
нні бути показані в тому звітному періоді, в якому вони 
будуть реалізовані, а витрати, потенційно сформовані в 
даному звітному періоді, повинні в ньому ж і вказуватися, 
а не ставитися на майбутні звітні періоди)

5 Обачність (застосування в бухгал-
терському обліку методів оцінки, які 
повинні запобігати заниженню оцінки 
зобов’язань та витрат і завищенню оцін-
ки активів і доходів підприємства)
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7 Значимість (віднесення об’єкта до тієї чи іншої бухгал-
терської категорії залежить від того, яке значення надає 
йому власник. Так, на одному підприємстві об’єкт може 
бути відразу ж списаний на витрати даного звітного пері-
оду, а на іншому – віднесений до основних засобів)

6 Превалювання сутності над формою 
(операції обліковуються відповідно до 
їх сутності, а не лише виходячи з юри-
дичної форми)

8 Реалізація (реалізація – це момент переходу права 
власності на цінність, тобто прибуток виникає в момент 
відвантаження товарів. У цьому випадку прибуток є, а 
грошей на виплату зарплати, погашення кредиторської 
заборгованості та сплату податків немає. Дана обставина 
змушує американських бухгалтерів складати складний 
звіт про рух грошових коштів)

7 Нарахування та відповідність доходів 
і витрат (для визначення фінансового 
результату звітного періоду необхідно 
порівняти доходи звітного періоду з 
витратами, здійсненими для отримання 
цих доходів. При цьому доходи і витра-
ти відображаються в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності в момент 
їх виникнення, незалежно від дати над-
ходження або сплати грошових коштів)

9 Відповідність (доходи конкретного звітного періоду 
повинні бути співвіднесені з витратами, завдяки яким ці 
доходи отримані. У зв’язку з цим в американській бухгал-
терії витратою визнається не виплата грошей, а виникнен-
ня і здійснення прав на ці виплати. Відповідно, і доходом 
визнається не отримання грошей, а виникнення права на 
них. Звідси виникає величезний розрив між нарахуванням 
грошових сум і їх реальним рухом)
Відсутній 8 Періодичність (можливість розподілу 

діяльності підприємства на певні пері-
оди часу з метою складання фінансової 
звітності.)

Відсутній 9 Послідовність (постійне із року в рік) 
застосування підприємством обраної 
облікової політики . Зміна облікової 
політики можлива лише у випадках, 
передбачених національними положен-
нями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, і повинна бути обґрунтована і 
розкрита у фінансовій звітності)

Відсутній 10 Повне висвітлення (фінансова звіт-
ність повинна містити всю інформацію 
про фактичні та потенційні наслідки 
господарських операцій та подій, здат-
них вплинути на рішення, що прийма-
ються на її основі)

 
Розуміння принципів функціонування американ-

ської системи фінансового обліку набуває особли-
вого значення в сучасних умовах, коли українські 
підприємства активно намагаються проникнути на 
американський фондовий і фінансовий ринки. Рів-
ноправне співробітництво з партнерами із США 
неодмінно потребує здатності розуміти надану ними 
звітність, і, у свою чергу, надавати звітність у форма-
ті, прийнятому на американському ринку.

Висновки. Як видно з наведеного вище матеріа-
лу, між українським та американським обліком багато 
відмінностей на різних рівнях. Не всі з цих відміннос-

тей змістовні, багато які з них зводяться до різниці в 
термінології або до проблеми перекладу. Залишається 
безліч відмінностей, які мають принциповий харак-
тер. Також використання американського досвіду не 
завжди можливе в українських умовах. Інститут дріб-
них інвесторів в Україні значно поступається анало-
гічному інституту в США. Отже, американський до-
свід вивчати можна й необхідно, але застосувати його 
в українських умовах потрібно досить обережно.

Перспективами подальших розробок буде порів-
няння національних стандартів бухгалтерського об-
ліку США і України відносно певного об’єкту. 

Література:
1. Агєєва О.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст] : Навч. Посібник / О.А. Агєєва. – М.:Видавництво «Бухгалтер-

ський облік», 2008. – 464 с.
2. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах [Текст]: / Я.В. Соколов, Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька, Д.А. Панков; відп. ред. Ф.Ф. 

Бутинець. – М.: ТК Велбі, Вид- во Проспект, 2005. – 664 с.
3. Гуляєв Н.С.,Вєтрова Л.М. Основні моделі бухгалтерського обліку та аналіз в зарубіжних країнах [Текст]: Навчальний посібник 

/ Н.С. Гуляєв, Л.М.Вєтрова. – М.:КНОРУС,2004. – 144 с.
4. Економіка та управління [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://pravo.kulichki.com/dop/plan/plan0221.htm.
5. План рахунків відповідно до МСФЗ [Електронний ресурс]: Інститут проблем підприємництва. – Режим доступу:http :// www.

ippnou.ru /article.php ? idarticle = 003486.



113

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В США И СРАВНЕНИЕ С УКРАИНОЙ

Федченко Т.В. 
кандидат экономических наук, старший преподаватель
Донецкого национального университета экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского
Бастречева А.В. 
студентка 
Донецкого национального университета экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского

В статье авторы раскрывают особенности существования бухгалтерского учета в США и сравнивают 
с Украиной. Проведен сравнительный анализ принципов ведения бухгалтерского учета двух стран. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, принципы, двойная запись, отчетность, актив, пассив, прибыль.

ESPECIALLY THE EXISTENCE OF ACCOUNTING IN THE UNITED STATES
AND COMPARISON WITH UKRAINE

Fedchenko T.V.
Ph.D. in Economics, Senior Lecturer
Donetsk National University of Economics and Trade
named after Myhaylo Tugan-Baranovskiy
Bastrecheva A.V.
student
Donetsk National University of Economics and Trade
named after Myhaylo Tugan-Baranovskiy

The authors disclose the existence of particular accounting in the U.S. and compared with Ukraine. The 
researchers conducted a comparative analysis of the accounting principles of the two countries. 
Keywords: accounting, principles of double entry, reporting, asset, liability, income.

УДК 657

ЗНОС ТА АМОРТИЗАЦІЯ: ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ

Хачко К.М.
студентка
Національного університету харчових технологій

У статті розглянуто та проаналізовано підходи щодо визначення сутності таких понять як 
«знос» та «амортизація» від моменту їх виникнення і до сьогодення, з’ясована різниця між 
цими поняттями і сфера їх вживання. Детально розглянуто та охарактеризовано всі існуючі 
на даний час види зносу необоротних активів підприємства та їх вплив на амортизаційну 
політику, тобто вибір підприємством методу нарахування амортизації. Наведені і охарак-
теризовані методи нарахування амортизації основних засобів, регламентовані Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», а також з’ясовано переваги та не-
доліки застосування кожного з них для підприємства і економіки держави загалом. 
Ключові слова: знос, амортизація, амортизаційна політика, залишкова вартість, первісна 
вартість.

Постановка проблеми. Протягом всієї історії 
розвитку бухгалтерського обліку вчені сперечалися 
між собою про те, що таке амортизація та знос, які 
існують відмінності між ними. Саме розуміння цих 

двох понять стало основою для виникнення методів 
амортизації, за допомогою яких здійснюється про-
цес відшкодування вартості необоротних активів. 
Знос буває різним і залежить від низки факторів і 
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тому, надзвичайно важко передбачити, який метод 
нарахування амортизації буде оптимальним для того 
чи іншого об’єкта, враховуючи при цьому інтереси 
власника і держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заро-
дження і розвиток теорії амортизації починається ще 
в минулих століттях, і за цей час можна простежити 
багато етапів її становлення. Варто також зазначити, 
що проблеми 

нарахування та обліку амортизації ніколи не втра-
чали своєї актуальності і до цих пір залишаються 
об’єктом дослідження вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Ґрунтовне висвітлення питання пов’язані з 
амортизацією і зносом знайшли в наукових працях 
таких вчених як Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М. Г. 
Чумаченко, О.П. Гаценко, Л.В. Городянської, В.Й. 
Бакая, Н.М. Ткаченко, М.Я. Дем’яненка, С.М. Євту-
шенка, Н.Г. Виговської, С.В. Хоми та ін.

Однак, незважаючи на значну кількість наукових 
праць та істотні досягнення в цій галузі знань, на 
вагомі напрацювання в області практичного застосу-
вання того чи іншого методу амортизації, ефектив-
ність амортизаційної політики підприємств залиша-
ється низькою. 

Тому, метою статті є дослідження і уточнен-
ня сутності понять «знос» та «амортизація». До-
слідження видів зносу та їх вплив на вибір методу 
амортизації.

Виклад основного матеріалу. Перше визначення 
амортизації та її пояснення, за свідченнями М. Чет-
філда, стало здобутком давньоримського архітектора 
Вітровія, який вважав амортизацію “ціною року, що 
минув”. Оцінюючи цегляну будівлю, Вітровій пла-
нував щорічно зменшувати її вартість на одну вісім-
десяту частину первісної вартості. Так, у Стародав-
ньому Римі, «при залученні тритейських оцінювачів 
нерухомість загального користування оцінювалася 
не в суму, в яку здійснилась будівля, а в суму, яка роз-
раховувалася шляхом зменшення первісної вартості 
на 1/80 частину за кожний минулий рік, виходячи з 
того, що нерухомість не зможе проіснувати більше 
80 років» [1,с.9].

Як економічна категорія, амортизація виникла ще 
у XVI столітті. Варто детальніше розглянути еволю-
цію даного поняття:

XVI- XVII ст.: амортизація – це прямі витрати 
нерухомого майна. Дане визначення у 1558 р. сфор-
мував Д. Меллис і оформив це проведенням: дебет 
рахунка Прибутки та збитки – кредит рахунка Ін-
вентар, тобто вартість придбаного інвентарю (засо-
бів виробництва) списувалась рівними частинами на 
збитки. Недоліком такого підходу є те, що втрачена 
вартість відносилась до збитків, а не переносилась 
на витрати виробництва.

Кінець XVIII ст.: амортизація – це систематичне 
списання первісної вартості. Одним з перших при-
кладів застосування прямолінійної амортизації була 
організація обліку на заводі “Керрон Айронвекс” в 
1769 р. та на заводах Бултона і Уолта в 1790 р. Саме 
там вартість основних засобів (в тому числі парових 
машин) списували, виходячи з норм амортизації для 

всіх видів основних засобів 8% і для будівель – 5 % 
[2, c. 779]. 

Початок ХІХ ст.: амортизація – це прийом, що 
дозволяє зберегти основний капітал на постійному 
рівні. «Протягом ХІХ ст. під час значного розвитку 
залізничного транспорту сформувався та одержав 
розповсюдження інший підхід до трактування амор-
тизації. Його сутність полягала в тому, що аморти-
зацію вважали прийомом, який дозволяв зберігати 
основний капітал на постійному рівні» [3, с. 248]. 
Французькі вчені теж широко досліджували дане пи-
тання і прийшли до важливого висновку: амортиза-
ція – це інструмент фіскальної (податкової) політики 
держави, і саме ця політика, а не умови експлуатації 
основних засобів впливають на строки їх служби. 
Французький економіст Ж. Маррісс відокремив фіс-
кальну і економічну амортизацію. Це свідчить про 
те, що амортизацію почали розглядати на макрорів-
ні, що в подальшому стало історичною передумовою 
виникнення і розвитку терміну «амортизаційна по-
літика». В цей час багато вчених пов’язували облік 
амортизації та її нарахування із знеціненням майна. 
Серед них Г. Гроссман, П. Герстнер, І. Крайбіг.

Кінець ХІХ ст.: амортизація – це погашення вар-
тості рухомого та нерухомого майна, інших ціннос-
тей, що викликається їх використанням, фізичним, 
економічними та іншими законами. Суму зменшення 
вартості засобів праці починають включати до собі-
вартості виготовленої продукції. У зв’язку з цим Б. 
Пендоф запропонував два способи відображення на 
бухгалтерських рахунках нарахування амортизації: 

прямий – дебет рахунка «Збитки та прибутки», 
кредит рахунка «Основні засоби», який став осно-
вою для інституалістів, які пропонували не здійсню-
вати збільшення собівартості продукції, аби вона 
була більш конкурентоспроможною; 

непрямий – дебет рахунка «Витрати», кредит ра-
хунка «Амортизація», який взяли собі за основу опо-
ненти інституалістів персоналісти .

Необхідно відзначити, що на сьогодні, серед 
вчених-економістів відсутній єдиний підхід до ро-
зуміння сутності понять «амортизація», «знос», 
«зношування», тому в економічній літературі можна 
зустріти багато підходів до визначення сутності цих 
понять. На даний час популярні такі підходи до ви-
значення сутності поняття «амортизація» :

1. Процес перенесення вартості об’єкту на виро-
блену продукцію (є найбільш популярним і широ-
ковживаним).

2. Систематичний розподіл вартості основного 
засобу в процесі його експлуатації.

3. Списання вартості основного засобу для від-
шкодування витрат на їх придбання.

4. Елемент собівартості.
5. Накопичення грошових коштів.
Поняття «знос» трактують як :
1. Втрату споживчих властивостей або вартості 

об’єкта, що амортизується 
2. Суму амортизації об’єкта основних засобів з 

початку його корисного використання.
3. Поступове зниження вартості основних засобів.
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Як зазначають Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. [4], 
головна причина неясності з приводу даного аспек-
ту облікової практики міститься у відсутності єдиної 
думки серед бухгалтерів відносно сутності поняття 
«знос». 

По-перше, існувала думка, що він характеризує 
фізичне зношування активу. Але той факт, що дія 
більшості факторів, що призводять до фізичного 
вибуття зі строю активу, можна виправити чи попе-
редити відповідним обслуговуванням та доглядом, 
привів деяких до думки, що знос представляє собою 
відкладені експлуатаційні витрати, тобто витрати 
майбутніх періодів. З точки зору бухгалтерського 
обліку уявлення про знос як про фізичну подію чи 
послідовність фізичних подій може опинитись не-
доречними; бухгалтери оперують його фінансовим 
вираженням, яке може бути не пов’язано з фізич-
ними факторами напряму. Як пише Уеллс (Wells): 
«Фізичні характеристики – питання інженерне, а не 
бухгалтерське, і знос в інженерній справі має свою 
власну сутність, що важко узгоджується з традицій-
но використовуваними в бухгалтерському обліку по-
няттями» .

По-друге, знос розглядають як зменшення корис-
ності в результаті дії зовнішніх по відношення до ак-
тиву факторів, таких, як технічне старіння протягом 
часу і неадекватність, тобто нездатність виробляти 
те, на що пред’являється попит. Та знову ж, не існує 
довгострокових активів, для яких можна було б ви-
значити міру технічного старіння чи неадекватнос-
ті. Вона залежить від таких факторів, як загальний 
розвиток технологій в промисловості та економічні 
умови, які не можуть бути оцінені на короткостроко-
вих інтервалах .

По-третє, знос трактували як зниження вартос-
ті. Матесон (Matheson) пише, що термін “знос” 
(“depreciation”) спочатку ввійшов у практику як скоро-
чений варіант “зниження вартості внаслідок зношуван-
ня” (“diminution of value by reason of wear and tear”) .

По-четверте, знос (амортизацію) характеризува-
ли як фонд, за рахунок якого здійснюється заміна 
довгострокових активів в міру їх виходу зі строю. 
Поняття фізичного заміщення активів підтримува-
лося і економічними роздумами Тауссіг (Taussig), 
наприклад, пише: «Виробник знає, що його облад-
нання зношується і що, якщо він збирається під-
тримувати величину капіталу на незмінному рівні, 
він повинен відкладу вати щорічно визначені суми 
на його заміщення... Якщо виробник прагне до по-
стійного доходу, він повинен розглядати такі суми як 
частина витрат [4, с. 284 -286].

Поняття «амортизація і «знос розглядаються в 
сукупності з поняттям «зношування». На думку 
М. Г. Чумаченко «між категоріями «амортизація», 
«знос», «зношування» можна простежити такий 
взаємозв’язок: у процесі використання та під впли-
вом зовнішніх чинників основні засоби втрачають 
свою споживчу вартість, що узагальнюється їхнім 
зносом. Втрата споживчої вартості зумовлює втра-
ту вартості, що спричиняє їхнє зношування. Втрата 
вартості засобів праці відбувається через перенесен-

ня її на готовий продукт (витрати періоду), тобто че-
рез амортизацію» [5, с. 3 -5].

Зарубіжна практика передбачає для розподілу 
вартості окремих видів активів застосування різних 
понять. Згідно з міжнародними стандартами бух-
галтерського обліку прийнято називати розподілену 
протягом визначеного періоду вартість основних за-
собів – «depreciation» (уперекладі з англ. – знеціню-
вання, зниження вартості); нематеріальних активів 
– «amortization» (у перекладі з англ. – амортизація, 
зношування); природних ресурсів – «depletion» (у 
перекладі з англ. – виснаження, зменшення вартості 
невідновлюваного ресурсу). Так, наприклад, термін 
«амортизація» використовують, коли йдеться про 
амортизацію нематеріальних активів, а термін «знос», 
якщо йдеться про амортизацію основних засобів.

В Україні дані терміни закріплені законодавчо в 
П(С)БО 7 «Основні засоби» і мають такий зміст: 

«Амортизація – систематичний розподіл вартос-
ті, яка амортизується, необоротних активів протягом 
строку їх корисного використання (експлуатації)»; 

«Знос основних засобів – сума амортизації 
об'єкта основних засобів з початку його корисного 
використання». 

Крім того варто з’ясувати зміст ще декількох по-
нять безпосередньо пов’язаних з об’єктом дослі-
дження таких як: 

«Первісна вартість – історична (фактична) со-
бівартість необоротних активів у сумі грошових 
коштів або справедливої вартості інших активів, 
сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) необоротних активів»;

«Строк корисного використання (експлуатації) – 
очікуваний період часу, протягом якого необоротні 
активи будуть використовуватися підприємством 
або з їх використанням буде виготовлено (виконано) 
очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, 
послуг)»;

«Залишкова вартість – різниця між первісною 
(переоціненою) вартістю необоротного активу і су-
мою його накопиченої амортизації (зносу)» [6].

З’ясувавши теоретичні аспекти питання можемо 
перейти до практичних цілей статті. П(С)БО 7 за-
лишає нам право самостійного вибору методу амор-
тизації «...з урахуванням очікуваного способу одер-
жання економічних вигод від його використання». 
Головна ціль методу амортизації полягає в система-
тичному розподілі вартості об’єкта між періодами 
протягом повного чи неповного строку його корис-
ного використання. В залежності від вибору методу 
за яким буде амортизуватися об’єкт, вартість його 
може списуватись по-різному: рівномірно протягом 
строку корисного використання, чи більша його час-
тина буде відшкодована в перші роки використання, 
чи залежно від обсягу виробленої продукції. На ви-
бір методу амортизації впливає багато факторів, се-
ред яких, одним з найголовніших, на нашу думку, є 
вид зносу, в розумінні втрати споживчих властивос-
тей чи вартості об’єкта, якому найбільшим чином 
підлягає об’єкт основних засобів. Наведемо класи-
фікацію видів зносу:
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Фізичний. Він характеризує зниження вартості 
об’єкта, викликане технічними причинами і вираже-
не в погіршенні його робочих характеристик (напри-
клад, передбачених паспортом заводу виробника). 
Чинниками, що впливають на ступінь зносу є строк 
експлуатації – природне старіння вузлів і деталей у 
процесі експлуатації об’єкта; умови зберігання, об-
слуговування й експлуатації; аварії.

Моральний. Характеризує зниження вартості 
об’єкта, порівняно з більш досконалим, аналогічним 
за призначенням об’єктом, викликане більш низь-
ким споживчими якостями об’єкта, що оцінюється. 
Чинниками впливу є продуктивність, економічність, 
економічні характеристики, дизайн, вартість нового 
об’єкта, нові матеріали, технології.

Деякі автори, як наприклад Т.Є. Дугар, розрізня-
ють додатково ще :

Функціональний, що характеризує зниження вар-
тості об’єкта, викликане не відповідністю його техніч-
них характеристик функціональному призначенню.

Зовнішній, що характеризує зниження вартості 
об’єкта, викликане різноманітними зовнішніми чин-
никами, тобто це можуть бути галузеві, економічні, 
технологічні причини, які безпосередньо впливають 
на рівень потреби у зазначеному об’єкті.

Економічний, що характеризує системний розпо-
діл вартості об’єкта за періодами експлуатації в бух-
галтерському обліку.

Тобто, якщо очікується, що об’єкт буде втрачати 
свої властивості, внаслідок функціонального (фі-
зичного) зносу, то найдоречнішим з п’яти методів, 
дозволених для використання П(С)БО 7 є прямолі-
нійний. Назва методу говорить сама за себе: вартість 
об’єкта буде відшкодовуватись рівними частинами 
протягом всього терміну корисного використання. 
Річна сума амортизації визначається шляхом ділен-
ня вартості, яка амортизується, на строк корисного 
використання об’єкта. Цей метод надзвичайно про-
стий і зрозумілий, через що є одним з найбільш по-
пулярних. Він не завищує витрати підприємства, і не 
дозволяє маніпулювати витратами задля зменшення 
розміру прибутку до оподаткування. Що в макро-
економічному сенсі грає важливу роль. Недоліком 
даного методу є те, що він не враховує: моральний 
знос; зміну виробничої потужності в різні роки ви-
користання; сезонний характер виробництва.

Також якщо об’єкт зношується в першу чергу фізич-
но і це залежить напряму від обсягу виробництва, який 
можна визначити застосовують виробничий метод на-
рахування амортизації. Місячну суму амортизації ви-
значають як добуток фактичного обсягу виробництва 
та виробничої ставки амортизації, яка розраховується 
шляхом ділення вартості, що амортизується, на загаль-
ний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 
очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта. 
Безумовною перевагою є те, що метод найточніший з 
економічної точки зору. Недоліком є те, що не завжди є 
можливість визначити виробничу потужність. Недолі-
ком в макроекономічному сенсі є те, що не встановлені 
мінімальні строки використання об’єкта і це дає про-
стір для певних махінацій.

Якщо знос об’єкта в першу чергу пов'язаний з 
його моральним старінням, застосовують один з ме-
тодів прискореної амортизації. Такими методами є: 

1). Метод зменшення залишкової вартості, за 
яким річна сума амортизації визначається як добу-
ток залишкової вартості об'єкта на початок звітного 
року або первісної вартості на дату початку нараху-
вання амортизації та річної норми амортизації. Річна 
норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різ-
ниця між одиницею та результатом кореня ступеня 
кількості років корисного використання об'єкта з ре-
зультату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на 
його первісну вартість. Застосовується метод тільки 
якщо у об’єкта є ліквідаційна вартість і в тому ви-
падку коли інтенсивність використання об’єктів у 
міру їх використання зменшується. Перевагою є те, 
що в перші роки нараховується більша сума аморти-
зації, але це є суб’єктивною перевагою. Недоліком 
є складна математична формула розрахунку, що ро-
бить метод малопопулярним серед бухгалтерів.

2). Метод прискореного зменшення залишкової 
вартості, за яким річна сума амортизації визнача-
ється як добуток залишкової вартості об'єкта на по-
чаток звітного року або первісної вартості на дату 
початку нарахування амортизації та річної норми 
амортизації, яка обчислюється, виходячи із стро-
ку корисного використання об'єкта, і подвоюється. 
Перевагою серед інших методів прискореної амор-
тизації є простота у розрахунку. Недоліком, те що 
метод є обмеженим у використанні Податковими 
кодексом [7, ст. 145], що є повністю виправданим 
і застосовується тільки до груп 4 (машини та об-
ладнання) та 5 (транспортні засоби). Переваги на 
макрорівні зрозумілі без пояснень, а от на макро-
рівні вони є суперечливими.

3). Кумулятивний метод, за яким річна сума 
амортизації визначається як добуток вартості, яка 
амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Куму-
лятивний коефіцієнт розраховується діленням кіль-
кості років, що залишаються до кінця строку корис-
ного використання об'єкта основних засобів, на суму 
числа років його корисного використання. Перевага 
– більша сума амортизації у перші роки використан-
ня. Недолік – «сума зносу часто не узгоджується ні 
з фактичним використанням основних засобів, ні з 
обсягом виробленої продукції» [8, ст.82].

Механізм амортизації повинен вирішувати одно-
часно три взаємопов’язані головні завдання: відшко-
дування понесених витрат на створення виробничої 
бази на підприємстві; накопичення грошових засобів; 
використання накопичених грошових засобів на від-
творення, оновлення та розширення власного вироб-
ництва [9, с. 197]. Механізм амортизації здійснюється 
через амортизаційну політику, яка «є однією із складо-
вих загальної політики управління виробничими ви-
тратами на промислових підприємствах, яка полягає в 
інтенсивному оновленні основних засобів з належною 
їх експлуатацією у процесі виробничої діяльності [10].

Висновки. На підставі аналізу підходів щодо 
визначення поняття “амортизація” та “знос” в до-
відковій та науковій літературі, можемо сказати що 
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всі існуючі визначення заслуговують уваги і від-
бивають суть даних понять з певної точки зору. В 
бухгалтерському обліку слід використовувати ви-
значення цих понять наведене в П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби», відповідно до якого: амортизація – сис-
тематичний розподіл вартості, яка амортизується, 
необоротних активів протягом строку їх корисного 

використання (експлуатації); знос основних засобів 
– сума амортизації об'єкта основних засобів з по-
чатку його корисного використання. При виборі ме-
тоду амортизації потрібно враховувати багато фак-
торів, серед яких і вид зносу, якому підлягає той чи 
інший об’єкт, що дасть змогу дотриматись принци-
пу нарахування та відповідності доходів та витрат.
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В статье рассмотрены и проанализированы подходы к определению сущности таких понятий как 
«износ» и «амортизация» с момента их возникновения и до настоящего, выяснена разница между 
этими понятиями и сфера их применения. Подробно рассмотрены и охарактеризованы все суще-
ствующие в настоящее время виды износа необоротных активов предприятия и их влияние на амор-
тизационную политику, то есть выбор предприятием метода начисления амортизации. Приведенные 
и охарактеризованы методы начисления амортизации основных средств, регламентированы Поло-
жением (стандартом) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», а также выяснено преимущества 
и недостатки применения каждого из них для предприятия и экономики государства в целом.
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The article examines and analyzes approaches to determine the nature of concepts such as «wear and tear» 
and «depreciation» from the moment of their occurrence and to present, clarified the difference between these 
concepts and the scope of their use. Considered in detail and describes all existing types of wear time fixed assets 
of the company and its impact on recovery, is now the choice of method of depreciation. The above described 
methods and depreciation of property, regulated by Regulation (default) Accounting 7 «Fixed Assets» and found 
out the advantages and disadvantages of each of them to the company and the state's economy as a whole.
Keywords: depreciation, amortization, depreciation policy, the residual value, cost.



118

# 1(01) 2014

УДК 339.727.3 + 336.3

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ 
З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

Хвалінський С.О.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник 
Академії фінансового управління
Осипчук М.Д.
кандидат економічних наук,
науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання 
відділення управління державними фінансами 
Академії фінансового управління

В статті здійснено аналіз поточної фінансової ситуації в Україні, обґрунтовано необхідність 
та досліджено особливості співпраці України з МВФ. Розглянуто основні вимоги Фонду, зо-
крема, запровадження плаваючого курсу гривні, обмеження росту мінімальної заробітної пла-
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Постановка проблеми. Загострення політичної 
ситуації значно ускладнило економічну ситуацію в 
Україні, що у свою чергу актуалізувало питання про 
залучення зовнішніх позичкових ресурсів для під-
тримки економіки. У даному контексті надзвичай-
но важливою є співпраця України з міжнародними 
фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним 
валютним фондом (МВФ), оскільки співробітництво 
України і МВФ – це не лише додаткове фінансуван-
ня, але й готовність держави до радикальних пере-
будов, реформування економіки і відповідно покра-
щення фінансового становища країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами дослідження відносин України з міжнарод-
ними фінансовими організаціями та МВФ зокрема 
займалося багато вітчизняних науковців, а саме: 
Антоненко І.В., Єрмошенко М.М., Кабанов В.Г., 
Корнилюк Р.В., Петик М.І., Савостьяненко М.В., 
Шатковська А.О. та ін. Проте більшість досліджень 
зосереджено в основному на висвітленні позитив-
них сторін взаємодії України з МВФ, при цьому не-
достатньо розробленими є потенційні ризики цієї 
взаємодії, особливо в сучасних умовах. Тому, незва-
жаючи на ґрунтовну наукову базу, питання співро-
бітництва між Україною та МВФ потребує подаль-
шого вивчення та аналізу.

Формулювання цілей статті. Метою роботи 
є дослідження національної специфіки співпраці 
України з МВФ, розгляд основних умов та аналіз на-
слідків кредитування з урахуванням сучасних умов.

Виклад основного матеріалу. Поточна фінансо-
ва ситуація в Україні трагічна: девальвація гривні на 
20%, банківські депозити впали більше ніж на 3%, з 
початку року Центральний банк витратив близько 2,8 
млрд. дол. і тепер золотовалютні резерви складають 
близько 15-16 млрд. дол. [1; 2]. За словами викону-

ючого обов’язки Президента України О. Турчинова, 
казна майже порожня [2]. Економіка перебуває в реце-
сії, що поглиблюється, спостерігається спад промис-
лового виробництва, споживчих витрат і експорту [2]. 

Окремої уваги заслуговує боргове навантаження 
на економіку. Так, зокрема, за словами президента 
РФ В. Путіна, Україна заборгувала 2 млрд. дол. за 
газ, що може потягнути за собою очевидні санкції 
[3]. Україна також має погасити борг перед МВФ об-
сягом 3,72 млрд. дол. протягом 2014 р. У Таблиці 1 
представлено обсяги загального державного боргу 
станом на 31 грудня 2013 р.

Таблиця 1
Загальний державний борг України станом 
на 31 грудня 2013 р. (млрд. дол.)

Кредитори
Пряма 

державна 
заборгова-

ність

Державні 
гарантії, 

зовнішня за-
боргованість

Загаль-
ний дер-
жавний 

борг
Міжнародні фі-
нансові органі-
зації

7,71 2,03 9,74

Закордонні дер-
жавні органи 0,91 0,25 1,16

Міжнародні ко-
мерційні банки - 3,45 3,45

Інше 19,28 3,90 23,18
Загалом 27,90 9,63 37,53

Джерело: складено за даними [4]

Загалом боргове навантаження складає 47% ВВП 
і, можна припустити, що досягнення показника 60% 
означатиме настання дефолту. У цілому Україна по-
требує 20-25 млрд. дол. протягом 2014-2015 рр.: в 
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2014 р. 15 млрд. і приблизно 10 млрд. в 2015 р. [2].
Погляди науковців та практиків щодо варіантів 

виходу з кризи розділились. На думку А. Ослунда, 
МВФ і Європейський Союз (ЄС) мають негайно 
допомогти Україні протягом кількох найближчих 
тижнів, оскільки, подолавши олігархічний режим, 
Україна готова до проведення необхідних реформ 
[5]. Інші аналітики, пов’язані з міжнародними кре-
диторами, налаштовані більш скептично, оскільки у 
минулому уряди України не завжди дотримувались 
вимог МВФ і, відповідно, корупція не була подола-
на, а навпаки процвітала. Тому дуже обережно треба 
підходити до рішення щодо кредитування України 
до виборів нової влади в травні [5]. З іншого боку, 
адміністрація Б. Обами, бажаючи підтримати де-
мократію, докладає зусиль щодо допомоги Україні 
через МВФ і закликає до допомоги ЄС. Між ЄС та 
Україною вже підписано меморандум про 610 млн. 
євро допомоги, однак основною вимогою надання 
допомоги є успішні переговори із МВФ [6]. Таким 
чином, досягнення позитивних домовленостей із 
Фондом є основною умовою виходу України з кризи. 

Слід зазначити, що у 2013 р. велися переговори 
про нову лінію stand-by загальним обсягом 15 млрд. 
дол. Так, протягом минулого року в Україні працю-
вали дві технічні місії МВФ, якими здійснювалися 
аналіз та оцінка економічної та політичної ситуації. 
Однак рішення про фінансування економіки України 
за підсумками роботи обох місій не було ухвалене. 
У результаті оцінки було визначено, що макроеко-
номічна політика, яка проводилась на той момент 
владою держави, посилювала значні зовнішні і фіс-
кальні дисбаланси, а також поглиблювала рецесію. 
Місією МВФ зроблено висновок щодо необхідності 
в Україні фіскальної консолідації та значного скоро-
чення бюджетних видатків з одночасною раціоналі-
зацією роботи сектору державних закупівель. Крім 
того, було рекомендовано проведення істотних ре-
форм в енергетичному секторі, в першу чергу у сфері 
тарифного утворення, а також вжиття низки заходів 
щодо створення/відновлення сприятливого ділового 
клімату [7]. Однак, як зазначалось вище, у зв’язку із 
відмовою попереднього уряду країни забезпечити 
виконання умов Фонду, кошти не було виділено.

На тлі завершення переговорів з МВФ про про-
довження співпраці з Україною щодо надання най-
ближчим часом кредиту, слід детальніше розгля-
нути умови та наслідки останньої. На наш погляд, 
відновлення кредитування України Фондом може 
принести неабияку користь економіці країни, але 
при цьому присутні й деякі ризики. Так, однією із 
ключових вимог останнім часом було запроваджен-
ня плаваючого курсу гривні. Але в лютому колишнє 
керівництво Національного банку (НБУ) фактично 
вже запровадило такі зміни. Тепер офіційний курс 
гривні оновлюється щодня залежно від середньозва-
жених ринкових значень попереднього банківського 
дня. Такий метод курсоутворення давно очікувався 
ринком, а, власне, НБУ це дозволило мінімізувати 
валютні інтервенції й економити і так незначні на-
разі золотовалютні резерви.

Іншою необхідною для виконання вимогою 
МВФ є різке скорочення різних видів соціальної 
підтримки населення. Слід зауважити, що Фондом 
рекомендовано не зниження мінімальної заробітної 
плати, а обмеження (“замороження”) росту остан-
ньої відповідно до рівня інфляції. Даний захід ви-
ступатиме проявом бюджетної консолідації, що 
означає максимальне зниження витрат державного 
бюджету. Крім того, з цією метою передбачається 
скорочення витрат на утримання апарату державної 
влади, а також впорядкування видатків на закупів-
лю товарів і послуг. 

Підвищення тарифів на газ є предметом активно-
го обговорення протягом тривалого часу. За резуль-
татами оцінки, представники МВФ підкреслюють, 
що дуже низькі роздрібні тарифи покривають лише 
20-30% економічних витрат і в 3-5 разів нижчі, ніж 
тарифи в сусідніх країнах-імпортерах. Відповідно, 
обсяг енергетичних субсидії в Україні оцінюється 
приблизно на рівні 7,5% ВВП [8]. Низькі ціни на газ, 
безумовно, допомагають населенню збалансовувати 
власні бюджети в умовах скрутного економічного 
становища, однак вони й надалі погіршуватимуть 
занедбану інфраструктуру енергетичного сектору та 
гальмуватимуть її оновлення. Відсутність реформ, 
причетність керівництва до корупційних скандалів 
разом із низькими тарифами послуг із забезпечення 
газом погіршують економічні показники державної 
компанії “Нафтогаз України” (одного із ключових 
підприємств України, що здійснює роботи з роз-
відки, розробки та буріння родовищ газу та нафти, 
їх транспортування, зберігання та постачання спо-
живачам) та змушують позичати кошти і домовля-
тись про відтермінування платежів за фінансовими 
зобов’язаннями. 

Тож на сьогодні підвищення тарифів на газ для на-
селення на 50% з 1 травня 2014 р. та для підприємств 
теплової комунальної енергетики (ТКЕ) на 40% з 1 
липня 2014 р. є реальністю [9]. З одного боку, вини-
кає високий ризик погіршення й без того непростих 
умов життя громадян із низькими доходами. З іншо-
го боку, підвищення тарифів МВФ рекомендується 
поєднувати із одночасним посиленням соціальної 
допомоги для малозабезпечених сімей, що повинно 
захистити останніх. Принциповим у даному контек-
сті виступатиме прозорість та справедливість у про-
цесі надання такої адресної допомоги. 

Проведення реформ, що забезпечать покращен-
ня бізнес-клімату та сталий економічний розвиток, 
являється останньою та не менш важливою вимо-
гою МВФ. Стосується це, насамперед, покращення 
функціонування судової гілки влади, встановлення 
гарантій прав власності та усунення корупції з усіх 
сфер державної діяльності. За останніми даними 
міжнародної організації Transparency International 
рівень корупції (індекс сприйняття корупції) в 2013 
р. в Україні оцінюється дуже високо: Україна займає 
144-те місце рейтингу серед 177 досліджуваних кра-
їн (поряд з Нігерією, Папуа-Новою Гвінеєю, Іраном, 
Камеруном і Центральноафриканською Республі-
кою) [10].
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Вищезазначені реформи наразі є тими вимогами, 
виконання яких забезпечить Україні отримання фі-
нансових ресурсів від МВФ. Інші умови, які активно 
обговорюються (в основному спекулятивною пре-
сою), зокрема, питання про відміну мораторію на 
продаж землі сільськогосподарського призначення, 
приватизацію шахт тощо наразі не є обов’язковими 
для виконання та мають рекомендаційний характер. 
Хоча, на нашу думку, деякі з них мають досить слуш-
ний характер. Так, рекомендація щодо приватизації 
шахт полягає у тому, щоб продати дотаційні про-
мислові об’єкти, які не приносять прибутків, та на 
модернізацію яких у держави недостатньо ресурсів. 
Приватизація цих об’єктів не лише сприятиме зни-
женню видатків бюджету, але й дасть можливість 
підвищувати їх ефективність.

Рішення про запровадження нової програми 
співпраці між Україною і МВФ, як основним кре-
дитором країни, має бути ухвалене найближчими 
днями. Наразі точний обсяг фінансування не ого-
лошується жодною зі сторін. Урядом лише зазна-
чалися припущення щодо орієнтованої суми 15-20 
млрд. дол. [11]. Попередньо директор департамен-
ту зовнішніх зв’язків Фонду Д. Райс зазначив, що 
в умовах проведення зараз реформи квот у самому 
МВФ, квота України напевно зросте, що одночасно 
забезпечить країні доступ до ширшого фінансового 
пакету [12].

Не можна залишити поза увагою існуючі ризики, 
пов’язані із виконанням умов МВФ. Адже виконан-
ня останніх призведе до вповільнення економічно-
го зростання. Такі заходи як обмеження зростання 
фонду оплати праці в державному секторі, заморо-
жування розмірів соціальних виплат, скорочення фі-
нансування бюджетних програм позбавляють держа-
ву можливості підтримати економіку в умовах кризи 
за допомогою стимулювання внутрішнього ринку. У 
сукупності, це обмежує внутрішній попит, і, як на-
слідок, вповільнює темпи зростання ВВП і обмежує 
можливості для зростання в майбутньому. 

Водночас, фінансова допомога МВФ забезпе-
чить макроекономічну стабільність у країні. Скоро-
чення експорту й необхідність закуповувати доро-
гий російський газ, серйозні виплати із зовнішніх 
боргів (тільки цього року держава повинна випла-
тити приблизно 7 млрд. дол.) і відсутність істотного 
припливу іноземних інвестицій послабили платіж-
ний баланс країни. Разом із девальваційними очіку-
ваннями населення це становить значний ризик для 
стабільності курсу гривні. Отримання траншів від 
МВФ забезпечить уряд України тими резервними 
коштами, які дозволять вчасно зробити всі необхід-
ні платежі й, у підсумку, зберегти макроекономічну 
стабільність. 

Крім того, відновлення кредитної програми МВФ 
і одержання траншів підвищить довіру іноземних ін-
весторів до України. Висуваючи певні вимоги до по-
зичальників при наданні кредиту, МВФ таким чином 
забезпечує можливість повернення своїх кредитів. 
Одночасно це гарантує таку ж надійність коштам ін-

ших іноземних інвесторів. Працююча кредитна про-
грама із МВФ дасть позитивний сигнал міжнарод-
ним інвесторам про зменшення економічних ризиків 
в Україні і призведе до збільшення припливу інозем-
них інвестицій.

Особливої уваги заслуговує рекомендована по-
даткова реформа. МВФ звертає увагу, що кількість 
осіб, які працюють за спрощеною системою оподат-
ковування, не відповідає кількості податків, що зби-
рають із цих підприємців. В Україні за підсумками 
першого півріччя 2013 р. було зареєстровано близь-
ко 1,17 млн. осіб працюючим за спрощеною систе-
мою оподатковування. При цьому вони заплатили 
в бюджет усього 2,1 млрд. грн. У той час як лише 
податок на прибуток дає надходжень у держбюджет 
близько 50 млрд. грн. Тому, на думку комісії МВФ, 
система спрощеного оподатковування не виконує 
свою функцію стимулювання розвитку малого й 
середнього бізнесу, а просто використовується для 
ухилення від оподатковування. У результаті держ-
бюджет недоотримує мільярди гривень податків, 
а це неприпустимо для постійно дефіцитного бю-
джету України. Таким чином, МВФ рекомендує цей 
мільйон спрощенців перевести на загальну систему 
оподатковування, щоб збільшити обсяги податко-
вих надходжень, насамперед податку на прибуток і 
ПДВ. МВФ припускає існування спрощеної систе-
ми оподатковування, але тільки для осіб, які не ви-
користовують найману робочу силу, мають кустарне 
виробництво, або надають послуги населенню. Але 
при цьому не допускається використання спрощеної 
системи оподатковування для осіб, які займаються 
оптовою торгівлею, наданням послуг промисловим 
компаніям, а також тих, хто обслуговує великі ком-
панії. Оскільки саме через систему спрощеного опо-
датковування великий і середній бізнес може ухиля-
тися від оподатковування. На даний момент існуюча 
система оподатковування дозволяє платити 5% або 
7% від обороту. У залежності від суми валового до-
ходу можна не платити ПДВ і податок на прибуток. 
Це для деяких бізнес-структур фактично і є основою 
для ухиляння від сплати податків. Тому вимогу МВФ 
у цілому можна вважати доцільною [13].

З метою пришвидшення надання Україні фінан-
сової допомоги (1 млрд. дол.) Сенат Конгресу США 
висловив пропозицію щодо припинення дебатів та 
постановки на фінальне голосування законопроекту 
про введення санкцій щодо Росії та виділенні допо-
моги Україні. У ході процедурного голосування таке 
рішення підтримали 78 сенатів (17 – проти). Таким 
чином, Сенат відмовився від вимоги реформування 
МВФ, щоб надати вищезазначену допомогу [14].

Висновки. Таким чином, можна сподіватися вже 
найближчим часом й на рішення МВФ. Найважли-
вішим є те, що співпраця з МВФ, незважаючи на 
існуючі ризики, це хороший сигнал як для інститу-
ційних, так і для приватних міжнародних інвесторів. 
Крім того, виконання умов Фонду з часом сприяти-
ме досягненню бездефіцитного бюджету, функціону-
вання економіки без зовнішніх боргів.
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В статье осуществлен анализ текущей финансовой ситуации в Украине, обоснована необходимость и 
исследованы особенности сотрудничества Украины с МВФ. Рассмотрены основные требования Фон-
да, в частности, внедрение плавающего курса гривны, ограничение роста минимальной заработной 
платы соответственно уровню инфляции, повышение тарифов на газ. Определены риски кредитования 
с учетом современных условий, в частности отмечено, что рекомендации МВФ могут лишить государ-
ство возможности поддержать экономику с помощью стимулирования внутреннего рынка.
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У статті розглянуто питання вивчення сучасної системи державного внутрішнього фінансо-
вого контролю в Україні. Висвітлено найбільш перспективні напрями вдосконалення систе-
ми державного внутрішнього фінансового контролю в Україні з погляду світового досвіду. 
Ключові слова: державний фінансовий контроль, внутрішній державний фінансовий контр-
оль, система фінансового контролю. 

Постановка проблеми. Зміни внутрішнього фі-
нансового ладу, політичного й економічного курсу 
України в напрямі інтеграції до міжнародного просто-
ру повинні супроводжуватися докорінною перебудо-
вою управлінських функцій держави, в тому числі й 
контрольних. Ефективна система державного фінан-
сового контролю є необхідним атрибутом сучасної 
демократичної держави, запорукою ефективності ви-
користання державних фінансових ресурсів. Внутріш-
ній державний фінансовий контроль як невід’ємний 
елемент цієї системи є важливим інструментом дер-
жавного управління, що дає змогу зменшити кількість 
проблемних питань і порушень, пов’язаних із діяль-
ністю органів державного сектора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблем державного внутрішнього фі-

нансового контролю присвячено праці вітчизняних 
вчених: М.Т. Білухи, О.Д. Василика, І.К. Дрозд, Є.В. 
Калюги, В.І. Кравченка, В.Ф. Максімової, І.Б. Стефа-
нюка, Л.О. Сухарєвої, В.М. Федосова, І.Я. Чугунова, 
В.О. Шевчука та інших. Незважаючи на значний до-
робок вчених, існує цілий ряд невирішених проблем 
у сфері контрольної діяльності бюджетних установ.

Постановка завдання. Дослідження процесу 
становлення державного внутрішнього контролю 
в Україні та визначення основних стратегічних на-
прямків подальшого його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Основними пе-
редумовами реформування системи державного 
внутрішнього фінансового контролю в Україні на 
сучасному етапі розвитку ринкових відносин є такі: 
неефективність вітчизняних методів державного 
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контролю (зокрема, ревізії), що мають фіскальний 
характер; необхідність переходу від ретроспектив-
ного до попереднього контролю; значне зростання 
кількості бюджетних правопорушень; необхідність 
проведення адміністративної реформи в напряму 
децентралізації, що сприятиме збільшенню відпо-
відальності керівників за управління бюджетними 
коштами; потреба адаптації вітчизняної системи 
державного внутрішнього фінансового контролю до 
вимог ЄС [5, c. 299].

З метою усунення недоліків у функціонуван-
ні системи державного внутрішнього фінансового 
контролю необхідно визначити пріоритети та запро-
вадити її сучасну модель. Основними завданнями 
реформування системи державного внутрішнього 
фінансового контролю є: 

1) визначення з урахуванням сучасних умов роз-
витку України й положень ЄС засад організації дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю, що 
ґрунтується на відповідальності керівника; 

2) створення єдиного правового поля для розви-
тку системи державного внутрішнього фінансового 
контролю як складової частини державного управ-
ління та внесення відповідних змін до законодав-
ства; визначення Мінфіну органом, уповноваженим 
здійснювати нагляд за станом реформування сис-
теми державного внутрішнього фінансового контр-
олю, спрямовувати й координувати централізований 
внутрішній аудит, Державна фінансова інспекція на 
період реформування – органом гармонізації вну-
трішнього контролю і внутрішнього аудиту; 

3) формування інституцій, що забезпечуватимуть 
розвиток національної системи державного вну-
трішнього фінансового контролю; 

4) створення умов для ефективного функціону-
вання системи внутрішнього контролю в органах 
державного й комунального секторів [2].

Євроінтеграційний напрям розвитку України 
та визначення його в Концепції [3] як пріоритетної 
складової реформування системи державного вну-
трішнього контролю, що передбачає запровадження 
в діяльність органів державного сектору систем вну-
трішнього контролю і внутрішнього аудиту, вимага-
ють відповідних дій, тому Державною фінансовою 
інспекцією у 2011 році було затверджено Концепцію 
розвитку державного внутрішнього фінансового 
контролю до 2017 року, якою передбачено основні 
напрями діяльності: інспектування, централізова-
ний внутрішній аудит та гармонізацію внутрішнього 
контролю і внутрішнього аудиту. 

Концепцією визначено методологію й організа-
цію державного внутрішнього фінансового контр-
олю та спрямовано на поліпшення бюджетного 
процесу, підвищення ефективності функціонування 
державних фінансів, що має істотне значення для 
економічного розвитку України та суспільного до-
бробуту. Цього можливо досягти шляхом системного 
вдосконалення якості державного регулювання.

Позитивним значенням Концепції є те, що вона 
предметно сформулювала основні завдання з рефор-
мування системи державного внутрішнього фінан-

сового контролю, стратегічні напрями та основні 
етапи його розвитку [6].

Як зазначає І.С. Скоропад, існують також і певні 
критичні зауваження, а саме побутує думка, що Кон-
цепція суперечить нормам Конституції та порушує 
логічний розвиток системи державного фінансового 
контролю. Отже, єдиної думки про ефективність та 
доцільність Концепції не існує. Також варто зазначи-
ти, що є певні недопрацювання щодо схваленої Кон-
цепції, а зокрема: відсутність інформації про кошти, 
за які будуть здійснюватися нововведення; ведеться 
недостатня роз’яснювальна робота щодо майбутніх 
реформувань [4, c. 264].

Реформування системи державного внутрішньо-
го фінансового контролю з урахуванням досвіду кра-
їн – кандидатів у члени ЄС передбачається провести 
протягом тринадцяти років трьома етапами:

1. До 2011 року за участю європейських експер-
тів розробити методологію управління ризиками, 
порядку звітування про внутрішній контроль та вну-
трішній аудит, стратегію навчання і підвищення ква-
ліфікації працівників служб внутрішнього аудиту;

2. У період 2012-2016 років планується здійснити 
запровадження в органах державного державного і 
комунального секторів нової моделі внутрішнього 
контролю:

- запровадження в органах державного і кому-
нального сектору нової моделі системи внутрішньо-
го контролю; 

- утворення служб внутрішнього аудиту в органах 
державного і комунального сектору з поступовою за-
міною інспектування на внутрішній аудит; 

- запровадження щорічного звітування про функ-
ціонування системи внутрішнього контролю та вну-
трішнього аудиту; 

- удосконалення методології та розроблення по-
сібника з питань внутрішнього аудиту; 

- запровадження сертифікації внутрішніх аудито-
рів з урахуванням міжнародного досвіду;

- створення Мінфіном та Держфінінспекцією 
єдиної бази даних внутрішнього аудиту в органах 
державного і комунального сектору.

3. Під час здійснення заходів третього етапу (2017 
рік) буде забезпечено підбиття підсумків двох етапів 
реформування системи державного внутрішнього 
фінансового контролю, визначення пріоритетів її по-
дальшого розвитку на центральному та місцевому 
рівні відповідно до тенденцій соціально-економіч-
ного розвитку країни [3]. 

На нашу думку, стратегічні напрями розвитку 
системи державного фінансового контролю пови-
нні охоплювати організаційні та нормативно-правові 
зміни щодо: 

– розробки стратегії системи державного фінан-
сового контролю шляхом перетворення сучасних на-
укових здобутків теоретико-методологічного дослі-
дження системи державного фінансового контролю 
на інституційні засади державних фінансів для гармо-
нізації чинного нормативно-правового середовища; 

– подальшого розвитку теоретико-методологіч-
них засад цілісності системи державного фінансо-
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вого контролю шляхом визначення її формотворчих 
елементів і структурних зв’язків та ієрархічних спо-
лучень між ними; 

– інституційного розвитку державних фінансів, 
що полягає в гармонізації чинного нормативно-пра-
вового середовища;

– створення вищим органом контролю єдиної 
для всіх органів контролю інтегрованої бази даних, 
пов’язаної з паспортизацією результатів контроль-
них заходів.

Таким чином, вітчизняна система внутрішнього 
державного фінансового контролю не в усіх аспек-
тах відповідає європейським вимогам і перебуває у 
стані реформування [1, c. 8].

Отже, ефективність державного фінансового 
контролю може бути забезпечена, якщо зовніш-
ній та внутрішній контроль будуть своєчасними та 
об’єктивними, чітко регламентованими, орієнтова-
ними на кінцевий результат, що забезпечить вико-
нання визначених завдань та досягнення цілей со-
ціально-економічного розвитку. Важливе місце при 
цьому займає формування інституційного забезпе-

чення, встановлення правового статусу інституцій, 
чітке визначення прав і обов’язків, методів і форм 
контрольних заходів у сфері управління державним 
фінансами. 

Висновки. Важливим інструментом державного 
управління, що надає можливість виконати відповід-
ні завдання, пов’язані з діяльністю органів держав-
ного сектору, є державний внутрішній фінансовий 
контроль, який в разі певного впливу на державу 
сприяє фінансово – економічній збалансованості. 

Завдання стратегії розвитку системи державно-
го фінансового контролю були реалізовані непо-
вною мірою, про це свідчать недоліки державного 
фінансового контролю на сучасному етапі. Також, є 
недосконалою нормативно-правова база у сфері фі-
нансового контролю, не вироблено єдиного категорі-
ального апарату та методології контролю.

Таким чином, внутрішній державний фінансовий 
контроль в Україні пройшов декілька етапів розви-
тку і все ще перебуває на стадії вдосконалення та 
трансформації з урахуванням надбань світової прак-
тики у сфері внутрішнього фінансового контролю.
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У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану підприємств в сучас-
них умовах. Визначено особливості застосування методичних підходів відповідно до специ-
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Постановка проблеми. В умовах посилення вну-
трішньої та зовнішньої конкуренції на ринку вітчиз-
няні підприємства опиняються на межі банкрутства 
за рахунок непродуманої фінансово-господарської 
політики та переважно короткострокового управ-
ління втрачають свої позиції. Тобто, пристосовую-
чись до нових умов господарювання, підприємства 
стикаються зі значними фінансовими труднощами 
в зв’язку з неправильним перерозподілом коштів і 
джерел їхнього утворення. У зв’язку з цим постає 
питання про створення єдиної методики оцінки та 
аналізу їх фінансового стану як основи подальшого 
ефективного функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні і практичні аспекти досліджуваної пробле-
ми знайшли відображення в працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених, а саме: Багрова В.П., Баканова 
М.І. Бойчик І.М., Бугая В.З., Бутинця Ф.Ф., Єлейка 
Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М. Коробова М.Я., 
Лапішко М.Л., Лахтіонової Л.А., Мних Є.В., Нега-
шева Е.В., Подолянської В.О. та ін.. У дослідженнях 
науковців широко розкрито питання аналізу фінан-
сового стану підприємств, однак все ще не виріше-
ними залишаються питання щодо систематизації і 
способів обчислення показників фінансового стану, 

адаптації та визначення доцільності застосування 
закордонних методик аналізу для вітчизняних під-
приємств, а також необхідності уніфікації стандартів 
аналізу за відповідними чітко визначеними принци-
пами та ін. Все це вказує на необхідність подальших 
досліджень аналізу фінансового стану підприємств.

Постановка завдання. Дослідження теоретич-
них і методичних положень, а також визначення 
економічної сутності аналізу та оцінки фінансового 
стану підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз фінансово-
го стану підприємства є необхідним етапом для роз-
робки планів і прогнозів фінансового оздоровлення 
підприємства. Фінансовий стан підприємства треба 
систематично й усебічно оцінювати з використанням 
різних методів, прийомів та методик аналізу. Стійкий 
фінансовий стан підприємства формується в процесі 
всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому 
оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійсни-
ти не через один, навіть найважливіший, показник, а 
тільки за допомогою комплексу, системи показників, 
що детально й усебічно характеризують господар-
ське становище підприємства. Також, головним за-
вданням кожного підприємства є виявлення шляхів 
покращення фінансового стану. 
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Фінансовий стан підприємства – це одна з най-
важливіших характеристик результатів діяльності 
кожного підприємства, що визначається взаємоді-
єю всіх складових фінансових відносин підпри-
ємства, сукупністю усіх виробничо-господарських 
факторів [1].

Фінансовий стан підприємства характеризує 
здатність підприємства саморозвиватися на певний 
момент часу, а також характеризується системою 
показників, що дозволяють оцінити наявність, роз-
міщення і ефективність використання фінансових 
ресурсів.

Фінансова діяльність підприємства повинна 
бути спрямована на забезпечення систематично-
го надходження і ефективного використання фі-
нансових ресурсів, дотримання розрахункової і 
кредитної дисципліни, досягнення раціонального 
співвідношення власних і залучених коштів, фі-
нансової стійкості з метою ефективного функці-
онування підприємства. Саме цим зумовлюється 
необхідність і практична значущість систематич-
ної оцінки фінансового стану підприємства, якій 
належить суттєва роль у забезпеченні його ста-
більного фінансового стану [5]. 

Комплексна оцінка фінансового стану підпри-
ємства передбачає визначення економічного потен-
ціалу суб'єкта господарювання або, іншими слова-
ми, вона дає змогу забезпечити ідентифікацію його 
місця в еномічному середовищі. Оцінка майнового 
та фінансово-економічного стану підприємства ство-
рює необхідну інформаційну базу для прийняття 
різноманітних управлінських та фінансових рішень 
щодо проблемних питань купівлі-продажу бізнесу, 
напрямків виробничого розвитку, залучення чи здій-
снення інвестицій тощо.

Основними етапами комплексної оцінки діяль-
ності підприємства на підставі системи фінансових 
коефіцієнтів є: 

1) формування системи оцінних показників; 
2) оцінка одиничних показників діяльності під-

приємства; 
3) синтез одиничних оцінок для отримання комп-

лексної оцінки діяльності підприємства [4].
Традиційна практика аналізу фінансового стану 

підприємства опрацювала певні прийоми його здій-
снення [3]. Розглянемо такі основні прийоми аналізу 
в табл.1.

Конкурентне ринкове середовище вимагає від 
підприємства постійного вдосконалення. Для того 
щоб бути конкурентоспроможним, підприємство по-
винно мати конкурентні переваги. Основним засо-
бом отримання конкурентних переваг є пошук шля-
хів підвищення ефективності власної діяльності та 
удосконалення фінансового стану. 

Фінансовий стан підприємства – це сутнісна ха-
рактеристика діяльності підприємства у певний пе-
ріод, що визначає реальну чи потенційну можливість 
підприємства, забезпечувати достатній рівень фі-
нансування, фінансово-господарської діяльності та 
здатність ефективно здійснювати її в майбутньому. 
Для визначення фінансового стану використовують 
низку аналітичних показників: ліквідності, плато-
спроможності, майнового стану, рентабельності, 
оборотності кредиторської заборгованості, коефіці-
єнт забезпеченості запасів власними коштами тощо 
[2, с. 113] .

Стабільність фінансового стану залежить від пра-
вильності та доцільності вкладення фінансових ре-
сурсів в активи, тому для його оцінки необхідно ви-
вчити перш за все склад, структуру майна та джерела 
його утворення, а також причини їх зміни. Стійкий 
фінансовий стан – це правильне регулювання фінан-
сів у процесі господарської діяльності, у свою чергу, 
позитивно впливають на виконання виробничих пла-
нів і забезпечення потреб виробництва необхідними 
ресурсами. 

Загальна стійкість підприємства може бути забез-
печена лише за умови стабільної реалізації продук-
ції й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб 
виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розра-
хуватися з постачальниками, кредиторами, праців-
никами тощо. Таким чином, розглянемо аналіз фі-
нансової стійкості підприємства Вінницької області 
ПАТ «Дашківці» на прикладі табл. 2.

Таблиця 1
Характеристика основних прийомів аналізу фінансового стану

Назва Сутність
горизонтальний аналіз полягає у порівнянні кожної позиції поточної звітності з минулим періодом

вертикальний аналіз забезпечує визначення структури фінансових показників з виявленням впливу кож-
ної позиції звітності на показник загалом

трендовий аналіз
полягає в порівнянні кожної позиції звітності з минулими періодами і виявлення 
тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, яка є вільною від випадкових 
впливів індивідуальних особливостей окремих періодів

метод фінансових коефі-
цієнтів

полягає в розрахунку числових відношень показників різних форм звітності, ви-
значенні взаємозв’язку між ними. Фінансові коефіцієнти є вихідною базою для 
факторного аналізу фінансового стану підприємства

порівняльний аналіз
це внутрішній аналіз показників звітності підприємства, дочірніх підприємств, під-
розділів, цехів, а також порівняння показників даного підприємства з відповідними 
показниками конкурентів, з нормативними чи середньо-галузевими даними

факторний аналіз дає змогу виявити вплив окремих факторів на показники за допомогою детерміно-
ваних чи стохастичних прийомів дослідження 
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За даними табл. 2 коефіцієнт власних і залуче-
них коштів знаходиться на рівні 4,59. Це означає, 
що на 1 гривню залучених коштів припадає 4,59 грн 
власних коштів. Аналіз коефіцієнта маневреності 
показав, що значна частина власного капіталу була 
вкладена в основні засоби, а інша використовується 
для фінансування поточної діяльності. Розрахунки 
свідчать, що на підприємстві дещо збільшився по-
казник забезпеченості запасів власними джерелами 
фінансування, і він знаходиться в межах порогового 
значення цього коефіцієнта (0,5–1). Це означає, що 
підприємство може маневрувати власними коштами. 
Коефіцієнт стійкого фінансування характеризує, яка 
частина активу балансу сформована за рахунок стій-
ких джерел. Як бачимо, майже третина 76 % акти-
ву сформовано за рахунок власних стійких джерел. 
Критичне значення коефіцієнта, згідно вимог, 0,75, 
а в нашому випадку він становить 0,76. Отже, в за-
гальному, ми можемо зробити висновок, що кошти в 
господарстві розподілені рівномірно, що призводить 
до збільшення показників фінансової стійкості. Тому 
фінансовий стан ПАТ «Дашківці» є стійким і ста-
більним. Господарство працює прибутково, ефектив-
но використовує ресурси і, як показують результати 
дослідження, має достатні резерви для покращення 
фінансового стану.

На нашу думку, основними напрямами покра-
щення фінансового стану підприємства може бути:

- зниження собівартості продукції, що дозволить 
підприємству бути конкурентоспроможним на ринку 
збуту;

- збільшення грошових коштів на розрахунко-
вому рахунку підприємства збільшить коефіцієнт 
абсолютної ліквідності і дозволить підприємству 

оформляти довго і короткострокові позики банку для 
фінансування поточної діяльності;

- прогнозування, оскільки, щоб грамотно керува-
ти виробництвом, необхідно використовувати дані 
про його стан, а також зміни, які в ньому відбува-
ються. 

Сьогодні також існують складності проведення 
аналізу фінансового стану підприємства, що зумов-
лено: нестабільністю економіки; політичною неви-
значеністю; нестабільністю законодавчої бази.

Висновки. Отже, покращення фінансового ста-
ну підприємства можливе шляхом підвищення ре-
зультативності розміщення та використання ресур-
сів підприємства. Таким чином, аналіз фінансового 
стану підприємства зумовлений потребою система-
тичного аналізу та вдосконалення роботи в умовах 
ринкових відносин. Задовільний фінансовий стан є 
найважливішою характеристикою діяльності під-
приємства, яка відображає конкурентоспроможність 
підприємства та його потенціал у діловому співро-
бітництві, оцінює якою мірою гарантовані економіч-
ні процеси самого підприємства та його партнерів за 
фінансовими та іншими відносинами.

На нашу думку, правильно проведений фінансо-
вий аналіз дасть змогу оцінити фінансову стійкість 
підприємства, ефективно використати грошові засоби 
для підтримки ефективної структури капіталу та про-
вести оптимізацію фінансових потоків господарства.

Таким чином, за допомогою фінансового аналі-
зу можна здійснювати систематичний контроль за 
виконанням планів одержання прибутку, виявляти 
фактори отримання прибутку, вивчати напрями і тен-
денції розподілу прибутку, виявляти резерви збіль-
шення прибутку.

Таблиця 2
Аналіз фінансової стабільності підприємства ПАТ «Дашківці»

Показники Методика розрахунку 2011р. 2012р. 2013р. Відхилення 
+,-

1.Коефіцієнт співвідношення власних 
і залучених коштів

ф.1р.380+р.430+р.220+
р.620/ф.1р.480-р.620 2,73 3,99 4,59 1,86

2. Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу ф.1р.260-р.620/ф.1р.380 0,53 0,64 0,64 0,11

3. Коефіцієнт забезпеченості запасів 
власними джерелами фінансування

ф.1р.260-р.620/ф.1р.100+р.110
+р.120+р.130+р.140 0,66 0,90 0,96 0,3

4. Коефіцієнт стійкого фінансування ф.1р.380+р.480/ф.1р.640 0,63 0,72 0,76 1,13
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У даній статті досліджуються зміни податкового законодавства, а також аналізується як дані 
зміни відзначились на інвестиційній політиці України. Також береться до уваги досвід ін-
ших країн при зміні законодавчої бази. В статті проведений аналіз динаміки індексу конку-
рентоспроможності протягом 2006-2013 років.
Ключові слова: Податковий кодекс України, інвестиційна політика, податкова політика.

Загально відомо, що передовим інструментом 
впливу на стан і розвиток економіки є фінансові ре-
сурси які може залучити дана система. Джерелами 
можуть бути як інвестиційні кошти, кредитні ресурси, 
так і ті грошові еквіваленти які отримуються завдяки 
податковому навантажені на населення і підприєм-
ства. Задля правильності справляння даних коштів і 
було прийнято Податковий кодекс, тобто системати-

зований перелік всіх загальнодержавних і місцевих 
податків і зборів в одному місці. Податковий кодекс 
України – закон України, який регулює відносини, що 
виникають у сфері справляння податків і зборів. Його 
діяльність спрямована на підвищення конкуренто-
спроможності національної економіки, забезпечення 
стійкого економічного зростання за умови збільшен-
ня сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх 
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рівнів, проведення збалансованої бюджетної політики 
на довгострокову перспективу.

Постановка проблеми. Оскільки Податковий ко-
декс України розроблявся доволі тривалий проміжок 
часу і достеменно не відомо як саме його впрова-
дження відзначилося на бізнес-клімат та інвестицій-
ну активність в країні, необхідним є виявлення впли-
ву прийнятого Податкового кодексу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженням даних питань присвячені праці таких 
вчених: В.П. Пшеничної, С.В. Курило, О.В. Май-
стренко, А.В. Череп.

Мета дослідження. Метою даної статті явля-
ється наведення вагомих аргументів стосовно пози-
тивних і негативних моментів, які регламентуються 
Податковим кодексом, а також аналіз впливу даного 
нормативно правового документа на інвестиційну 
політику України і країн її партнерів.

Виклад основного матеріалу. Інвестиції є най-
важливішим фактором економічного зростання за 
умови ведення науково обґрунтованої інвестиційної 
політики. Саме вона визначає реальні джерела, на-
прями, структуру інвестицій, здійснення заходів, не-
обхідних для виконання національних, регіональних 
і місцевих соціально-економічних та технологічних 
програм, відтворювальних процесів на мікро- та ма-
кроекономічному рівнях.

Для кращого розуміння, що являє собою інвести-
ційна політика наведемо визначення її визначення. 
Інвестиційна політика – це складова економічної 
політики держави, що передбачає дію економічних 
інструментів, які забезпечують вплив на інвести-
ційний процес у межах чинних нормативно-право-
вих актів країни з метою досягнення соціального та 
економічного ефектів, при врахуванні ресурсних та 
інституційних обмежень [3].

Проте не мало важливим є і знання, що являють 
собою інвестиції – це вкладення коштів у різнома-
нітні об’єкти (активи) з метою одержання доходу від 
володіння таким об’єктом (активом) та від зростання 
його вартості у майбутньому [2].

Стосовно податкового законодавства, то воно як нія-
ке інше, зачіпає матеріальні інтереси усіх людей, і регу-
люється Податковим кодексом – це цілісний гармонійно 
пов’язаний та комплексний документ, який забезпечує 
досягнення балансу інтересів держави та платників по-
датків. Завдяки цьому, нововведення які прийняті в про-
екті Податкового кодексу спрямовані на захист інтересів 
платників, а також підвищення ефективності їх співпра-
ці з державою на основі удосконалення шляхів адміні-
стрування податків. Також прийняття даного законопро-
екту характеризується зібранням в один кодекс правил 
оподаткування, що замінили сотні діючих на той момент 
законів, постанов та роз’яснень, які у багатьох випадках 
суперечили одне одному, тому дане явище є позитивним 
моментом як для українського та міжнародного бізнесу, 
так і для України в цілому.

Говорячи про вплив Податкового кодексу України 
варто також зазначити дані про початок його історії з 
розгляду і прийняття. Всі дискусії стосовно необхід-
ності і важливості прийняття єдиного цілісного до-

кументу який регулював податкову політику зароди-
лись в 2000 році, і проявились у постанові Верховної 
Ради України від 13 липня 2000 року № 1868. Даний 
проект був прийнятий у першому читання, але як ви-
явилось згодом він не відповідав дійсності і його за-
твердження скасували. Наступна спроба у 2001 році 
також не увінчались успіхом через неготовність Ко-
мітету Верховної Ради України з питань фінансів і 
банківської діяльності пред’явити на розгляд розділи 
нового Податкового кодексу. 

Незважаючи на всі намагання Верховної Ради Укра-
їни затвердити Податковий кодекс починаючи з 2000 
року, їм вдалося це зробити тільки в 2010 році і те не з 
першої спроби. Перша редакція кодексу яка була при-
йнята за основу подавалась Кабінетом Міністрів Укра-
їни 17 червня 2010 року, але через низку зауважень з 
боку громадськості і державних органів після оголо-
шення 8 липня всенародного обговорення проекту 
кодексу дана редакція скасовувалась рішенням Верхо-
вної Ради. Враховуючи всі пропозиції підприємств, ор-
ганізацій і держави (в тому числі Президента) 2 грудня 
2010 року даний проект Податкового кодексу затвер-
джується. Саме з цього моменту починається нова сто-
рінка розвитку оподаткування в Україні [5].

Серед переваг Податкового кодексу можна ви-
ділити саме зменшення кількості неефективних 
податків та зборів, введення принципу презумпції 
правомірності рішень платника податків, який ре-
алізується шляхом прийняття рішень на користь 
платників податків у разі коли закон припускає нео-
днозначне трактування обов’язків та прав платників, 
контролюючих органів. Також даним документом 
передбачається звільнення законним шляхом підпри-
ємств, що беруть участь в інвестиційній діяльності, 
від митних тарифів, валютного контролю та інших 
проблем через застосування таких інструментів:

1) податкові відрахування – зменшення оподат-
кованого прибутку на суму капітальних витрат. З 
інвестиційними податковими відрахуваннями ком-
панія отримує доходи від зниження податкових ста-
вок внаслідок інвестування. Податковий стимул має 
чітке спрямування – інвестувати в діючі компанії, а 
не створювати нові. Інвестиційні податкові відраху-
вання для капіталу з тривалим строком користування 
стимулюють інвестиції, що можуть бути прибутко-
вими протягом багатьох років. 

2) амортизаційний режим. У випадках, коли загаль-
ні інвестиційні знижки надаються у великих розмірах, 
інвестовані суми перевищують накопичену аморти-
зацію. При стабільних цінах це означає, що додаткові 
знижки, які перевищують амортизацію, допускаються 
при збільшенні загальної суми інвестицій. 

3) податкові канікули – період, на який прибуток 
підприємства оподатковується за пільговою став-
кою. Податкові канікули застосовуються переважно 
для стимулювання створення нових підприємств.

Згідно перехідних положень Податкового кодексу 
України, до 01.01.2020 р. звільняються від оподатку-
вання:

- прибуток виробників біопалива, отриманий від 
продажу біопалива;
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- прибуток підприємств, отриманий ними від ді-
яльності з одночасного виробництва електричної і 
теплової енергії та/або виробництва теплової енергії 
з використанням біологічних видів палива.

Повне звільнення від оподаткування прибутку 
підприємств є одним із додаткових стимулів роз-
витку інвестиційної діяльності в Україні, а саме 
строком на 10 років з 01.01.2011р. звільняється від 
оподаткування прибуток суб`єкта господарської ді-
яльності, отриманий від надання готельних послуг 
у готелях категорій 5,4,3 зірки, у тому числі ново-
збудованих чи реконструйованих або в яких прове-
дено капітальний ремонт чи реставрація існуючих 
будівель і споруд [1].

В Україні вже зроблено перші кроки на шляху 
до підвищення інвестиційної привабливості країни: 
у квітні 2011 року за участю Президента України 
було розглянуто та прийнято інвестиційну реформу 
України. Основною метою цієї реформи є залучен-
ня прямих іноземних інвестицій в економіку Украї-
ни, формування позитивного інвестиційного іміджу 
України у світі, а також позиціонування України як 
фінансового, політичного бізнес-центру у Східній 
Європі; створено «Єдине інвестиційне вікно», через 
цей механізм інвестор зможе отримати інформацій-
ні, аналітичні, юридичні послуги, підтримку в орга-
нізації візитів, що дозволило не лише презентувати 
інвестиційні можливості України в 15 фінансових 
центрах США, Європи, Азії та Близького Сходу, але 
й отримати об’єктивну думку від іноземних інвесто-
рів про Україну.

Проте на сьогоднішній день власні інвестиційні 
ресурси України є недостатніми для забезпечення 
необхідної трансформації економіки, тому на сучас-
ному етапі українському уряду необхідне залучення 
іноземного капіталу. На превеликий жаль, жоден іно-
земний інвестор не квапиться вкласти в нашу еконо-
міку гроші оскільки на їхнє бажання вкладати кошти 
впливає оцінка інвестиційної привабливості країни 
на основі рейтингів, що формуються міжнародними 
організаціями та інституціями. 

На думку експертів Світового банку основними 
перешкодами для підвищення привабливості в очах 
як іноземних так і внутрішніх інвесторів є обтяжли-
ві регуляторні процедури, а саме: складність адміні-
стрування податків; перевірки органів державного 
нагляду; кількість і складність отримання дозволів; 
сертифікація і стандартизація.

Результати цьогорічного індексу глобальної кон-
курентоспроможності, який щорічно з 2004 року 
складається Всесвітнім економічним форумом 

(World Economic Forum) свідчать, що наша країна за 
останній рік у рейтингу глобальної конкурентоспро-
можності втратила 11 позицій, з 73 до 84, отримавши 
показник 4.05 бали з 7 можливих. Аналогічну дина-
міку втрати 11 позицій продемонстрували Уругвай, 
Єгипет, Гана і Бенін. 

Виходячи з суттєвої втрати позицій у рейтингу, 
варто розглянути динаміку показників, які отриму-
вала Україна з 2006 року – першого року проведе-
них досліджень в Україні. Для порівняння оберемо 
найбільш цікаві для нас країни, а саме: Росію – най-
більшого торгівельного партнера, Кіпр – найбільшо-
го інвестора, та країну, в яку прямують понад 80% 
інвестицій українських компаній, Грузію – вдалий 
приклад проведення реформ у колишній республіці 
СССР і зобразимо це в табл. 1. 

Аналізуючи табл. 1 можна дійти висновку, що 
динаміка індексу конкурентоспроможності України 
починаючи з 2006 року у порівнянні з індексом Гру-
зії мав позитивну тенденцію до збільшення, проте у 
2013 році наш показник складав майже таке ж зна-
чення як і в 2006 році з різницею в 0,02, що свід-
чить про доволі невдале застосування економічних 
реформ і спад привабливості українського ринку для 
іноземних вкладників, на відміну від Грузії, в якої 
протягом останніх 2-х періодів прослідковується по-
зитивна тенденція, як наслідок проведених реформ.

Стосовно впливу Податкового кодексу через по-
даткову політику на інвестиційну, то податкові захо-
ди прийняті державою на основі кодексу змінюють 
структуру джерел формування фінансових ресурсів 
підприємства, що можуть бути використані ним при 
його інвестиційній діяльності, а саме: чистий прибу-
ток, податковий інвестиційний кредит, відстроченні 
податкові зобов’язання і активи. 

З метою збільшення дохідної частини Держав-
ного бюджету у короткостроковій перспективі, де-
які покращення правил оподаткування прийняті в 
Податковому кодексі негативно впливають на іно-
земних інвесторів в Україні. Серед таких обмежень 
варто зазначити:

- заборона підприємствам, крім тих, що здійсню-
ють діяльність у сфері інформаційних технологій, 
включати до складу витрат у податковому обліку 
вартість товарів, робіт та послуг, отриманих від фі-
зичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного 
податку;

- позбавлення новостворених підприємств права 
на податковий кредит на початку їхньої діяльності. 
Нові підприємства, які інвестують, наприклад, у ви-
робничі об’єкти, не визнаються платниками ПДВ до 

Таблиця 1
Динаміка індексу конкурентоспроможності протягом 2006-2013 років [6] (максимальне значення 7)

Країна 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Україна 4,03 3,97 4,08 3,95 3,9 3,99 4,13 4,05
Грузія 3,74 3,83 3,85 3,8 3,86 3,95 4,07 4,15
Росія 4,13 4,18 4,31 4,15 4,23 4,21 4,19 4,24
Кіпр 4,25 4,22 4,52 4,56 4,5 4,36 4,32 4,3
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моменту першої реалізації та, таким чином, не в змо-
зі відшкодувати ПДВ, сплачений за будівельні робо-
ти, придбання обладнання тощо;

- несправедливий підхід щодо застосування ПДВ 
для окремих галузей, наприклад, зернотрейдерів, ау-
диторів, консультантів, бухгалтерів, юристів, розроб-
ників програмного забезпечення. Операції цих видів 
діяльності не оподатковуються ПДВ. В результаті 
цього, ПДВ, який платять ці підприємства своїм по-
стачальникам, стає для них додатковими витратами. 

Можна зрозуміти, що ці обмеження викликані 
прагненням запобігти податковим схемам, що вико-
ристовуються компаніями, підприємствами з метою 
тінізації своїх податкових зобов’язань, однак вони 
доволі жорсткі в застосуванні і не всіма міжнародни-

ми компаніями приймаються, тому це знижує рівень 
інвестиційної привабливості нашої країни. На нашу 
думку, Україні необхідно переглянути свій підхід до 
стимулювання іноземного інвестування. 

Висновки. Прийняття Податкового кодексу 
України позитивно вплинуло на інвестиційну полі-
тику України, оскільки скорочення кількості неефек-
тивних податків і зборів зменшили податковий тиск 
на підприємства, а це у свою чергу призводить до 
вивільнення коштів з метою їх подальшого інвесту-
вання. Хоч наша держава і втратила 11 пунктів у гло-
бальному рейтингу конкурентоспроможності це не 
має бути каменем спотикання для подальшого роз-
витку нашої економіки і покращення законодавства 
для пожвавлення інвестиційних процесів. 
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У статті визначені теоретичні основи поняття трудових ресурсів та розглядаються проблеми 
забезпеченості трудовими ресурсами підприємств, а також ефективність використання пра-
ці, розглядаються інноваційні підходи в управлінні трудовими ресурсами у сучасних умо-
вах. У статті також вказані напрями щодо впровадження інновацій в управління персона-
лом, які базуються на системі управління персоналом як інновації та запропоновані методи 
вирішеня поставленної проблеми.
Ключові слова: трудові ресурси, кадровий потенціал, інновації, управління персоналом.

Постановка проблеми. Кардинальні зміни, що 
відбуваються сьогодні в економіці України, потре-
бують всебічного аналізу і подальшого розвитку 
управління підприємством, а особливо трудовими 
ресурсами. Сучасний стан підприємств потребує 
перегляд, оновлення, удосконалення підходів і ме-
тодів стосовно управління трудовими ресурсами. 
Складність і динаміка соціально-економічних про-
цесів вимагають розробки інноваційних підходів в 
управлінні. Достатня забезпеченість підприємств 
потрібними трудовими ресурсами, їхнє раціональне 
використання, високий рівень продуктивності праці 
мають велике значення для підвищення ефективнос-
ті функціонування будь-якого підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На 
сьогоднішній день у наукових періодичних виданнях 
та засобах масової інформації багато уваги приділя-
ється дослідженню проблем трудових ресурсів. Да-
ній проблемі присвячені роботи відомих зарубіжних 
та вітчизняних вчених таких як, Власенко І.С.[1], 
Кирич Н. [2], Коломієць В.М. [3], Саратьов А.Л. [4], 
Осовська Г.В., Крушельницька О.В. [5],. Кибанова 
А.Я. [6], Пономаренко В. С. [7], Донченко Т. В. [8], 
Головіна С. В. [9] та інші. Разом з тим вивчення та 
аналіз опублікованих за даною проблемою робіт по-
казали, що існує необхідність подальшого, детально-
го вивчення питань у цьому напрямку.

Мета дослідження. Метою дослідження є ви-
значення сутності трудових ресурсів та напрямків 
підвищення ефективності їх використання, дослі-
дження впливу трудових ресурсів на діяльність під-
приємства та оцінка інновацій в системі управління.

Виклад основного матеріалу. На сучасному ета-
пі розвитку економіки, головним ресурсом є саме 
людина та її інтелект, лише за наявності висококва-
ліфікованих і мобільних працівників можна швидко 
реагувати на зміни зовнішнього середовища, роз-
робляти і впроваджувати інноваційні проекти в усі 
сфери діяльності підприємства, ефективно управля-
ти його виробничим потенціалом. 

Існує багато підходів щодо визначення поняття 
«трудові ресурси», але, на мою думку, найкраще 

розкриває усю суть саме таке визначення поняття 
трудові ресурси підприємства. Трудові ресурси під-
приємства – це сукупність людей, спроможних до 
праці, або наявне працездатне населення, яке має 
необхідний фізичний розвиток, знання і практичні 
навички і за своїми віковими та освітніми даними 
відповідає певній сфері діяльності, може забезпечи-
ти якісне й своєчасне виконання передбачених тех-
нологією робіт у сфері матеріального виробництва 
[1, с. 25]. Трудові ресурси підприємства є великим 
джерелом підвищення діяльності підприємства, 
важливим важелем, потенціалом, який впливає на 
його прибутковість. До факторів, які впливають на 
продуктивність діяльності підприємства можна від-
нести такі [2, с. 40]: 

- необхідна кількість кваліфікованих робітників;
 – високий рівень технічної та загальної культури; 
- досвід, вміння та бажання робітників працювати. 
Вплив трудових ресурсів на ефективну діяльність 

підприємства є досить вагомим, адже персонал – це 
найбільш важлива складова виробничих сил під-
приємства. Використання кадрів на підприємствах 
пов’язане зі зміною показника продуктивності пра-
ці, ріст якого, в свою чергу, покращує діяльність 
підприємства. Без кваліфікованих кадрів жодне 
підприємство не зможе досягти своєї мети. Одним 
з важливих завдань персоналу є мінімізація витрат 
і максимізація прибутку підприємства. Основними 
видами впливу людського фактора на підвищення 
ефективності роботи підприємства є [3, с.103]:

 – відбір та просування, підготовка к адрів та їх 
безперервне навчання; 

- стабільність і гнучкість складу працівників; 
- удосконалення матеріальної і моральної оцінки 

їх праці.
 Неефективне використання трудових ресурсів 

значно знижує рівень кваліфікації і працездатності 
працівників, продуктивність праці, збільшує мате-
ріальне та моральне старіння основних фондів, під-
вищує матеріалоємність продукції, призводить до 
значного підвищення собівартості продукції та зни-
ження ефективності виробництва [4, с.74].
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Сьогодні ефективно управляти трудовими ресур-
сами можна тільки при обов’язковому використан-
ні сучасних наукових досліджень у галузі менедж-
менту і управління персоналом. Термін «трудові 
ресурси» характеризує працівників підприємства 
як вид ресурсів підприємства. Більшість дослідни-
ків дотримуються думки, що більш універсальним 
і узагальнюючим є термін «персонал». Персонал 
підприємства (кадри, трудові ресурси) – це сукуп-
ність робітників, які входять до його спискової 
чисельності. Управління трудовим колективом під-
приємства має сформувати з нього гарну команду 
однодумців і партнерів, здатних усвідомлювати, 
розуміти і реалізовувати задуми керівництва під-
приємства. Тільки вона служить основою успіху 
діяльності підприємства. Таким чином, більшість 
дослідників зводять поняття персонал і трудові ре-
сурси до одного і того ж самого. Але є думка, що 
управління трудовими ресурсами дещо відрізняєть-
ся від управління персоналом. А саме вважається, 
що управління персоналом визнає, що в організації 
є персонал і передбачає, що ним треба управляти. 
Управління трудовими (людськими) ресурсами йде 
дещо далі й бачить у людях не просто персонал, а 
важливий організаційний ресурс і концентрується 
на управлінні цим ресурсом з точки зору макси-
мізації користі для підприємства. Сучасні підпри-
ємства, які впроваджують ефективне управління 
трудовими ресурсами, намагаються максимально 
грамотно інвестувати в людські ресурси, розвивати, 
мотивувати – і, як наслідок, досягати максимальної 
ефективності використання трудових ресурсів. 

Вплив трудових ресурсів на діяльність підприєм-
ства безперечний. Від забезпеченості підприємства 
достатньою кількістю робітників необхідного рівня 
кваліфікації та досвіду, залежить рівень продуктив-
ної діяльності підприємства. Зокрема, підвищення 
ефективності управління персоналом сприятливо 
впливає на ефективність використання устаткуван-
ня, машин, механізмів, своєчасність виконання ро-
біт, і як результат, обсяг виробництва продукції, її 
собівартість, прибуток та ін. показники [5].

Трудові ресурси надають руху матеріально-ре-
човинним елементам виробництва, створюють про-
дукт, вартість і додатковий продукт у формі при-
бутку. Аналізуючи авторів Г. В. Осовську і О. В. 
Крушельницьку [5], А. Я. Кібанова [6], В. С. Поно-
маренко [7], Т. В. Донченко [8] та інших, ми пропо-
нуємо розуміти під механізмом управління трудови-
ми ресурсами підприємства розуміти єдину систему 
елементів, до складу якої належать: принципи, захо-
ди, методи, важелі, інструменти управління, які за-
стосовуються суб’єктами управління для досягнення 
цілей підприємства, дозволяють підвищити ефек-
тивність управлення трудовими ресурсами та опти-
мізувати реалізацію трудового потенціалу. Групу за-
гальних (базисних) принципів формування трудових 
ресурсів на підприємстві складають принципи: сис-
темності, рівних можливостей, поваги до людини, 
командної єдності, правового та соціального захисту 
[3, с. 103]. 

На розвиток трудових ресурсів впливає багато чин-
ників. Високий рівень оплати праці стимулює підви-
щення ефективності управління і продуктивності для 
компенсації витрат на заробітну платню. Як правило, 
збільшення продуктивності зв'язано із застосуванням 
нових наукоємних технологій і автоматизацією ви-
робництва. Це вимагає підвищення кваліфікації робо-
чої сили і створює умови для професійного навчан-
ня. Вкладаючи засоби в розвиток свого персоналу 
працедавці прагнуть покращувати умови праці, щоб 
одержувати велику віддачу від інвестицій в людський 
капітал. Роль і значення працівників в забезпеченні 
ефективності виробництва зростають, оскільки робо-
ча сила все в більшій мірі визначає хід і результати 
економічних процесів. Це зумовлює нові підходи до 
управління персоналом і її мотивації [2, с. 40].

Сучасні українські підприємства у своїй біль-
шості мають проблеми в сфері управління трудо-
вими ресурсами, а саме: відсутність інноваційної 
спрямованості кадрової політики та використання 
вдалого досвіду закордонних підприємств; також це 
відсутність балансу на вітчизняному ринку праці; 
не завжди відділи кадрів враховують особистісні ха-
рактеристики кожного окремого робітника та мають 
чітку систему розвитку та вдосконалення кадрового 
потенціалу працівників; відсутність чіткої системи 
соціальних гарантій тощо.

До управлінських інноваційних технологій від-
носяться сучасні економічні, психологічні, діа-
гностичні, інформаційні технології, що створюють 
умови оперативного й ефективного прийняття ке-
рівником управлінського рішення. Для здійснення 
управлінських інноваційних технологій керівник 
підприємства повинен бути творчою особистістю, 
мотивованою на управлінську діяльність, професій-
но обізнаним. Основне завдання його – сформувати 
готовність у працівників до інноваційних пошуків, 
дати можливість самостійно визначити стратегічні 
напрямки у розвитку. Це дасть можливість підпри-
ємству мати власний шлях розвитку, своє обличчя. 
Однією з ланок управління є робота з кадрами. Ця 
робота є ключовою . Її головною складовою є роз-
виток трудових ресурсів, підвищення ефективності 
роботи на основі комплексного, безперервного, різ-
нобічного розвитку особистості.

Сучасна модель управління складається із чоти-
рьох блоків:

1. Персонал організації (система управління, що 
базується на штатному розкладі).

2. Ретельний облік компетентностей та здібнос-
тей працівників.

3. Стиль та культура ділових міжособистісних 
взаємин співробітників.

4. Довгострокова мета розвитку.
Для забезпечення діяльності підприємства як ди-

намічної та багатопрограмної системи повинна бути 
своя модель управління (Рис.1). Основними цілями 
такої моделі управління управління є:

- підпорядкування діяльності всіх рівнів управ-
ління для забезпечення успіху на результативному 
рівні;
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- запобігання адміністративному дублюванню;
- забезпечення наповнення управлінської діяль-

ності конкретним змістом, визначення ролі та за-
вдань кожного суб’єкта управлінської моделі;

- залучення до управлінської діяльності всіх 
суб’єктів виробничого процесу;

- отримання позитивних результатів;
- забезпечення ефективності роботи за умов міні-

мальних витрат часу.
Найважливішою умовою впровадження нових 

технологій управління підприємством є реалізація 
ідей людино центризму, за якою люди – головний 
ресурс організації та важливе джерело її продук-
тивності та успіху. Більшість компаній усвідомлю-
ють значущість інноваційного процесу і стають на 
шлях запровадження інновацій, які перестають бути 
разовими, перетворюючись на безперервний про-
цес, що забезпечує компанії більш вигідну позицію 
в довгостроковій перспективі. Існує безліч підходів 
до визначення інновації, і в науковій літературі по-
няття інновації освітлено досить докладно. Однак 
більшість робіт присвячені продуктовим інноваціям, 
і майже не зустрічається робіт розглядають в якості 
інновації систему управління трудовими ресурсами.

Як інновації системі управління персоналом при-
таманні риси і особливості інновації взагалі. І, від-
повідно, здійснюючи розробку і впровадження змін 
системи управління персоналом, необхідно оцінити 
їх своєчасність, можливість і результативність, зро-
бити все необхідне, щоб опір персоналу був якомога 
меншим, а ефективність інновації як можна біль-
шою. Як чинники, що впливають на успіх нововве-
дення, крім інноваційного потенціалу виділяють: 
наявність джерела творчих ідей; ефективну систему 
відбору та оцінки проектів; ефективне управління 

проектами і контроль; відповідність 
цілям організації; індивідуальну та 
колективну відповідальність; орієн-
тацію на ринок, а також якість пер-
соналу.

До сучасних напрямів впрова-
дження інновацій в управління пер-
соналом, що базуються на системі 
управління персоналом як інновації, 
відносяться:

1. Розвиток персоналу, управ-
ління діловою кар'єрою. Сьогодні 
більшість організацій взяло на себе 
основні функції з навчання своїх 
співробітників, створили постійно 
діючі центри з навчання персоналу 
або встановили міцні і довготривалі 
зв'язки з різними навчальними за-
кладами. 

2. Побудова систем традиційної 
та нетрадиційної мотивації. Харак-
тер і величина винагороди, одержу-
ваної співробітником за свою працю, 
безпосередньо впливає на здатність 
організації залучати, утримувати та 
мотивувати необхідний їй персонал. 

3. Формування корпоративної культури. Взаємо-
дія людей є механізмом передачі культури в органі-
зації. Слабка корпоративна культура може не тільки 
знизити інноваційний дух працівників, але і призвес-
ти до серйозного падіння темпів зростання прибутку 
компанії. Сильна корпоративна культура може стати 
серйозною перешкодою на шляху всіх змін, які на-
магаються ззовні потрапити до компанії, це призведе 
до перетворення компанії в досить закриту систему. 
З іншого боку, сильна корпоративна культура може 
стати головною зброєю в боротьбі з конкурентами.

4. Розробка моделі компетенцій для конкретної 
компанії. Витратами, пов’язаними зі зростанням 
компаній можуть стати низька регламентація ро-
бочих процесів, відставання кількості працюючих 
у компанії співробітників від її реальних потреб, 
хронічна перевантаженість персоналу, збої в роботі, 
різке погіршення емоційної обстановки та корпора-
тивної дисципліни. Для вирішення даних проблем 
можуть бути запрошені зовнішні консультанти, які 
розроблять модель компетенцій, що містить такі 
пункти, як поліфункціональність, управління вико-
нанням, організацію технологічних ланцюгів, вирі-
шення конфліктів, розвиток підлеглих, орієнтацію 
на якість та оперативність впровадження інновацій.

5. Використання комп'ютерних технологій в 
управлінні персоналом. Останнім часом все більшої 
популярності набувають різні програмні продукти, 
які дають можливість компаніям вести облік персо-
налу в усіх його численних аспектах. Це полегшує 
всі види розрахунків і значною мірою прискорює об-
мін звітними даними між управлінським персоналом 
компаній.

Конкуренція в сучасних економічних умовах є ві-
дображенням загальності управління трудовими ре-

Рис. 1. Сучасна модель управління трудовими ресурсами 
підприємства
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сурсами підприємств. Механізм інноваційного про-
цесу, що дозволяє зміцнити конкурентне становище 
підприємства, передбачає формування банку оригі-
нальних ідей і передумов для їх подальшої реалізації 
(як показує практика тільки кожна 10 інноваційна 
ідея дає очікуваний ефект). 

Для кращої продуктивності й ефективності під-
приємство повинно вдосконалювати організацію 
управління персоналом, застосовувати інновації в 
системі управління. Для цього необхідно: 

- залучати персонал до вирішення тих питань, де 
їх праця буде використана з найбільшою віддачею; 

- створювати умови для підвищення виробництва 
їх праці;

- створити для людини можливості, які пов’язані 
з її майстерністю, освітою та підготовкою, настано-
вами, розвитком трудового потенціалу, прагненням 
до творчості та самореалізації; 

- стимулювати робітників вищою оплатою праці, 
преміями, винагородами. 

Висновки. Таким чином, трудові ресурси під-

приємства є головним чинником, від якості й ефек-
тивності використання якого багато в чому залежать 
результати діяльності підприємства та отримання 
максимального прибутку. При чому, з плином часу, 
значення персоналу, як трудового ресурсу підпри-
ємства постійно зростає. Відбувається це в першу 
чергу з причини інвестиційного та наукоємного ха-
рактеру сучасного виробництва, збільшення ролі 
якості та науково-технічної складової у виробництві 
продукції, посилення конкурентної боротьби, збіль-
шення значущості творчого, інноваційного підходу 
до праці. Кожне підприємство безпосередньо зале-
жить від своїх співробітників їх кваліфікації, а також 
їхнього вміння і бажання працювати.

Основними інноваційними підходами в управлін-
ні персоналом є створення внутрішнього кадрового 
резерву для задоволення гострої потреби у фахівцях 
в майбутньому; вивчення стану і забезпечення коор-
динації глобальних кадрових ресурсів для заповне-
ння ключових посад; запропонувати співробітникам 
додаткову гнучкість у роботі. 
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В статье определены теоретические основы понятия трудовых ресурсов и рассматриваются пробле-
мы обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий, а также эффективность использования тру-
да, рассматриваются инновационные подходы в управлении трудовыми ресурсами в современных 
условиях. В статье также указаны направления по внедрению инноваций в управлении персоналом, 
основанные на системе управления персоналом как инновации и предложены методы для решения 
поставленной проблемы.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровый потенциал, инновации, управление персоналом. 
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В статті проаналізовано сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, 
з’ясовано пріоритетні напрями інноваційної діяльності та джерела її фінансування, дослі-
джено стан інвестиційної діяльності а також визначено перспективні напрямки державної 
інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. 
Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, державне ре-
гулювання, державна інноваційна політика.

Вступ. Досвід розвинених країн світу доводить, 
що їхній значний економічний успіх досягається 
лише за умов запровадження ефективної державної 
політики у сфері інвестиційно-інноваційної діяль-
ності, тому, бажаючи бути гідним партнером у Єв-
ропейському співтоваристві, Україна має приділити 
значну увагу використанню перспективних інвести-
ційних та інноваційних програм соціально-еконо-
мічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Осо-
бливості інноваційних процесів в економіці України 
розглядалися в роботах Юркевича О. М., Резнік Н. П, 
Андросова О. Ф., Ілляшенко С. М., Микитюка П.П 
та інших. Крім того, проблемами залучення інвести-
ційних ресурсів широко висвітлювалась у роботах 
вітчизняних та іноземних науковців, зокрема таких 
як Бланк І.А., Бочаров В.В.,Майорова Т.В., Пересада 
А.А., Радіонова С.П., Савчук В.П., Титаренко Н.О., 
Шеремет В.В., Шевчук В.Я. та інших.

Мета дослідження. Метою статті є досліджен-
ня державного регулювання інвестиційно-інно-

ваційної діяльності на сучасному етапі розвитку 
країни.

Виклад основного матеріалу. Насамперед роз-
глянемо два поняття «державне регулювання інвес-
тиційної діяльності» та «державна інноваційна по-
літика». Так, регулювання інвестиційної діяльності 
є складовою частиною державного регулювання 
економіки, одним із найважливіших інструментів 
державної підтримки інвестиційної діяльності та 
інструментом реалізації інвестиційної політики дер-
жави [4].

Державна інноваційна політика – це сукупність 
форм і методів діяльності держави, спрямованих на 
створення взаємопов'язаних механізмів інституційно-
го, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку 
інноваційної діяльності, на формування мотивацій-
них факторів активізації інноваційних процесів [7].

Особливість інвестиційно-інноваційної діяль-
ності як засобу соціально-економічного зростання і 
розвитку держави полягає у її позитивному впливі 
на модернізацію економіки, підвищення конкурен-
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тоспроможності на основі інтенсивного технічного 
та технологічного оновлення виробництва. Питання 
щодо здійснення інноваційної діяльності в Україні 
та її інвестування в умовах кризи є особливо акту-
альними і проблематичними [6].

Сьогодні в умовах кризи фінансування інновацій-
ної діяльності в Україні та низького рівня інвести-
ційної активності в інноваційному секторі економіки 
України є однією із ключових проблем щодо реалі-
зація стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку 
[6]. Так, фінансування інноваційної діяльності може 
здійснюватись за рахунок державних коштів, які на 
даний час є недостатніми, та приватних інвестицій, 
що мають хаотичний характер, тоді як інноваційний 
розвиток країни потребує систематичних капітало-
вкладень [3]. В таблиці 1 ми детальніше розгляне-
мо джерела фінансування інноваційної діяльності в 
Україні за 2008-2012рр.

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності
в Україні

Рік
За-

гальна 
сума 

витрат

У тому числі за рахунок коштів

влас-
них

дер-
жав-
ного 

бюдже-
ту

іно-
земних 
інвес-
торів

інші 
джере-

ла

млн. грн.
2008 11994,2 7264 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,6 224,3 994,8 2925,6

Згідно з даними Державного комітету статистики України [9]

Отже, за статистичними даними відображеними в 
таблиці 1 прослідковується, що протягом 2008-2012 
рр. держава зменшила фінансування інновацій при-
близно на 100-150 тис. грн., а в загальному частка 
фінансування інновацій державою становить при-
близно 3 %, що є катастрофічно низькими в порів-
няні з іншими державами. Найбільше фінансують 
інновації за власні кошти що безпосередньо зни-
жує кількість зацікавлених витрачати свої кошти на 
впровадження інновацій в будь яку діяльність, 25% 
фінансують інноваційну діяльність в Україні інозем-
ні інвестори які вбачають великий потенціал в укра-
їнських підприємствах при впровадженні інновацій, 
нової техніки, ноу-хау та інших технічних новинок 
та в результаті отримують прибуток. Ці показники 
свідчать що держава досить пасивно відноситься до 
розвитку та стимулювання впровадження інновацій 
у різні сфери діяльності в Україні.

Також в процесі дослідження було визначено що 
частка України на ринку інноваційної продукції світу 
становить приблизно 0,05-0,1%. Це свідчить про те, 
що інноваційні процеси не стали істотним фактором 
зростання ВВП в країні, в результаті чого при від-

сутності необхідної активізації інвестиційно – інно-
ваційних процесів підвищення ефективності вироб-
ництва і поліпшення добробуту населення України є 
неможливим, особливо в у мовах подолання систем-
ної кризи. Причиною чого є відсутність належного 
регулювання інноваційної діяльності з боку держави 
[8]. Тому для прискорення інноваційного розвитку є 
необхідним істотне збільшення фінансування з боку 
держави, що буде стимулювати розробку і запрова-
дження інноваційних проектів.

Про негативні тенденції в розвитку інноваційно-
го сектора економіки свідчать також дані щодо про-
мислових підприємств, які впроваджували нововве-
дення в 2008-2012рр. (рис.1).
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Рис. 1. Питома вага підприємств, що 
впроваджували інновації в Україні,%
Згідно з даними Державного комітету статистики України [9]

Отже, за даними дослідження можна зробити ви-
сновки, що кількість підприємств які впроваджували 
інновації в період 2008-2012 рр. збільшились лише 
на 3-4%, що безпосередньо є досить низьким у по-
рівняні з іншими країнами та свідчить про невигід-
ність або недоцільність застосування підприємцями 
інновацій. Основною причиною є відсутність необ-
хідної підтримки з боку держави. Адже у розвине-
них країнах світу питома вага промислових підпри-
ємств, що впроваджують інновації, досягає 60 %,

Крім того, в Україні спостерігається процес при-
дбання нововведень з-за кордону, що свідчить про 
дефіцит інновацій в країні, так за статистичними да-
ними в 2012 році було придбано 872 одиниці техно-
логій, а продано 43 одиниці що є майже незмінним 
в 2008 році, де придбано 835 одиниць технологій, а 
продано лише 17 [9]. Причиною купівлі інновацій є 
відсутність власних, причиною чого є недостатнє ін-
вестування з боку держави, та мінімальна наявних 
фахівців які розроблюють інновації та спеціалістів 
які здатні впроваджувати інновації в будь яку діяль-
ність. Тому, ще однією важливою задачею держави 
є підготовка фахівців, шляхом стимулювання, заохо-
чення, фінансування навчання та підвищення квалі-
фікації [2].

Якщо аналізувати інвестиційну діяльність то 
можна стверджувати що основними галузями еконо-
міки України, в які вкладаються інвестиції, зокрема 
іноземні, залишаються низько технологічні, енерго-
ємні сфери виробництва та послуг і одночасно іс-
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нує цілковита відсутня зацікавленість інвесторів у 
вкладанні коштів у галузі та підприємства, зокрема 
інноваційного спрямування. А отже, інвестиційні 
процеси в економіці України не виконують функції 
стимулювання її переходу до інноваційної моделі 
розвитку, що свідчить про недостатню ефективність 
та результативність державного регулювання інно-
ваційного розвитку національної економіки.

Теперішній стан інвестиційно-інноваційної ді-
яльності в Україні можна охарактеризувати наступ-
ним чином:

- за останні роки в Україні були зроблені значні 
зусилля у напрямі адаптування національних стан-
дартів до вимог європейського законодавства, проте 
визначальні нормативні акти, які повинні забезпечу-
вати системність інноваційно-інвестиційних проце-
сів, інкорпоровані недостатньо;

- інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні 
на сучасному етапі поки здійснюється у безсистем-
ному режимі, що суттєво гальмує інноваційно – рин-
кові перетворення вітчизняних підприємств до рівня 
їх конкурентоспроможності;

- прийнятий для України рівень системності інно-
ваційно-інвестиційних процесів може бути досягну-
тий за умови узгодженості визначальних складових 
даних процесів із координатами чинного простору 
державних класифікаторів [7].

Україна на сучасному етапі розвитку національ-
ної економіки повинна керуватися такими перспек-
тивними напрямками регулювання інвестиційно-ін-
новаційної політики:

1. структурна перебудова національної економі-
ки, розвиток інфраструктури з використанням інно-
ваційних проектів, реконструкція і створення нових 
екологічно чистих виробництв;

2. вибіркове інвестування і державна підтримка 
виробництв, які потребують оновлення основних 
фондів та мають значний потенціал;

3. залучення інвестицій у галузі, які сприятимуть 
розширенню конкурентного середовища;

4. створення рівних умов для всіх інвесторів, сти-
мулювання інвестиційної діяльності через податкові 
і неподаткові пільги, надання пільгових інвестицій-
них кредитів, підтримка загального сприятливого 
інвестиційного клімату [1].

Інструментами стимулювання інвестиційно-інно-
ваційної політики є:

– податкове стимулювання (скасування податку 
на реінвестування; 

– запровадження податкових кредитів; запрова-

дження диференційованих ставок оподаткування; 
звільнення від оподаткування);

– фінансове та кредитне стимулювання (виділен-
ня цільових державних кредитів, надання державних 
позик; надання пільгових та безвідсоткових креди-
тів; формування державних позабюджетних інвести-
ційних фондів);

– стимулювання впровадження інвестиційних 
проектів (цільове фінансування науково-дослідних і 
проектно-конструкторських робіт; сприяння у про-
веденні техніко-економічного обґрунтування проек-
тів; допомога в розробленні проектної та технічної 
документації; підготовка кадрів; надання підтримки 
інвесторам у вирішенні проблем або суперечок);

– заохочення та захист іноземних інвестицій (за-
безпечення рівноправного правового режиму ін-
вестування; страхування інвестицій; гарантування 
повернення інвестованих коштів; створення пози-
тивного інвестиційного іміджу).

Проведене дослідження щодо державного регу-
лювання інвестиційно-інноваційної діяльності до-
зволило дійти висновку, що державна інноваційна 
політика має ґрунтуватися на чітких економічних 
механізмах, а інноваційна складова економіки має 
зростати, тому всебічна підтримка інноваційної ак-
тивності має стати пріоритетом на всіх державних 
рівнях. Стабільність і системність у побудові та 
створенні умов для розвитку інноваційної діяльності 
сприятиме залученню інвестицій та заохочуватиме 
вітчизняних підприємців впроваджувати новації.

Висновки. Отже, внаслідок непослідовного про-
ведення та низької ефективності державної іннова-
ційно-інвестиційної політики, наша країна відстає в 
технологічному розвитку від розвинених країн, адже 
головним фактором економічного зростання будь якої 
країни є ефективні інвестиції в інноваційний процес, 
які забезпечують структурну перебудову економіки на 
новій технологічній основі і сприяють підвищенню її 
конкурентоспроможності. Сучасний стан розвитку 
економіки України об’єктивно вимагає радикальних 
змін в розвитку інвестиційної та інноваційної діяль-
ності, оскільки забезпечити майбутнє економічне 
зростання без значного приросту інвестицій в реаль-
ному секторі та без впровадження передових досяг-
нень науково-технічного прогресу неможливо. Тому 
головне завдання державного регулювання інвести-
ційно- інноваційної діяльності полягає у створенні та 
використанні механізмів їх реалізації, а також успіш-
ного впровадження інвестиційно-інноваційної моделі 
розвитку національної економіки.
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Розглянуто сучасний стан розвитку інвестиційної політики в АПК, чинники, що впливають на 
розвиток інвестування в сільському господарстві в ринкових умовах, та заходи з боку держави, 
що сприяють підвищенню інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, державне регулювання, Україна.

Постановка проблеми. У забезпеченні виходу 
економіки з кризового стану і стабільного її розвитку 
вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвес-
тиційна політика держави. Саме вона визначає реаль-
ні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює 
раціональні та ефективні заходи для виконання за-
гальнодержавних, регіональних та місцевих соціаль-
но-економічних і технологічних програм, відтворює 
процеси на макро- й мікроекономічному рівнях. Вод-
ночас держава повинна регулювати створення в країні 
сприятливого інвестиційного клімату, формування й 
розвиток фондового ринку, сприяти спрямуванню ін-
вестицій у пріоритетні виробництва та ін.

Інвестиції потрібні підприємствам і організаціям 
для переходу до нормальної економічної діяльності, 
для переозброєння виробництва, підвищення якості 
продукції. Особливої значущості ці процеси набува-
ють на макроекономічному рівні.

Попри політичну і фінансову нестабільність у 
країні, український агропромисловий комплекс, як 
і раніше, залишається привабливим для інвесторів. 
Воно й не дивно: Україна – все ж таки країна аграр-
на, і обмежити потенціал нашої сільськогосподар-
ської галузі дуже не просто. Головне – навчитися 
ним правильно користуватися.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання іноземного інвестування постійно привертає 
увагу багатьох науковців,зокрема, таких як П.І. Гай-
дуцький, С.М. Кваша, П.Т. Саблук, І.Л. Сазонець, 
В.С. Уланчук, М.Г. Чумаченко.

Постановка завдання. На основі викладеного ма-
теріалу можна сформувати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні ролі державного управлін-
ня в інвестиційних процесах України та оцінка рівня 
залучення іноземного капіталу у вигляді прямих іно-
земних інвестицій в АПК України.

Виклад основного матеріалу. Як показують 
розрахунки за тривалий період часу, у середньому 
приблизно одну третину обсягу фінансових коштів 
підприємств різних галузей економіки України ста-
новлять інвестиції.

Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу 
(грошей) у підприємницьку діяльність (для одержан-
ня прибутку) [1, с. 157].

Державне регулювання інвестування в Україні 
здійснюється в різних правових формах, із застосу-
ванням різноманітних правових засобів.

Так, згідно із ст. 11 Закону України «Про інвести-
ційну діяльність», Державне регулювання інвестицій-
ної діяльності здійснюється з метою реалізації еконо-
мічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно 
визначається показниками економічного і соціально-
го розвитку України, республіканськими і регіональ-
ними програмами розвитку народного господарства, 
республіканським і місцевими бюджетами, передба-
чуваними в них обсягами державного фінансування 
інвестиційної діяльності [7]. Державне регулювання 
умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом 
прямого (адміністративно-правового) та непрямого 
втручання в інвестиційну діяльність [6].

Форми державного регулювання інвестиційної 
діяльності:

– прийняття законів та інших нормативних актів, 
що регулюють інвестиційну діяльність;

– надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, 
субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток 
окремих регіонів, галузей, виробництв;

– встановлення державних норм та стандартів;
– встановлення антимонопольних заходів;
– регулювання участі інвестора у приватизації 

власності;
– визначення умов користування землею, водою 

та іншими природними ресурсами;
– забезпечення захисту інвестицій тощо.
– бюджетно-податкова політика;
– грошово-кредитна політика;
– амортизаційна політика;
– регулювання фондового ринку;
– інноваційна політика;
– політика заохочення іноземних інвестицій;
– інші непрямі форми державного регулювання 

інвестиційної діяльності [6].
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У сучасному економічному становищі важливе 
значення має питання залучення інвестицій у АПК 
України. Однак їх обсяг і рівень ефективності зали-
шаються вкрай недостатніми через наявність цілої 
низки чинників: нестабільність політичної ситуації, 
специфіка правової діяльності, низька інвестицій-
на привабливість українського агропромислового 
комплексу для іноземних інвесторів, недостатній 
рівень розвитку ринкової інфраструктури та ін [4, 
с. 106]. Саме тому дослідження можливостей по-
дальшого залучення інвестицій в агропромисловий 
комплекс України та їх ефективного використання, 
а також розробка відповідного механізму реалізації 
цих можливостей є невідкладними завданнями, які 
вимагають негайного вирішення.

Станом на 01.04.2012, починаючи з 1992 року, в 
агропромисловий комплекс України було залучено 
2768,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій 
(6 % загального обсягу ПІІ в економіку). З них 1923,1 
млн. дол. США вкладено у підприємства харчової та 
переробної промисловості та 845,8 млн. дол. США у 
сільськогосподарські підприємства.

За І-й квартал 2012 року приріст іноземного ка-
піталу в агропромисловому секторі склав 73,0 млн. 
дол. США: 14,4 млн. дол. США в галузі сільського 
господарства та 58,6 млн. дол. США в харчовій про-
мисловості.

Основними інвесторами в агропромисловий 
комплекс України є країни:

- в сільське господарство: Кіпр (308,0 млн. дол. 
США), Великобританія (140,1 млн. дол. США), Да-
нія (67,5 млн. дол. США), Німеччина (62,5 млн. дол. 
США), Польща (29,4 млн. дол. США), Франція (30,7 
млн. дол. США), Нідерланди (30,6 млн. дол. США), 
США (25,2 млн. дол. США), Австрія (20,3 млн. дол. 
США) та Швейцарія (15,0 млн. дол. США).

- в харчову промисловість: Нідерланди (621,6 
млн. дол. США), Кіпр (314,7 млн. дол. США), Шве-
ція (227,2 млн. дол. США), Великобританія (129,0 
млн. дол. США), Швейцарія (88,5 млн. дол. США), 
Франція (74,5 млн. дол. США), США (62,6 млн. дол. 
США) та Німеччина (68,5 млн. дол. США) [3]. 

Проте це далеко не все, на що здатні інвестори. За 
даними Міжнародної фінансової корпорації, обсяг 
прямих іноземних інвестицій в Україну залишаєть-
ся меншим від потенційно можливого насамперед 
через те, що і потенційні, і наявні інвестори не ква-
пляться з ухваленням рішень про фінансування АПК 
через несприятливі ділове середовище та інвести-
ційний клімат і занадто великі витрати на ведення 
господарської діяльності в Україні [2, с. 19].

Варто відзначити, що уряду не вдалося залучити обі-
цяні $3 млрд. інвестицій в аграрний сектор. Так, за 9 мі-
сяців 2013р. обсяг прямих іноземних інвестицій в сіль-
ське господарство та виробництво харчової продукції 
склав лише $272 млн. Водночас у держбюджеті – 2013 
пряма підтримка с/г скоротилася до 872 млн. грн., порів-
няно з 3 млрд. грн. у бюджеті минулого року [8].

Прямим інвестиціям в аграрному секторі тради-
ційно перешкоджають складні бюрократичні про-
цедури, повільна реформа ринку землі, недосконалі 

цінові механізми на ринках сільськогосподарської 
продукції і пов’язані з цим економічні ризики.

З погляду незалежного інвестора вкладання ка-
піталу лише в сільське господарство є дуже ризико-
ваним. Набагато вигідніше вкладати кошти в процес 
переробки і реалізації сільськогосподарської про-
дукції.

На сьогодні найбільш пріоритетними та одночас-
но прибутковими сферами для іноземного інвесту-
вання є:

- оновлення та модернізація на базі нових тех-
нологій підприємств переробної і харчової промис-
ловості, а також тих, що займаються заготівлею та 
зберіганням зерна та іншої сільськогосподарської 
продукції;

- створення інфраструктури з реалізації продукції 
агропромислового комплексу;

- надання виробничих послуг сільськогосподар-
ським та іншим агропромисловим формуванням.

Перебіг сучасних політичних процесів та прак-
тична реалізація встановлених цілей і пріоритетів 
поліпшення інвестиційного клімату в Україні пере-
важно негативно впливають на інвестиційний клімат 
і, зокрема, міжнародну інвестиційну привабливість 
України, підвищують ризики для інвесторів, зумов-
люючи тим самим втрати в конкурентній боротьбі за 
світові інвестиційні ресурси.

Головні чинники, що викликали погіршення ін-
вестиційного клімату в АПК, це:

1) зменшення припливу фінансових ресурсів у 
галузі АПК, що виражено у падінні виторгу від ре-
алізації продукції внаслідок скорочення платоспро-
можного попиту населення на продовольство;

2) додаткове зниження прибутків вітчизняних 
виробників через необґрунтовано високу частку ім-
портного продовольства на внутрішньому україн-
ському ринку, тобто звуження ринку збуту;

3) збереження монополізованої структури про-
мислового сектора вітчизняного АПК і відсутність 
ринкових механізмів, що регулюють цінові відноси-
ни сільськогосподарських, переробних, торгово-за-
купівельних і ресурсоощадних підприємств;

4) незавершеність процесів інституційних пере-
творень у сільському господарстві і в суміжних га-
лузях АПК [5, с. 174].

Інвестиції як джерело фінансування аграрного 
виробництва є передумовою ефективної діяльності 
галузі і стабільного забезпечення продовольчої без-
пеки держави. 

У світовій практиці напрацьовано універсальний 
набір заходів, які більшою або меншою мірою ви-
користовуються для залучення іноземного капіталу. 
Серед них найбільш сприятливими є такі методи 
стимулювання іноземних капіталовкладень:

- податкові стимули: встановлення прямих до-
даткових пільг, відстрочка сплати податків за ін-
вестування капіталу; стимули, пов'язані з аморти-
заційними відрахуваннями; «податкові канікули», 
які встановлюються на строк від 2 до 10-15 років; 
звільнення від сплати митних процедур по імпорту 
обладнання, сировини, комплектуючих виробів;
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- фінансові стимули: різного роду субсидії, пози-
ки, кредити і гарантії їх надання, державне страху-
вання;

- нефінансові стимули, спрямовані на створення 
загальних умов ефективного функціонування іно-
земного капіталу;

- забезпечення необхідними факторами вироб-
ництва, інформацією та службами управління щодо 
розвитку транспорту та інших комунікацій.

Основні напрями реалізації аграрної політики в ін-
вестиційній сфері здійснюватимуться, виходячи з та-
ких пріоритетів, як нарощування виробництва та під-
вищення конкурентоспроможності аграрного сектора, 
збільшення експорту сільськогосподарської продукції, 
розвиток інфраструктури аграрного ринку, формуван-
ня цілісної системи фінансово-кредитного забезпечен-
ня агропромислового комплексу, вдосконалення меха-
нізмів реалізації та захисту прав громадян і юридичних 
осіб на землю, а також створення умов для розвитку 
соціальної сфери села. Для реалізації цих завдань і по-
трібні іноземні та вітчизняня інвестиції.

Слід зазначити, що на середньо- та довготермі-
нову перспективу Уряд розробив Стратегію наці-
ональної модернізації до 2020 р. Основні напрями 
якої побудовано так, щоб дати відповідь на кожний 
виклик, що стоїть перед Україною, серед яких не-
стабільність світової економіки загалом та окремих 
її складових, на тлі посилення конкуренції у напря-
мі залучення стратегічних інвестицій (фінансових, 
людських, енергетичних, продовольчих). Сьогод-
ні національні економіки змагаються за інвестиції, 
шляхом створення привабливого інвестиційного клі-
мату, найсприятливішого середовища для інвесто-
рів, вирівнюючи розвиток регіонів та рівень життя, 
створення міжнародного іміджу країни як такої, що 
надає інвестору кращі, ніж інші країни, можливос-
ті, для України важливим на сьогодні є науково об-
ґрунтоване визначення пріоритетних напрямів інвес-
тування. Держава повинна визначити перспективні 
напрямки та об’єкти інвестування, які відповідали 
б державним інтересам, сприяли б швидкому подо-
ланню економічної кризи і досягненню стабілізації 
та максимально спрямовували б інвестиційні ресур-
си на їхній розвиток. Органам регіональної влади не-
обхідно розробити основні напрямки інвестиційної 
політики щодо залучення коштів під перспективні 
інвестиційні проекти, визначити основні пріоритети 
інвестування, сприяти формуванню привабливого 
для інвестора іміджу території. У сучасних умовах 
розраховувати тільки на іноземні інвестиції в еко-

номічному розвитку не варто, головне сьогодні це 
пошук власних ресурсів, відкриття яких дасть змогу 
покращити стан вітчизняної економіки. Тому потріб-
но створювати сприятливий інвестиційний клімат не 
тільки для іноземних інвесторів, але й для вітчизня-
них. Надаючи підприємствам з іноземними інвести-
ціями податкові пільги, треба надавати такі ж пільги 
українським підприємствам, які зайняті в аналогіч-
них сферах діяльності і є пріоритетними у розвитку 
економіки України, мають стратегічне значення, на-
давати їм державну підтримку. І тут потрібні не тіль-
ки державні вливання, але і створення необхідної 
інфраструктури та юридичного забезпечення.

На сьогодні в Україні, крім зовнішніх інвесторів, 
є і власні внутрішні потенційні інвестори. Однак для 
ширшого залучення внутрішніх інвестицій необхідні 
механізми, які б сприяли залученню тіньових капіта-
лів. Вирішення цієї проблеми потребує розроблення 
державних програм. Пріоритетними можна визнати 
ті напрямки інвестування, які спроможні в порівня-
но короткий термін забезпечити відчутні зрушення в 
економіці країни.

Такими невідкладними завданнями можна вважа-
ти ті, що забезпечують приріст обсягів виробництва 
високоякісної конкурентоспроможної продукції в 
країні. Для ширшого залучення як іноземних, так і 
внутрішніх інвесторів у регіоні, повинні розробля-
тися спеціальні стратегії залучення іноземних інвес-
тицій у регіони країни [6].

Висновок. Отже, забезпечення сприятливого ін-
вестиційного клімату в аграрному секторі економі-
ки залишається питанням стратегічної важливості, 
від реалізації якого залежать соціально-економічна 
динаміка, ефективність залучення у світовий поділ 
праці, можливості модернізації на цій основі аграр-
ної економіки. Тому потрібно досліджувати питан-
ня залучення прямих іноземних інвестицій в галузі 
АПК, адже лише за допомогою стабільного розвитку 
сільського господарства Україна зможе стати одним 
із найвпливовіших учасників міжнародного ринку, 
зокрема в сфері торгівлі продуктами сільськогоспо-
дарського виробництва і переробки.

Для створення сприятливого інвестиційного клі-
мату держава використовує різноманітні типи регу-
лювань: податкове, фінансово-кредитне, антимоно-
польне тощо. Покращення якості регулювань дасть 
змогу реалізувати потенційні можливості суб’єктів 
економічної діяльності, спрямованих на отримання 
прибутку від своєї діяльності, а відтак наповнення 
бюджету та створення робочих місць у регіоні.
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В статті розглядаються ключові питання діагностики внутрішнього середовища підприєм-
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ством.

Постановка проблеми. Сучасні умови госпо-
дарювання формують достатньо високі вимоги до 
оцінки фінансово-економічної діяльності суб’єктів 
ринку. А комплексна аналітична оцінка результатив-
ності господарської діяльності підприємства можли-

ва тільки на основі найбільш повного уявлення про 
стан його господарського механізму, ефективності 
його функціонування та управління. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання діагностики внутрішнього середовища 
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діяльності підприємства досліджу-
вало багато вчених, зокрема: За-
горна Т.О., Костенко Т.Д., Підгорна 
Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., 
Герасимов А.А., Ровенська В.В., 
Гетьман О.О., Шаповал В.М., Ба-
ранов В.В., Бердникова Т.Б., Глазов 
М.М., Дмітрієва О.Г., Коласс Б. та 
інші. Проте, слід відмітити розбіж-
ність і неоднозначність у думках 
дослідників даного питання і як 
наслідок появу численної кількості 
підходів і методик.

Мета дослідження. Саме уза-
гальнення методичних основ діа-
гностики внутрішнього середовища підприємства і 
є метою даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Діагностика – це 
функція, яка через інформацію пов'язує дослідників 
з ринками, споживачами, конкурентами, зі всіма еле-
ментами зовнішнього середовища та безпосередньо-
го оточення. Методи діагностичного дослідження 
пов'язані з прийняттям рішень у всіх аспектах управ-
лінської діяльності. Вони знижують рівень невизна-
ченості і стосуються всіх елементів підприємства, 
його зовнішнього середовища в тих напрямках, які 
формують основу зростання прибутковості за раху-
нок збільшення частки продажів конкретного про-
дукту на обраному ринку.

Метою діагностики є надання необхідних знань 
для прийняття рішення суб’єкту управління про ви-
користання різноманітного методологічного апара-
ту та інструментарію для визначення стану об'єкта 
управління у невизначеному середовищі функціону-
вання та розробку комплексу заходів, спрямованих 
на поліпшення цього стану.

Діагностика виконує три функції: оціночну (ви-
значення стану функціонування об’єкта управлін-
ня); діагностичну (виявлення можливих змін стану 
об’єкта); пошукову (визначення можливих захо-
дів покращення або відновлення стану суб’єкта 
управління).

Предметом діагностики є кількісна характеристи-
ка та якісна ідентифікація стану об’єкту управління.

Об’єктом діагностики виступає об’єкт управлін-
ня (підприємство, галузь, регіон, країна тощо) як ці-
лісна високоорганізована система з усіма її функціо-
нальними підсистемами (елементами системи). Далі 
основним об’єктом діагностики будемо розглядати 
підприємство як основу економічної системи еконо-
міки країни в цілому.

Діагностика підприємства розглядається як про-
цес розпізнавання і виявлення на основі визначених 
ознак (ключових оціночних показників, вивчення 
окремих результатів, неповної інформації) проблем 
у функціонуванні об’єкта з метою оцінки наявних 
тенденцій і виявлення можливих перспектив його 
розвитку та аналіз варіантів найкращого вирішення 
виявлених проблем. Характеристика діагностики як 
процесу наведена на рис. 1.

Таким чином, суть діагностики полягає у вияв-

ленні патологічних змін у досліджуваній системі та 
встановленні діагнозу.

Більшість сучасних економістів та авторів на-
укових видань ототожнюють поняття «діагностика» 
та «аналіз», проводячи між ними знак рівняння. Та 
економічна сутність цих термінів різна, так О. Дми-
трієва вважає, що «економічна діагностика близька 
до економічного аналізу, однак це не одне й те саме. 
Вони розрізняються за цілями, завданнями і вико-
ристовуваним інструментарієм». Аналіз визначає 
кількісне значення параметрів, виявляє відхилення 
різних параметрів від норми. Діагностика (поста-
новка діагнозу) – це «агрегований синтетичний ви-
сновок про стан досліджуваного об'єкта, який здій-
снюється на основі різної аналітичної інформації, її 
синтезу та зіставлення. Отже, основна відмінність 
економічної діагностики від аналізу полягає в її ці-
льовій спрямованості на виявлення відхилень від 
норми, виявленні патології». При цьому сукупність 
операцій, яка локалізує причину відхилення об'єкта 
від нормального функціонування, називають функ-
ціональною діагностикою, а ту, що визначає відхи-
лення параметрів об'єкта від заданої норми – пара-
метричною діагностикою.

На думку А. Вартанова, введення терміну «діа-
гностика» пов'язано не з метою позначення нового 
виду аналізу, а щоб підкреслити, що основна увага 
має приділятися інтерпретації тих або інших еконо-
мічних результатів діяльності підприємства».

До того ж, Вартанов А. С. вказує на суттєві від-
мінності діагностики від аналізу, які не враховують-
ся багатьма авторами: на відміну від економічного 
аналізу, який направлений на вивчення динаміки 
економічних показників, діагностика дозволяє ще 
й виявляти структуру зв’язків між цими показника-
ми, щільність та динаміку цих зв’язків. Тому поряд 
з аналізом та вивченням впливу окремих факторів 
доцільним є використання економічної діагности-
ки.

У руслі цього ж підходу Закорко О.П. розглядає 
в своєму дослідженні діагностику і оцінку як єди-
ний процес, який реалізується в зв'язку з процесом 
прийняття рішень в господарській діяльності під-
приємства. Автор відносить до функцій економічної 
«діагностики & оцінки» в основному задачі визна-
чення економічного стану, виявлення проблем в гос-

Мета діагностики 

Предмет 
діагностики Об’єкт діагностики Завдання 

діагностики 

Методи діагностики – експертні, економіко-статистичні, 
розрахунково-аналітичні, аналогові, моделювання, оптимізації, 

стахостичного програмування

Рис. 1. Характеристика діагностики як процесу
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подарській діяльності, оцінку міри 
їх важливості і терміновості з точки 
зору прийняття рішень. Однак, по-
няття діагностики є більш об'ємним, 
ніж оцінка, і може, з точки зору ви-
конуваних нею функцій, включати в 
себе і власне оцінку. Тому даний етап 
підготовки і прийняття рішень може 
бути визначений просто як економіч-
на діагностика.

Діагностика відіграє важливу 
роль у розробці та коригуванні осно-
вних планових показників діяльнос-
ті підприємства в умовах мінливості 
зовнішнього середовища, коли для 
фахівців необхідним є систематичне 
оцінювання зміни кожної ситуації, 
оперативне внесення корективів в 
плани підприємства.

Важлива роль діагностики на-
лежить в підготовці інформації для 
розробки і обґрунтування управ-
лінських рішень. Рішення, які при-
ймаються з урахуванням результатів економічної 
діагностики сприяють раціональному використанню 
ресурсів.

Від якості діагностики суттєво залежить пра-
вильний вибір та обґрунтування стратегії розвитку 
підприємства, яка повинна відображати не тільки 
спрямованість у вирішенні проблем суб’єкта госпо-
дарювання, але і його реальні можливості (фінансо-
ві, виробничі, організаційні), а також враховувати 
можливі зміни зовнішнього середовища.

Діагностика може бути проведена за такими на-
прямами дослідження: маркетинг; фінанси; вироб-
нича діяльність; кадри та система управління; за-
гальна ефективність підприємства. Таким чином, 
структурними складовими економічної діагностики 
стану підприємства є (рис. 2):

1. Оцінка ринкових позицій підприємства, яка 
включає:

– діагностику конкурентного середовища підпри-
ємства;

– діагностику конкурентоспроможності підпри-
ємства;

– діагностику конкурентоспроможності продук-
ції підприємства.

2. Оцінка внутрішнього стану 
підприємства, яка включає:

– діагностику виробничого по-
тенціалу підприємства;

– фінансову діагностику підпри-
ємства;

– управлінську діагностику;
– діагностику корпоративної 

культури.
3. Діагностика економічної без-

пеки підприємства та оцінка його 
вартості.

Отже, діагностика є важливим 
елементом у системі управління під-

приємством, дійовим засобом виявлення резервів в 
умовах обмеженості коштів і часу, основою розроб-
ки і коригування планів та управлінських рішень, 
контролю за їх виконанням.

Діагностика, яка поки що найчастіше вживаєть-
ся в контексті технічної і медичної лексики, набуває 
все більшого поширення в управлінні економічними 
процесами і явищами. А оскільки діагностування 
економічних параметрів об'єкта в умовах ринкових 
відносин, які пов’язані як з високим ризиком, так і 
з нестабільністю середовища, набуває регулярнос-
ті, то з'являється необхідність виділення економіч-
ної діагностики в самостійну специфічну функцію 
управління.

Таким чином, місце діагностики в процесі управ-
ління підприємством можна представити у вигляді 
схеми (рис. 3).

Можна припустити що, як складовий етап про-
цесу управління, діагностика має здійснюватися у 
часовому вимірі після проведення етапу аналізу, 
оскільки процес діагностики спирається на пев-
ну аналітичну базу, коли в процесі аналізу вияв-
ляються видимі ознаки проблеми (симптоми), які 

Рис. 2. Складові діагностики стану
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Рис. 3 Місце діагностики в процесі управління підприємством
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самі по собі пояснити ні причину, ні наслідок не 
можуть.

Висновки. Це і покликана зробити економічна 

діагностика. Завдяки впровадженню її в управлін-
ський процес з’являється можливість суттєво підви-
щити якість рішень, що приймаються.
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В статье рассматриваются ключевые вопросы диагностики внутренней среды предприятия. Анали-
зируется экономическая сущность процесса диагностики: цель, объект, предмет и задачи. Отдельное 
внимание уделено определению основных составляющих процесса диагностики, а также месту диа-
гностики в системе управления предприятием. 
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the diagnostic process: purpose, object, object and tasks. Special attention is paid to the definition of the main 
components of the diagnostic process, as well as the place of diagnosis in enterprise management system.
Keywords: internal environment, diagnosis, methodology, management of enterprise.



147

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 347.54.3

ОСНОВНІ КАНАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ 
МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ

Ільїна К.О.
кандидат економічних наук, асистент кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка
Швед Н.В.
студентка
Львівського національного університету імені Івана Франка

Визначається поняття трансмісійного механізму грошово-кредитної політики а також його 
структура та особливості функціонування в Україні. Досліджується теоретичний аспект ка-
налу обмінного курсу, процентного каналу та кредитного каналу монетарного передаваль-
ного механізму. Аналізуються особливості дії основних каналів монетарної трансмісії в 
кризовий і посткризовий період. Відображається роль центрального банку у стимулюванні 
кредитної активності банків та підвищення ролі каналу обмінного курсу, процентного кана-
лу та кредитного каналу в регулюванні національного грошово-кредитного ринку. 
Ключові слова: трансмісійний механізм, центральний банк, кредитний канал, процентний 
канал, канал валютного курсу.

Постановка проблеми. Грошово-кредитна полі-
тика впливає на економіку через монетарний транс-
місійний (передавальний) механізм. Монетарна по-
літика є найбільш вживаним і дієвим засобом впливу 
державного регулювання на формування грошової 
пропозиції та державного управління процесами 
економічного відтворення. Цей вплив розпочинаєть-
ся з передачі імпульсів від змін в інструментах гро-
шово-кредитної політики на макроекономічні змінні 
через певні канали у механізмі трансмісії, а саме: 
кредитний, цін активів (окремо канал обмінного 
курсу), процентний канал і канал очікувань (довіри), 
кожний з яких у кінцевому підсумку впливає на ви-
робництво та інфляцію. Загальна реакція економіки 
на грошово-кредитну політику – це сумарний ефект 
дії каналів передавального механізму, ефективність 
якого залежить від багатьох чинників, серед яких 
першочергове значення має правильний вибір стра-
тегічних цілей, неправильне визначення яких ство-
рює відповідні помилки при виборі інструментів їх 
досягнення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефек-
тивність монетарних інструментів державного ре-
гулювання економічного розвитку країни ґрунтовно 
досліджують представники різних економічних шкіл. 
Грошово-кредитне регулювання каналами механіз-
му трансмісії досліджували відомі західні вчені, а 
саме: Габбард Р., Кейнс Дж. М., Мишкін Ф., Фішер 
С., Фрідмен М., Хансен Дж. Серед вітчизняних еко-
номістів дослідження монетарних чинників стимулю-
вання економічного зростання відображено в роботах 
Гальчинсього А., Гейця В., Гребенник Н., Дзюбика С., 
Лютого І., Козюка В., Кулинець А., Міщенка В., Осау-
ленко О., Сомик А., Стельмаха В. та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значну кількість 

наукових і практичних напрацювань сучасних уче-
них із поставленої проблеми досі існує потреба в її 
подальшому дослідженні. Це зумовлено недостатнім 
рівнем розробки окремих питань щодо реалізації 
оптимальної монетарної політики, яка враховувати-
ме специфічні особливості української грошово-кре-
дитної системи. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
криття дії трансмісійного монетарного механізму 
на економічні процеси в Україні через такі канали 
впливу, як процентний канал (процентних ставок), 
канал валютного курсу, кредитний канал.

Виклад основного матеріалу. Під трансмісійним 
механізмом грошово-кредитної політики розуміють 
відносини з приводу передачі змін при викорис-
танні інструментарію грошово-кредитної політи-
ки центрального банку на фінансову кон’юнктуру 
(фінансова сфера економіки) і в подальшому – на 
макроекономічні змінні, які відображають стан роз-
витку реального сектору економіки через складну 
сукупність каналів (ланцюгів проміжних змінних) та 
зв’язків прямої й зворотної дії. Вплив монетарної по-
літики центрального банку на перебіг економічних 
процесів у країні передається через певні канали, які 
в сукупності формують структуру передавального 
механізму [1, c. 204].

Центральний банк кожної країни розробляє мо-
дель трансмісійного механізму грошово-кредитної 
політики з урахуванням національних особливос-
тей економіки, основними серед яких є: масштаб 
економіки країни, її відкритість, рівень розвитку 
та структура фінансового ринку, інструментарій та 
цілі монетарної політики тощо. Зазначені особли-
вості знаходять своє відображення в тих чи інших 
каналах передавального механізму. В Україні модель 
трансмісійного механізму монетарної політики зна-
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ходиться на етапі розроблення [2, c. 148], успішність 
завершення якого великою мірою визначається об-
ґрунтованістю її структури, тобто системи каналів, 
які відображають специфіку дії вітчизняного моне-
тарного трансмісійного механізму. Економічні пере-
думови та узагальнення існуючих підходів до дослі-
дження механізму монетарної трансмісії в Україні 
дозволили виділити в структурі монетарного пере-
давального механізму канали процентної ставки, ва-
лютного курсу (у складі цін активів), кредитний ка-
нал та канал очікувань економічних суб’єктів.

Канал процентної ставки традиційно вважається 
одним з основних каналів трансмісійного механіз-
му. Його дія базується на припущенні, що шляхом 
впливу на розмір грошової маси за допомогою ін-
струментів монетарного регулювання, регулюється 
величина процентної ставки та, відповідно, обсяг 
інвестиційних ресурсів у країні. Вихідна ідея каналу 
процентної ставки є досить простою: при стабільній 
ціновій динаміці зменшення величини номінальної 
процентної ставки призводить до зменшення вели-
чини реальної процентної ставки, тобто до здешев-
лення витрат, пов'язаних зі залученням додаткових 
фінансових ресурсів. Здешевлення ресурсів спричи-
няє зростання попиту на кредитні ресурси, а також 
до зростання обсягів споживання та інвестування. 
Сприятливий вплив на ситуацію в реальному секторі 
економіки стимулює збільшення обсягів товарного 
виробництва.

Кредитний канал є не менш важливим каналом 
у вітчизняному монетарному трансмісійному меха-
нізмі, оскільки банки є основними посередниками 
на національному фінансовому ринку. Канал банків-
ського кредитування є індикатором впливу грошово-
кредитної політики на спроможність банків надавати 
кредити та доступності ресурсів на кредитному рин-
ку. Його дія базується на припущенні, що централь-
ний банк може впливати за допомогою інструментів 
грошово-кредитної політики на вартість залучених 
банками коштів, що призводить до зміни вартості 
та обсягів кредитів. Тобто кредитний канал працює 
завдяки тому, що збільшення центральним банком 
пропозиції грошей спричиняє зростання обсягу над-
лишкових резервів комерційних банків, а останні 
внаслідок збільшення обсягу ліквідних ресурсів роз-
ширюють пропозицію кредитних.

Основними передумовами посилення впливу 
центрального банку на активність кредиторів та 
умови кредитування є банкоцентрична фінансова 
система, висока питома вага кредитів в активах бан-
ків, незначна роль банків з іноземним капіталом на 
внутрішньому ринку, відсутність надлишкової лік-
відності в банківській системі та доступність креди-
тів рефінансування. 

Аналізуючи дані передумови можна зробити ви-
сновок, що з 2006 року сукупність цих чинників зу-
мовила послаблення впливу Національного банку на 
вітчизняний кредитний ринок. Таке твердження об-
ґрунтоване тим, що незважаючи на збільшення част-
ки кредитів у загальних активах банків у докризовий 
період (з 68.7% у 2004 р. до 81.4% у 2008 р.) їхнє 

зростання припадає саме на роки посилення частки 
ринку банків з іноземним капіталом та поглиблення 
залежності банків від залучених за кордоном ресур-
сів. Також слід зауважити, що впродовж 2005-2008 
років у структурі зобов’язань банків простежувалося 
зменшення частки коштів суб’єктів господарювання 
та фізичних осіб з 71% до 44.3%, що свідчить про 
часткове заміщення внутрішньої ресурсної бази бан-
ків іншими джерелами, переважно зовнішніми запо-
зиченнями [3]. Саме експансія іноземного капіталу 
стала вагомою складовою ресурсної бази, статутних 
капіталів банків та ключовим чинником кредитного 
буму. Лібералізація ринку капіталу та його приплив 
в Україну в докризовий період спричинили пробле-
му надлишкової ліквідності. Внаслідок знизилася 
залежність банків від кредитів рефінансування, які 
надає центральний банк як кредитор останньої ін-
станції, а також їхня чутливість до змін у кількісних 
показниках емісії та процентній політиці Націо-
нального банку України. Така ситуація призвела до 
послаблення управлінської позиції Національного 
банку на кредитному ринку, зменшення її ролі в кре-
дитному каналі монетарного трансмісійного меха-
нізму [4, c. 24]. 

Необхідно визнати те, що кредитна експансія 
банків у докризовий період, паралельно зі стиму-
люванням показників економічного зростання, мала 
для України й низку негативних наслідків. Кредит-
ний бум був одним із чинників надмірного зростання 
внутрішнього попиту, котрий перевищував внутріш-
ні можливості економіки. Це посилювало інфляцій-
ний тиск, погіршувало торговельний баланс країни 
через збільшення імпорту. До того ж зростала за-
лежність банків та корпоративного сектору від зо-
внішніх запозичень – це збільшувало ризики втрати 
фінансової стабільності, які реалізувалися восени 
2008 року. 

В цілому кризовий і посткризовий період харак-
теризувалися такими тенденціями в суб’єктному 
складі кредитного портфеля банків. Протягом січня 
2008-грудня 2009 р. питома вага кредитів, наданих 
юридичним особам, збільшилася на 3,05% (з 63,61% 
до 66,7%) та, відповідно, зменшилася питома вага 
кредитів, наданих фізичним особам (з 36.38% до 
33,32%) [3]. Таким чином, у період кризи відбулися 
значні зміни в кредитному портфелі банків, які по-
лягають у зменшенні обсягів кредитів; зміні їхньої 
структури шляхом збільшення питомої ваги кредитів 
у національній валюті та зменшення їхніх обсягів, 
наданих фізичним особам. Впродовж посткризово-
го періоду (січень 2010-грудень 2013 р.) питома вага 
кредитів наданих юридичним особам зберігала ви-
східну тенденцію з 67.25% до 78.7%, а частка креди-
тів наданих фізичним особам зменшилася на 11.4% 
до рівня 21.3% [3].

У посткризовий період грошово-кредитний ри-
нок був насичений надлишковою ліквідністю: серед-
ні залишки на коррахунках банків у червні 2010 року 
сягнули 28.6 млрд. грн. при мінімальному необхід-
ному рівні обов’язкового резервування у 7.7 млрд. 
грн. Проте фактичні банківські кредитні ставки в на-
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ціональній валюті залишаються на доволі високому 
рівні, адже їхньою складовою є значна маржа за кре-
дитний ризик, а обсяги банківського кредитування 
не збільшуються у таких обсягах, які необхідні для 
посткризового відновлення економіки [4, c. 26].

Вплив монетарної політики на вартість грошей як 
активу, що зумовлює зміну відносних цін на фінан-
сові (національна та іноземна валюти, цінні папери) 
та реальні активи (нерухомість, золото, інші активи) 
відображає канал цін активів. Під впливом віднос-
них цін в економіці відбувається переливання капі-
талів у межах фінансового ринку та між фінансовим 
і товарними ринками, що неодмінно позначається на 
споживчій, інвестиційній та виробничій активності 
й у кінцевому підсумку – на економічному розвитку 
та інфляційних процесах у країні.

Канал цін активів у передавальному механізмі гро-
шово-кредитної політики в Україні має й іншу особли-
вість. Вона зумовлена відкритістю економіки країни і 
виявляється у важливому значенні валютних активів 
у складі каналу цін активів монетарного трансмісій-
ного механізму та в особливій ролі валютної політики 
Національного банку України. З огляду на це, багато 
дослідників питань монетарної трансмісії в Україні 
окремо виділяють канал валютного курсу [5, c. 23]. 
Проте, його доцільно розглядати у складі каналу цін 
активів, оскільки готівка, у тому числі іноземна, по-
ряд із цінними паперами, нерухомістю тощо є складо-
вою активів суб’єктів економіки. 

Враховуючи економічну ситуацію, яка склалася в 
кризовий та посткризовий період можна стверджува-
ти, що основними ефектами даного періоду в каналі 
цін активів були: ефект зміни вартості кредитного за-
безпечення, фінансового багатства домогосподарств 
і ринкової вартості компаній, заміщення активів. Це 
вплинуло на суттєве погіршення кредитоспромож-
ності позичальників і зумовило відповідне зменшен-
ня кредитної, споживчої, інвестиційної та виробни-
чої активності суб’єктів ринку. 

Під час кризи активізувався розвиток ринку дер-
жавних цінних паперів, який характеризувався тен-
денціями стрімкого зростання обсягів розміщених 
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 
підвищенням їхньої дохідності, орієнтацією на 
суб’єктів внутрішнього ринку. Проте в кризових 
умовах це внесло негативні зміни в роботу монетар-
ного трансмісійного механізму [5, c. 22].

Важливою складовою активів суб’єктів еконо-
міки в Україні є іноземна валюта, що зумовлено 
значною фінансовою доларизацією в країні та осо-
бливостями режиму монетарної політики, який базу-
ється на керованій прив’язці обмінного курсу гривні 
до долара США. 

Канал обмінного курсу відображає вплив моне-
тарних умов, який справляє центральний банк на 
сукупний попит і пропозицію шляхом зміни кур-
су національної валюти, і характеризує чутливість 
внутрішніх цін до курсових змін. На початковому 
етапі монетарної трансмісії зміна офіційної ставки 
центрального банку впливає на рівень доходів за 
внутрішніми інвестиціями відносно іноземних. Така 

різниця в процентних ставках приводить у рух по-
токи капіталу, відносний обмінний курс (РЕОК) і 
відповідно змінює рівень відносних цін на товари й 
послуги в країні та за її межами (ефект зміни віднос-
них цін). У цілому зміна курсу національної валюти 
відносно основних світових валют прямо впливає на 
імпорт інфляції (водночас і на ціни товарів, що вво-
зяться), та непрямо – на ціни тих товарів і послуг, які 
конкурують з імпортними, а також впливає на балан-
си суб’єктів ринку через балансовий ефект [5, c. 25].

Дослідження змін, які відбулися в каналі обмін-
ного курсу монетарного трансмісійного механіз-
му, дали змогу узагальнити особливості дії каналу 
протягом 2008-2013 р.р. Насамперед необхідно за-
значити, що через канал обмінного курсу в Україні 
реалізувалися ризики, які несли у собі модель малої 
відкритої економіки, якою є Україна, у поєднанні з 
недостатньо гнучким режимом курсоутворення. В 
до кризовий період недостатньо гнучкий обмінний 
курс в умовах відносно високих внутрішніх ставок 
порівняно із зовнішніми стимулював приплив іно-
земного капіталу, зростання залежності України від 
зовнішніх запозичень та кредитну експансію банків, 
спричиняв ревальваційний тиск на гривню й необ-
хідність проведення чистих інтервенцій з купівлі 
доларів США, наслідком чого було зростання моне-
тарних агрегатів. Ці процеси суттєво обмежували не-
залежність грошово-кредитної політики, суперечили 
інфляційним цілям і посилювали потенційну вразли-
вість України до екзогенних шоків та створювали за-
грозу фінансовій стабільності країни [4, c. 25].

Кризовий період канал обмінного курсу монетар-
ної трансмісії відіграв роль «подушки безпеки» для 
експортоорієнтованих галузей: девальвація гривні 
дала змогу підтримати конкурентоспроможність 
українських експортерів та не втратити зовнішні 
ринки збуту в умовах різкого падіння цін і попиту на 
світових ринках. 

Однією з особливостей дії монетарного транс-
місійного механізму є те, що в кризовий період під 
впливом змін у використанні Національним банком 
України інструментів грошово-кредитної політи-
ки суттєво змінилася структура каналів емісії пла-
тіжних засобів. У структурі чистої емісії валютний 
канал став основним каналом вилучення гривневої 
маси, тоді як у докризовий період він був основним 
емісійним джерелом зростання пропозиції грошей. 

Тобто в грошово-кредитній політиці в аспекті 
основної мети – стабільності національної валюти 
– відбулася переорієнтація із зовнішньої (курсової) 
її складової на внутрішню (цінову) складову ста-
більності гривні. В подальшому досягнення цінової 
стабільності як пріоритетної цілі грошово-кредитної 
політики потребуватиме від Національного банку 
України здійснення другого (після збільшення гнуч-
кості обмінного курсу гривні) кроку – посилення 
ролі процентної політики в регулюванні грошово-
кредитного ринку та процентного каналу в монетар-
ному трансмісійному механізмі.

Висновки. Характерним для трансмісійного ме-
ханізму національної грошово-кредитної політики є 
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невизначеність, яка зумовлена дією наступних фак-
торів: низький розвиток фінансового ринку, високий 
рівень доларизації економіки, значні інфляційні очі-
кування та ін. Збоку НБУ оптимізація трансмісійно-
го механізму здебільшого має полягати в стабілізації 

інфляційних очікувань і усуненні невизначеності у 
роботі каналу валютного курсу. Цих цілей НБУ праг-
не досягнути шляхом запровадження режиму, що ба-
зується на ціновій стабільності та підвищенні довіри 
до Центрального банку.
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Досліджено поняття економічної безпеки підприємств та її складових елементів. Проведено 
оцінку сучасного стану економічної безпеки підприємств України з урахуванням світових 
рейтингів щодо умов ведення бізнесу в країні, а також конкурентоспроможності підпри-
ємств та регіонів. Крім того, наведені основні фактори ефективної діяльності підприємств 
та проблемні чинники ведення бізнесу в Україні.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, структурні елементи економічної без-
пеки підприємства, світові рейтинги, легкість ведення бізнесу, управління персоналом, кор-
поративна соціальна відповідальність, корпоративна етика.

Постановка проблеми. Економічна безпека під-
приємства визначається як вагомий фактор розвитку 
суб’єкта господарювання. Більшість вітчизняних та 
зарубіжних розробок методик оцінки рівня еконо-
мічної безпеки присвячено проблемам забезпечення 
економічної безпеки регіону та держави, а питанням 
безпеки підприємств приділяється значно менше ува-
ги. Крім того, за сучасних умов розвитку економіки 
України, важливим є дослідження загального стану 
економічної безпеки суб’єктів господарювання та 
визначення умов ведення бізнесу в країні. Саме для 
цього актуальним питанням є використання світових 
рейтингів для оцінки рівня підприємництва в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження поняття економічної безпеки підпри-
ємства та визначення його складових висвітлено у 
працях Мішина О.Ю., Мелихова А.А. [6], Шевченко 
І.А.[7]. Основні чинники, що обумовлюють рівень 
економічної безпеки розкрито таким вченими, як 
Полтавська Є.О. та Кавун С.В. [4]. Щодо основних 
підходів оцінювання економічної безпеки підприєм-
ства, то це питання досліджували Васильців Т.Г. [2], 
Коробчинський О.Л. [5].

Мета дослідження. Визначення оцінки сучасно-
го стану економічної безпеки підприємств на основі 
використання світових рейтингів.

Виклад основного матеріалу. Дослідження еко-
номічної безпеки підприємства розпочалося зовсім 
недавно, проте на сьогодні в науковій літературі існує 
багато різноманітних визначень щодо характеристики 
поняття «економічна безпека підприємства». 

Так, Мелехов А. під економічною безпекою під-
приємства розуміє стан ефективного використання 
ресурсів підприємства (капіталу, персоналу, інфор-
мації, технології, техніки тощо) та наявних ринкових 
можливостей, що дозволяє попередити негативний 

вплив внутрішніх і зовнішніх загроз та забезпечити 
його довгострокове виживання й стійкий розвиток 
на ринку відповідно до обраної місії (статутних за-
вдань) [6, с. 317].

Шевченко І. визначає, що економічна безпека – це 
характеристика суб’єкта господарювання, яка відо-
бражає його здатність реалізувати власні стратегічні 
економічні інтереси при певних зовнішніх умовах 
завдяки захисту від існуючих і потенційних загроз 
та використанню можливостей, що надає зовнішнє 
середовище [7, с. 180].

Загалом ж економічна безпека підприємства яв-
ляє собою такий стан суб’єкта господарювання, при 
якому найбільш ефективно використовується його 
економічний потенціал, а негативний вплив вну-
трішніх і зовнішніх загроз є мінімальним.

На сьогодні в Україні проблема забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства входить до розряду 
пріоритетних, що обумовлено такими причинами як: 
нестабільність економічної та політичної ситуації в 
країні; високий рівень корупції; значне податкове на-
вантаження; зростання злочинності у країні; збіль-
шення випадків рейдерських атак на підприємства; 
необхідність реструктуризації бізнесу на базі най-
новітніших інформаційних технологій, що сприяють 
появі інформаційно-обчислювального та телекому-
нікаційного обладнання, яке вимагає особливого 
захисту; необхідність підвищення конкурентоспро-
можності підприємства тощо [5, с. 41].

Економічна безпека підприємства є широким 
поняттям, що охоплює значну кількість складових. 
Структурними елементами економічної безпеки під-
приємства є:

– фінансова складова – високий рівень фінансо-
вої стійкості підприємства (прибутковості, ліквід-
ності, платоспроможності);
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– інтелектуальна і кадрова – збереження та роз-
виток трудових ресурсів підприємства та ефективне 
управління персоналом;

– техніко-технологічна – рівень впровадження 
новітніх технологій на підприємстві;

– політико-правова – стабільність законодавства 
та політичної ситуації в країні;

– інформаційна – ефективне інформаційно-ана-
літичне забезпечення господарської діяльності під-
приємства;

– екологічна – мінімізація втрат підприємства від 
забруднення навколишнього середовища та дотри-
мання екологічних норм;

– силова – забезпечення фізичної безпеки робіт-
ників підприємства та збереження майна.

Для забезпечення постійного моніторингу та 
оцінювання економічної безпеки підприємства іс-
нує значна кількість підходів та методів діагностики 
стану економічної безпеки підприємства. Так, роз-
різняють такі підходи, як: індикаторний, ресурсно-
функціональний, забезпечення програмно-цільового 
управління розвитком підприємства, наявність чи-
стого прибутку тощо. У цьому контексті, варто уза-
гальнити, що рівень економічної безпеки суб'єкта 
господарювання буде достатнім у випадку, якщо по-
казники економічної ефективності функціонування 
підприємства є високими, підприємство є ліквідним 
та платоспроможним, належним чином зберігається 
його майно та інформація, підприємство здійснює 
планування та прогнозування своєї діяльності на 
майбутнє та впевнене у належному своєму розвитко-
ві [2, с. 181]. 

Сучасний стан розвитку економіки України визна-
чає вагому роль зовнішніх чинників у формування 
економічної безпеки підприємства. Оцінити рівень 
економічної безпеки суб’єктів господарювання зага-
лом в країні, на нашу думку, можна використовуючи 
світові рейтинги, а саме: оцінка легкості ведення біз-
несу, рівень конкурентоспроможності підприємств, 
корпоративної етики, корпоративної соціальної від-
повідальності тощо.

Згідно звіту “Ведення бізнесу – 2014: Розуміння 
правил регулювання для малих і середніх підпри-
ємств” (або англійською мовою: Doing Business 2014: 
Understanding Regulations for Small and Medium-Size 
Enterprises)”, Україна посіла 112 місце з-поміж 189 
країн. Однак, все ж таки попереду ще довгий шлях, 
адже країна значно поступається у рейтингу сусід-
нім країнам, що відображено у табл.1.

Яким ж чином пов'язаний рейтинг Doing Business 
з оцінюванням рівня економічної безпеки? Справа в 
тому, що рейтинг складається на основі оцінки таких 
елементів як: можливість отримання кредиту, захист 
прав інвесторів, виконання зобов’язань по контракту, 
рівень банкрутства, а також легкість започаткування 
бізнесу, підключення до мережі електропостачання, 
реєстрація власності та умови проведення зовніш-
ньої торгівлі. І саме такі аспекти як ризик банкрут-
ства, ризик затримки або несплати дебітором боргів, 
ризик неможливості погашення кредиторської за-
боргованості, ризик зростання процентних ставок за 

кредитами або ж труднощі при отриманні кредиту 
обумовлюють фінансову складову економічної без-
пеки підприємства [9].

Щодо характеристики такого елемента еконо-
мічної безпеки підприємств як інтелектуальна та 
кадрова складова, то його можна оцінити за індек-
сом глобальної конкурентоспроможності. Адже при 
розробці цього індексу враховується також рівень 
управління персоналом. Позиції України за показни-
ками управління персоналом відображено на рис.1.

0 20 40 60 80 100 120 140

Ефективність ринку праці

Здатність утримувати таланти

Підвищення кваліфікації персоналу

Наявність наукових та інженерних кадрів

Готовність делегувати повноваження

Україна

Азербайджан

Румунія

Росія

Польща

 

Рис. 1. Показники управління персоналом 
за 2013р. [10]

В Україні погіршення ситуації в основному від-
бувається через те, що досвід і кваліфікація не є го-
ловним критерієм при виборі на провідні позиції в 
компаніях, талановиті фахівці іммігрують до інших 
країн, повноваження підлеглим делегуються з не-
бажанням, а керівництво компаній не зацікавлене в 
навчанні та розвитку співробітників. Все це негатив-
но характеризує інтелектуальну та трудову складову 
економічної безпеки підприємств. 

Також індекс глобальної конкурентоспромож-
ності оцінює і техніко-технологічну складову еко-
номічної безпеки підприємства. Так як, для розви-
тку підприємства важливо впроваджувати новітні 
технології та різноманітні автоматизовані системи 
для оптимізації управління підприємством та його 
функціонування в цілому. Однак, на жаль, за розви-
тком інноваційного потенціалу у 2013 році, Україна 
посіла 93 позицію, причому порівняно з попереднім 
роком відбулось падіння на 22 позиції [10]. І не див-
но, адже за витратами компаній на НДДКР Україна 
посіла 112 місце із 142 країн, що характеризує не-
гативну тенденцію серед суб’єктів підприємництва. 

Таблиця 1
Динаміка позицій окремих країн у рейтингу 
Doing Business [9]

Країна
Doing 

Business 
2013

Doing 
Business 

2014
Зміна

Польща 55 45 10
Білорусь 58 63 -5
Молдова 83 78 5
Росія 112 92 20
Україна 137 112 25
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Оскільки без впровадження новітніх технологій під-
приємства не мають змоги по максимуму використо-
вувати свій економічний потенціал.

Аналогічно з використанням цього індексу мож-
на оцінити і політично-правову складову економіч-
ної безпеки підприємств. При цьому слід вказати, що 
в основному цей елемент визначається зовнішніми 
чинниками, насамперед політичною та економічною 
ситуацією в країні, рівнем корупції, можливістю об-
меження господарської діяльності підприємства з 
боку держави, відносинами з повноважними орга-
нами тощо. Для оцінки проаналізуємо рівень корпо-
ративної етики серед український компаній. Даний 
показник включає наступні елементи:

- етичність відносин бізнесу з державою (B2G, 
business to government);

- з партнерами (B2B, business to business);
- з споживачами (B2C, business to customers).
Найбільш важливішим буде показник B2G, за 

яким можна відзначити наступне: за рівнем хабар-
ництва Україна посідає 130 місце, крім того визнача-
ється висока залежність судової системи від впливу 
влади, приватних осіб, що загрожує прозорому вирі-
шенню будь-яких спорів, а як наслідок порушується 
економічна безпека підприємства в цілому. 

Щодо показника B2B, то він більшою мірою оці-
нює фінансову складову економічної безпеки під-
приємств. Адже насамперед, визначається рівень 
виконання зобов’язань діловими партнерами, що 
прямо впливає на фінансовий стан підприємства. У 
галузевих оцінках дотримання зобов’язання партне-
рів найвищі – в інвестиційних компаній, а найнижчі 
– в будівництві [10].

На жаль, на сьогодні в Україні мало поширена 
практика розбудови довірчих та довгострокових від-
носин зі споживачами. Хоча, за ступенем орієнтова-
ності на клієнта український бізнес посідає 72 місце 
за рейтингом Всесвітнього економічного форуму.

Частково оцінювання екологічного елементу еко-
номічної безпеки, можна здійснити за рівнем корпо-
ративної соціальної відповідальності підприємства. 
Адже при цьому враховуються соціальні програми для 
співробітників щодо покращення умов їх праці та ста-
ну здоров’я, а також участь компаній в різноманітних 
екологічних проектах. Внутрішні проекти, включаючи 
соціальні програми для співробітників, є найбільш по-
пулярними, згідно з опитуванням Фонду «Ефективне 
управління». Менше поширена практика участі бізнесу 
в екологічних та інфраструктурних проектах розвитку, 
причому більше за інших в таких проектах бере участь 
бізнес агропромислового комплексу. 

Отже, узагальнивши оцінку окремих складових 
економічної безпеки, можна визначити наступні де-
термінуючі фактори ефективної діяльності підпри-
ємств:

1) забезпечення високої фінансової ефективності 
роботи, платоспроможність та фінансова незалеж-
ність;

2) забезпеченість активами та ефективне вико-
ристання наявних ресурсів підприємства, високий 
рівень менеджменту, ефективна інвестиційна полі-
тика;

3) значний інтелектуальний потенціал підпри-
ємства, належне управління персоналом, оптималь-
ність його організаційної структури;

4) мінімізація шкідливого впливу результатів ді-
яльності на довкілля;

5) максимальна правова захищеність та стабіль-
ність в політичній сфері;

6) захист інформаційного поля комерційної таєм-
ниці та досягнення необхідного рівня інформаційно-
го забезпечення;

7) забезпечення безпеки підприємства, його май-
на та персоналу [4, с. 246].

За результатами опитування громадської думки, 
найбільш проблемними чинниками для ведення біз-
несу та забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств виділяють наступні фактори, відображені на 
рис.2.
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Рис. 2. Найбільш проблемні фактори для ведення 
бізнесу в Україні у 2013-2014 рр. [8]

Висновки. Економічна безпека підприємства є 
вагомою умовою ефективного функціонування. За-
галом вона включає в себе такі поняття як: фінансова 
безпека, інтелектуальна, політико-правова, екологіч-
на, інформаційна, технологічна та силова. Враху-
вання усіх цих елементів є важливим для успішного 
ведення бізнесу. Однак на сьогодні в Україні умови 
для ведення підприємницької діяльності є зовсім не-
легкими. Адже Україна посідає останні місця у сві-
тових рейтингах за такими важливим показниками, 
як: показник легкості ведення бізнесу, корпоратив-
ної етики, корпоративної соціальної відповідаль-
ності та інших, що негативно відображається і на 
економічній безпеці підприємств. Хоча і спостеріга-
ється в окремих аспектах незначна тенденція до по-
кращення, та все ж в загальному ще багато реформ 
слід здійснити для досягнення успішного результату. 
Основним чином це стосується корупції, надмірної 
бюрократизації, неналежної підготовки кадрів, не-
гативного інвестиційного клімату та нестабільності 
в країні.
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Розкрито сутність фіскальної ролі податку на прибуток підприємств, його місце в дохідній 
частині державного бюджету України та характерні особливості в умовах ринкової еконо-
міки. Проаналізовано сучасний стан надходжень податку на прибуток підприємств до дер-
жавного бюджету України та наведено напрямки покращення механізму його справляння. 
Визначено основні проблеми справляння податку на прибуток підприємств в Україні та роз-
глянуто перспективи його подальшого вдосконалення.
Ключові слова: податок на прибуток підприємств; фіскальна роль; об’єкт оподаткування; 
податкове навантаження; дохідна частина; державний бюджет.

Постановка проблеми. Фінансове забезпечен-
ня держави в сучасних умовах господарювання ви-
ступає основою стійкого соціально-економічного 
розвитку країни. Важливе місце в даному напрямку 
займає податкова політика від якої безпосередньо 
залежить наповнюваність бюджету країни, а також 
можливість впливу на процеси на мікро- та макро-
економічному рівні, сприяти зміцненню ринкових 
відносин, а, отже, визначати темпи економічного 
розвитку на майбутнє. Важливим є усвідомлення 
необхідності справляння податків відповідно до по-
треб, реальних причин диференціації податкового 
навантаження та можливостей формування дохідної 
частини бюджету країни. Особливого значення в да-
ному напрямку набуває дослідження фіскальної ролі 
податків в поєднанні із їхніми регулюючими мож-
ливостями. Яскравим прикладом таких перспектив 
є прямі податки, а саме – податок на прибуток під-
приємств який, будучи одним із основних складових 
дохідної частини державного бюджету України, має 
притаманні риси індикатора підвищення можливос-
тей у задоволенні поточних та інвестиційних по-
треб суб’єктів господарювання і домогосподарств 
у додаткових фінансових ресурсах. Саме тому існує 
необхідність дослідження фіскальної ролі податку 
на прибуток підприємств, організації формування та 
ефективного використання ресурсів країни, відсте-
ження основних тенденцій його надходжень податку 
на прибуток підприємств до державного бюджету 
України, пошук шляхів вдосконалення потенціалу 
його справляння в середині країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика особливостей справляння податку на 
прибуток підприємств, його ролі неодноразово була 
досліджена у працях вітчизняних та зарубіжних на-
уковців. Так, ролі податків в системі державного ре-
гулювання доходів, механізму оподаткування подат-

ком на прибаток підприємств, зарубіжному досвіду 
його справляння, проблемам та перспективам при-
діляли увагу у своїх працях вчені-дослідники: Т.О. 
Дулік [1], Т.М. Гаркуша [3], І. М. Кобушко [5], О.С. 
Бохенко [7], П.М. Боровик [8] та багато інших.

Незважаючи на значні наукові результати з да-
ної проблематики, низка питань залишилася недо-
статньо висвітленою, а саме теоретичне і практичне 
обгрунтування фіскальних та регулюючих аспек-
тів справляння податку на прибуток підприємств 
в Україні та встановлення їх на сучасному етапі у 
вітчизняних умовах, а також пошук напрямків вдо-
сконалення справляння податку на прибуток під-
приємств, орієнтованих на оптимізацію структури 
ресурсів держави і забезпечення їх зростання, дослі-
дження та аналіз проблем і перспектив податку на 
прибуток підприємств в Україні.

Формулювання цілей статті. В формуванні до-
хідної частини державного бюджету України все 
важливішу роль відіграє податок на прибуток під-
приємств справляння якого, насамперед пов’язано 
із результатами діяльності як вітчизняних підпри-
ємств, так і іноземних, що працюють на території на-
шої країни. Дослідження фіскальної ролі податку на 
прибуток підприємств є необхідним елементом вдо-
сконалення податкового механізму будь-якої країни, 
оскільки орієнтоване на визначення інструментів і 
механізмів, спрямованих на максимально ефективне 
формування дохідної частини бюджету. 

Формування доходів державного бюджету на 
основі стабільного і централізованого стягнення по-
датків перетворює державу на великого економічно-
го суб'єкта. Так, податок на прибуток підприємств, 
забезпечуючи притягнення і розподіл грошових 
ресурсів суб'єктів господарської системи, дає мож-
ливість здійснювати стимулюючий вплив на роз-
виток окремих галузей або регіонів; виробництво 
пріоритетних товарів, робіт, послуг; пожвавлення 
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інвестиційної та інноваційної діяльності та розвиток 
конкурентних відносин тощо. З іншого боку, важли-
вими є негативні прояви стягнення податку на при-
буток підприємств, такі як досить складний порядок 
його визначення, що тягне за собою проблеми як для 
платників, так і для контролюючих органів, а також 
значні можливості щодо ухилення від сплати, прихо-
вування реальних фінансових результатів тощо. 

Головною метою дослідження є визначення осо-
бливостей фіскальної ролі податку на прибуток під-
приємств, розкриття основного змісту фіскальних 
та регулюючих аспектів його справляння та ролі у 
соціально-економічному розвитку країни, аналіз 
надходжень податку на прибуток підприємств до 
державного бюджету України, розкриття основних 
напрямків покращення механізму справляння по-
датку на прибуток підприємств, а також виявлення 
проблем такого справляння та перспектив вдоско-
налення окремих його напрямів в умовах ринкової 
економіки.

Виклад основного матеріалу. Податок на прибу-
ток підприємств за своєю природою є потужним фіс-
кальним інструментом для стимулювання інвестицій 
та економічного розвитку країни. Ключові аспекти 
справляння податку на прибуток підприємства мож-
на визначити виходячи із двох основних напрямків 
регулюючої ролі держави в галузі оподаткування, а 
саме: фіскальний аспект (отримання й акумулюван-
ня податкових платежів, формування на цій основі 
дохідної частини бюджету з метою виконання дер-
жавою завдань економічної та соціальної політики) 
та регулюючий (стимулювання чи дестимулювання 
шляхом податкових важелів, таких як: види подат-
ків, об’єкти оподаткування, база оподаткування, по-
даткові ставки, податкові пільги для певних форм 
економічної діяльності, виробництва і споживання 
ряду товарів та послуг, галузей і регіонів) [1]. Саме 
тому вихідною точкою при визначенні фіскальної 
ролі податку на прибуток підприємств є аналіз його 
надходжень до державного бюджету. 

Дохідна частина державного бюджету України є 
фінансовою основою будь-якої держави, а податок 
на прибуток підприємств – чи не основною її скла-
довою, особливо в Україні. 

Так, за 2010-2012 роки в нашій країні спостеріга-
ється тенденція постійного нарощування як податку 
на прибуток підприємств, так і доходів (табл. 1). 

До державного бюджету України у 2011 році на-
дійшло 54,7 млрд. грн. податку на прибуток підпри-

ємств, що на 14,8 млрд. грн. (37,0 %) більше відпо-
відного показника попереднього року. Відмітним є 
той факт, що таке зростання відбулося попри змен-
шення ставки податку на 2 в.п. (з 25 % до 23%) з 1 
січня 2011 року. Поясненням цьому є, перш за все, 
збільшення у 2011 році надходжень податку від під-
приємств і організацій приватного сектору (більш як 
у 1,5 раза), підприємств, створених за участю іно-
земних інвесторів (на 3,0 млрд. грн., або на 37,8 %). 
Водночас надходження податку з державного секто-
ру скоротились на 95,7 млн. грн., а приріст податку 
на прибуток підприємств у 2012 році склав 0,6 млрд. 
грн. (+1,1%) проти попереднього року. Варто зазна-
чити, що такий результат зумовлений, окрім іншо-
го, і зменшенням ставки податку на 2 в.п. (з 23% до 
21%) починаючи з 1 січня 2012 року. 

Окрім тенденції щодо нарощування обсягу по-
датку на прибуток підприємств в Україні в дохідній 
частині бюджету характерною його рисою є часта 
зміна ставок. Так, на перших стадіях розвитку опо-
даткування доходів підприємств було досить висо-
ким. Ставка податку на прибуток у 1991 році скла-
дала 18 % доходу. Понижені ставки в розмірі 15 % 
були встановлені для спеціальних підприємств з 
часткою іноземного інвестора в статутному фонді 
більше 30 % і в розмірі 9 % для дослідних підпри-
ємств, а підвищені – для посередницької діяльнос-
ті (65 %) і доходів від казино, відеосалонів, ігрових 
автоматів (70 %). Податковим кодексом передбачено 
поступове зниження ставки податку на прибуток 
до 16 % (з 01.01.2012 застосовувалась ставка 21%; 
з 01.01.2013-19 %; з 01.01.2014 по 01.01.2015 діє 
ставка 18 %, з 01.01.2015 – 16%) [2]. Ефективність 
зменшення ставок податку на прибуток пояснює 
концепція А. Лаффера відповідно до якої із зростан-
ням податкової ставки бізнес йде у тінь або згорта-
ється і навпаки. Тим не менше, варто пам’ятати, що 
зменшення ставки податку на прибуток приведе до 
збільшення коштів, які залишаються в розпоряджен-
ні підприємства після сплати податку на прибуток, 
і опосередковано до збільшення надходжень до бю-
джету з цього податку[3]. Отже, по суті зменшення 
ставки податку на прибуток підприємств в Україні 
має економічні оправдання, але потрібно враховува-
ти, що не існує нічого ідеального, а особливо в умо-
вах ринкової економіки, яка постійно розвивається 
і не стоїть на місці. Лауреат Нобелівської премії з 
економіки 2001 року Джозеф Стігліц з цього приво-
ду зазначав: «Просте зниження податків призначене 

Таблиця 1
Динаміка і структури дохідної частини державного бюджету України за 2010-2012 роки

млрд. грн.

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік
Відхилення (+,-)
звітного року до:
2010 2011

Доходи державного бюджету 233,9 311,8 344,7 110,8 32,9
Податок на прибуток підприємств 39,9  54,7 55,3 15,4 0,6
Частка податку у доходах державного бюджету,%  17,1  17,5  16,0 -1,1 -1,5
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не для стимулювання економіки, а для передання 
грошей тим, у кого їх і так багато» [3]. Враховую-
чи ситуацію, що склалась в Україні, тут важко з ним 
не погодитись. Так, у 2012 році позитивну динаміку 
надходжень податку на прибуток (рис. 1) показали 
лише підприємств державної форми власності (+2,5 
млрд. грн. або 31,2 %, порівняно з попереднім ро-
ком), страхові компанії (+0,2 млрд. грн., або 26,5 %). 
Банки сплатили до бюджету стільки ж, скільки у 
2011 році, а саме 0,9 млрд. грн.. Інші категорії плат-
ників у 2012 році скоротили сплату податку, причо-
му найбільшою мірою – приватний сектор: 3,3 млрд. 
грн., або 9,6 % (рис.1). Ймовірною причиною такого 
скорочення став перехід на авансову сплату податку 
на прибуток підприємств, який у 2013 році розрахо-
вувався, виходячи з результатів попереднього, 2012 
року, як наслідок, платники податку були зацікавлені 
у зменшенні бази для розрахунку авансових плате-
жів. Водночас основною причиною все ж таки ли-
шалось уповільнення темпів зростання економіки, 
зокрема в останні два квартали року [4].
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Рис. 1. Надходження податку на прибуток 
підприємств різних форм власності до 
державного бюджету України у 2010-2012 роках
*складено авторами на основі джерел: [4]

Загалом, проаналізувавши надходження податку 
на прибуток підприємств до державного бюджету, 
можна зробити висновок про те, що сучасні еконо-
мічні умови вимагають від суб’єктів ринку постійно-
го відстеження ситуації та пошуку альтернативних 
варіантів вирішення проблем, що виникають, у до-
слідженому періоді (2010-2012 рр.) фіскальна ефек-
тивність податку на прибуток підприємств в доходах 
бюджету посилювалась, що свідчить про вагомість 
фіскального потенціалу податку на прибуток підпри-
ємств для нашої країни.

До недоліків справляння податку на прибуток 
підприємств також слід віднести досить складний 
порядок його визначення, що створює проблеми як 
для платників, так і для контролюючих органів, зна-
чні можливості щодо ухилення від сплати. Загалом 
Податковий кодекс у частині податку на прибуток є 
доволі компромісним. Ключове питання полягає в 
застосуванні його на практиці контролюючими орга-
нами, а також психологічний аспект. Зрозуміло, що 
якщо наближені до влади вітчизняні фінансово-про-
мислові групи і далі будуть мінімізувати оподатку-
вання навіть за ставки 16%, а контролюючі органи 
займуть позицію спостерігача попри розширені по-

вноваження, то платити податок перестануть усі. У 
такому випадку ефективність позитивних новацій 
наблизиться до нуля, а механізм нарахування подат-
ку на прибуток знову перейде на договірну основу, 
що, відповідно, створює середовище для тіньової 
економіки, непрозорих правил гри, надмірного по-
даткового тиску для більшості і незрозумілих префе-
ренцій для меншості. 

Проблеми, пов’язані з оподаткуванням прибутку 
не обмежуються тільки складністю та неоднознач-
ністю порядку його обчислення, а їм притаманна ще 
й часта зміна ставок і об’єкта оподаткування. Так, у 
1991 році об’єктом оподаткування податку на прибу-
ток підприємств був прибуток, 1992 році –доход. У 
1993 році спочатку податок стягувався з прибутку, а 
починаючи з II кварталу цього ж року – знову з дохо-
ду. В 1995 році було знову здійснено перехід до опо-
даткування прибутку, який є об’єктом і по сьогодні 
[5]. Першоосновою таких змін виступали широко-
масштабні процеси роздержавлення і приватизації, 
поява значної кількості приватних підприємств, на-
явність кризових явищ в економіці, а, отже, необ-
хідність контролю за сплатою податку та відповідно 
удосконалення механізму його справляння.

Розвинені країни уже давно взяли орієнтацію на 
пріоритет диференціації ставок податку в залежнос-
ті від розміру отриманого доходу. Яскравим прикла-
дом тут є досвід Канади, США, Іспанії тощо. Податок 
на дохід корпорацій у Канаді справляється з чистого 
доходу (прибутку) за пропорційними диференційо-
ваними по провінціях ставками в межах від 14% до 
17%, а при цьому Квебек застосовує трьохступеневу 
структуру ставок: 3% – на малий бізнес; 5,5% – на 
підприємства в галузях виробництва, переробки, бу-
дівництва, видобутку природних ресурсів; 13% – на 
доходи інших корпорацій [6]. Податкові пільги в краї-
ні надаються фермерам, лісничим, інвалідам, а також 
здійснюється державна підтримка благодійництва. 

Система пільг в Україні є недосконалою, що по-
лягає в тому, що вона поки не стала достатньою мі-
рою стимулом для розвитку тих напрямів підпри-
ємництва, які цими пільгами користуються, а також 
створила нерівномірне податкове навантаження на 
суб’єктів господарювання. Саме тому Україна має 
оцінити зарубіжний досвід і сформувати таку по-
даткову систему, яка б не стримувала, а сприяла роз-
витку як малого, так і великого бізнесу, вивільнити 
від оподаткування ту частину прибутку, яка інвесту-
ється у виробництво, а також прибутку від прирос-
ту обсягів експортної продукції, запровадити дифе-
ренційовані ставки податку в залежності від строку 
існування підприємства, від галузі господарства в 
якій воно функціонує. Особливість американського 
податку на прибуток корпорацій полягає в тому, що 
максимальна ставка в загалом прогресивній шкалі 
оподаткування знаходиться не в кінці шкали, а в її 
середині. Так, ставки податку коливаються від 15% 
до 39% [7]. Спеціальна знижка діє в тих випадках, 
коли підприємство застосовує різні альтернативні 
види сировини та електроенергії, надається пільго-
вий кредит, коли компанії застосовують обладнання, 
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яке працює на сонячній енергії або на енергії вітру. 
Підвищені ставки в США застосовуються тоді, коли 
підприємство отримує занадто високі прибутки, 
стає монополістом (наприклад, при продажу нафти). 
Отже, більшість країн світу визнали необхідність 
зменшення податкового тягаря, що безпосередньо 
виявляється у зменшенні ставок податку на прибу-
ток підприємств, у збільшенні пільг та знижок (у Ро-
сії та Сербії встановлені ставки 14%, Латвії – 15 %, 
Угорщині – 18%) [5].

Пріоритетним напрямом реформування справ-
ляння податку на прибуток підприємств та покра-
щення виконання ним фіскальної функції в Україні 
має стати моніторинг за правильністю обрахунку, 
а, отже, повнотою сплати і своєчасністю. В да-
ному напрямку нашій країні корисним може бути 
досвід Франції, де, як відомо, за несвоєчасне по-
дання декларації податок стягується в повній сумі 
з одночасним накладанням штрафу в розмірі 0,75% 
на місяць (9% на рік), а якщо дохід прихований на-
вмисне з метою ухилення, то штраф складає від 40 
до 80% від суми нарахованого податку. У разі ре-
гулярного применшення доходів податки стягують 
у безспірному порядку з рахунків платника, при 
серйозних порушеннях податкового законодавства 
(фальсифікація документів тощо) передбачаєть-
ся кримінальна відповідальність аж до тюремного 
ув’язнення [6]. Зрозуміло, що в Україні такі фак-
ти є непоодинокими, а почасти систематичними. 
Надзвичайно високий рівень тіньової економіки в 
Україні (за різними оцінками 40%–65%) негативно 
впливає на становище у системі світових господар-
ських зв’язків та суттєво знижує її конкурентоздат-
ність на світових ринках [8 ]. Саме тому необхід-
но переглянути чинне законодавство. В результаті 
зниження ставки податку, а також усунення мож-
ливостей його приховування (наприклад запобіж-
ні заходи у вигляді заборони відносити до складу 
витрат перерахування коштів на користь суб’єктів, 
що перебувають на спрощеній системі оподатку-
вання, а також платежі нерезиденту за консалтинг, 
маркетинг, рекламу, інжиніринг та роялті) пови-
нні легалізувати економіку, покращити інвестицій-
ний клімат в країні, а в довгостроковій перспекти-
ві стимулювати економічний розвиток і зростання 
країни. Отже, для України вкрай необхідним є вдо-
сконалення механізму справляння податку на при-
буток підприємств в рамках посилення не тільки 
його фіскальної, а й регулюючої ролі. Керуватись 
суто фіскальними мотивами справляння податку на 
прибуток підприємств, звичайно, не можна, адже 
всі вони так або інакше спираються на реальні 
можливості платників, а домінуюча роль належить 
економічним чинникам, які діють у взаємозв’язку й 
взаємозалежності з іншими факторами. 

Державі потрібно посилювати стимулюючий 
вплив податку на прибуток підприємств на роз-
виток окремих галузей або регіонів, виробництво 
пріоритетних товарів, робіт, послуг, пожвавлення 
інвестиційної та інноваційної діяльності та розви-
ток конкурентних відносин тощо. Цей вплив може 

здійснюватись за рахунок диференціації ставок 
оподаткування і надання пільг, амортизаційної 
політики, податкового кредиту та податкових зни-
жок. Варто пам’ятати, що податкова система може 
сприяти розвитку підприємництва, стимулюва-
ти виробництво і одночасно служити бар'єром на 
шляху соціального зубожіння низько оплачуваних 
верств населення, оскільки забезпечує притягнен-
ня і розподіл грошових ресурсів суб'єктів госпо-
дарської системи. 

Висновки. Головні проблеми справляння податку 
на прибуток підприємств в Україні залишаються не-
вирішеними, або вирішеними частково. Для їхнього 
усунення, насамперед, необхідно створити в Україні 
належні соціально- економічні, організаційні, пра-
вові умови для створення та ефективного функціо-
нування бізнес-середовища, розвитку економіки та 
ведення діяльності суб’єктів господарювання. Задля 
прискорення цього процесу, держава повинна спри-
яти розвитку життєво-необхідних перспективних га-
лузей економіки, підвищити її фінансування, обрати 
інноваційно-інвестиційний шлях економічного зрос-
тання, створити належні умови, аби зупинити тоні-
зацію реального сектору економіки, а також сприяти 
його розвитку. 

Проблеми, що склалися Україна має вирішува-
ти, насамперед, у напрямку забезпечення умов для 
поширення легальної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання як всередині країни, так і за її межами, 
що може бути вирішено за допомогою постійного 
обліку та аналізу масштабів ведення господарської 
діяльності в Україні та забезпечення проведення всіх 
можливих, в рамках законодавства, заходів для по-
передження приховування результатів діяльності і 
запобігання нелегальній роботі. Необхідним також 
є забезпечення прав та соціального захисту ведення 
підприємницької діяльності. Державі потрібно про-
водити постійний аналіз надходжень податку на при-
буток підприємств до бюджетів України та забезпе-
чити проведення всіх можливих заходів співпраці з 
приватним сектором економіки. Важливим аспектом 
в даному напрямку роботи є проведення моніторин-
гових досліджень не лише з метою отримання ста-
тистичних даних та інформації про сплату податку, 
але й реалізація та розширення його регулюючого 
потенціалу.

Отже, Україна має орієнтуватись на створення 
дієвого механізму справляння податку на прибуток 
підприємств, що даватиме можливість та перспекти-
ву подальшого розвитку платників податку, а, отже, 
виконання ним своїх функцій, насамперед, фіскаль-
ної та регулюючої. Важливим є створення сприят-
ливих умов для функціонування суб’єктів господа-
рювання, проведення політики щодо формування 
привабливого внутрішнього фінансового ринку для 
чого необхідно докласти всіх зусиль як збоку дер-
жави, так і самих господарюючих суб’єктів. Адже 
тільки спільними зусиллями обох сторін можна буде 
досягти позитивного результату, який залежить не 
тільки від поставлених цілей, але й від вирішення 
низки поточних завдань, що виникатимуть на шляху 
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до його досягнення. 
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У статті розглянута сутність і необхідність реалізації стратегічного планування для підви-
щення ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України.
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Постановка проблемы. Региональная полити-
ка Украины, которая представляет собой составную 
часть национальной стратегии социально-эконо-
мического развития страны, играет важную роль в 
системе государственного регулирования, так как 
реформирование экономики привело к ряду нега-
тивных последствий, отрицательно повлиявших на 
экономическую устойчивость развития регионов. 
Устойчивое развитие базируется как на глобальных 
факторах, так и на учете специфики каждой отдель-
но взятой территории, ее человеческого потенциала, 
природных, транспортных и других условий, всего 
того, что обеспечивает воспроизводственный про-
цесс – основу системы устойчивого развития. Ис-
пользуемые при этом принципы, должны обеспечить 
управление развитием национальной экономики, за-
щиту всех форм собственности, создание надежных 
условий и гарантий для предпринимательской ак-
тивности, сдерживание факторов, способных деста-
билизировать ситуацию. 

Сегодня научная проблема повышения эффек-
тивности функционирования системы управления 
экономикой регионов остается приоритетной, как с 
точки зрения государства, так и с позиций региональ-
ного сообщества. Это определено как объективными 
внешними и внутренними факторами, так и недо-
статками в самой системе управления, в том числе: 
превалированием отраслевого и территориального 
подходов в формировании региональных органов 
власти; дублированием функций управления по ряду 
направлений деятельности; недостаточным уровнем 
компетентности руководства регионов; фрагментар-
ностью организационных действий по развитию си-
стемы управления регионом и др. 

Решение данных проблем обеспечит проводимая 
модернизация системы управления регионами, ко-
торая призвана создавать условия для стабильного 
развития бизнеса и повышения качества жизни на-
селения регионов на основе имеющегося экономи-
ческого и организационно-управленческого потен-
циала.

Успешная трансформация украинской социаль-
но-экономической системы невозможна без форми-
рования и реализации стратегического управления, 
важнейшая функция которого – стратегическое пла-
нирование на всех уровнях: государственном, субре-
гиональном, региональном и местном.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Теоретическим исследованиям проблем, связанных 
со стратегическим планированием регионального 
развития, посвящено значительное количество тру-
дов отечественных и зарубежных авторов.

Основу исследования составили труды ведущих 
зарубежных и российских ученых и специалистов: 
Л.И. Абалкина, A.C. Булатова, E.H. Велихова, А.Д. 
Виленского, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга.

В современной экономической литературе анализа 
проблем формирования, наиболее близкими к исследу-
емой проблемы, можно назвать публикации ведущих 
экономистов в области государственного регулирова-
ния JI.A. Клименко, Н.Д. Кондратьева, Э.Н. Кузьбоже-
ва, А.Я. Лившецкая, А.П. Никитина, Д.С. Львова, C.B. 
Меньшикова, Т.Г. Морозова, С.А Никитина.

Цель статьи. Изучить необходимость разработ-
ки и реализации стратегического планирования для 
повышения социально-экономического региональ-
ного развития Украины.

Основной материал исследования. Стратегиче-
ское планирование – это процесс разработки стра-
тегического плана путем формулирования целей и 
критериев управления, анализа проблем и среды, 
определения стратегических идей и конкурентных 
преимуществ, выбора сценариев и базовых страте-
гий развития, прогнозирования социально-экономи-
ческого развития.

Цель разработки стратегии развития региона за-
ключается в поиске источников эффективности и по-
вышения социально-экономического развития реги-
она на основе роста материального благосостояния и 
всестороннего развития личности граждан. 

Разработка стратегического плана развития реги-
она является сложной научно-практической задачей, 
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которая может быть решена совместными усилиями 
высшего руководства региона и крупных ученых в 
области регионального управления. 

С позиции системного подхода регион как объект 
стратегического управления можно рассмотреть как 
совокупность шести взаимосвязанных подсистем: 

1) региональное хозяйство, включающее всю ин-
фраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность 
региона; 

2) производственная сфера, в которую входят все 
отрасли материального производства (кроме АПК), 
производящие валовой региональный продукт; 

3) агропромышленный комплекс, включающий 
сельское и лесное хозяйство, территорию и природ-
ные ресурсы как источник регионального богатства; 

4) социальная сфера, в состав которой входят все 
отрасли воспроизводства и духовного развития на-
селения региона; 

5) финансово-экономическая сфера, обеспечива-
ющая макроэкономические пропорции, финансовые 
связи отраслей региона в виде бюджета региона; 

6) управленческая сфера, включающая совокуп-
ность региональных и муниципальных органов вла-
сти в регионе [1, с. 23].

В состав каждой сферы входят 4-8 подсистем ре-
гиона, выделенные по признаку отрасли народного 
хозяйства (промышленность, транспорт, торговля, 
образование, культура и т.п.) или предмету управ-
ления (экономика, финансы, инвестиции, персонал, 
рыночные институты и т.п.). 

Управление отраслями экономики на разных 
уровнях (регион, город) составляет прерогативу 
функционального управления регионом.

Представление региона в качестве взаимосвязан-
ных подсистем позволяет спроектировать новую си-
стему управления, а также осуществлять системный 
анализ региона в зависимости от масштаба управле-
ния, производственного потенциала, состава населе-
ния и рыночной инфраструктуры.

Стратегия экономического развития городов и 
регионов должна разрабатываться и реализовывать-
ся совместными усилиями органов государственной 
власти, представителей частного бизнеса и государ-
ственных предприятий, общественных организаций 
и органов территориально-общественного само-
управления [2, с. 56].

Основой регионального планирования служит 
обоснованное формирование целей. Цели регио-
нального развития характеризуют желательный уро-
вень качества среды проживания в данном регионе, 
а также формируют количественные и качественные 
ориентиры экономического развития. Основой для 
их формирования служат количественные и каче-
ственные данные о сообществе. 

Стратегия развития региона должна базировать-
ся на теории программно-целевого управления и 
предусматривать постановку стратегических и так-
тических целей, а также критериев их достижения 
– количественных показателей, определяющих меру 
или состав оценки достижения цели по сравнению с 
другими альтернативами развития региона.

Стратегические цели определяют будущее каче-
ственное состояние системы на длительную перспек-
тиву, к достижению которого стремится общество. 
Тактические цели определяют будущее состояние 
отдельных подсистем, имеют качественное измере-
ние, но время их достижения ограничено текущим 
периодом, как правило, до одного года.

Классификация целей позволяет выделить груп-
пу факторов, которые определяют стратегические 
цели для региона и дифференцировать их по подси-
стемам региона и социальным группам. 

Выявление и ранжирование проблем социально-
экономического развития является сложной научной 
задачей, которая должна решаться в проекте методом 
системного анализа. Основой выявления и ранжиро-
вания проблем социально-экономического развития 
могут быть следующие этапы исследования: 

• В результате диагностического анализа пока-
зателей региона формируется перечень глобальных 
проблем социально-экономического развития. 

• По каждой глобальной проблеме разрабатыва-
ется анкета, включающая перечень локальных про-
блем развития, ранжирование которых позволяет 
выделить приоритеты социально-экономического 
развития. 

• Подготавливается экономико-статистический 
материал, раскрывающий динамику показателей ре-
гиона. 

• Формируется группа квалифицированных экс-
пертов, способная провести ранжирование глобаль-
ных и локальных проблем развития региона. 

• Экспертная группа анализирует показатели ре-
гиона и методом экспертных оценок проводит ран-
жирование социально-экономических проблем реги-
она. 

• Проводится обработка экспертных оценок и 
определяется степень важности и средние баллы 
глобальных проблем [3, с .146].

Главная цель развития любого региона – устой-
чивое улучшение качества жизни всех категорий 
местного населения. Эта цель может быть выражена 
более подробно через характеристики и параметры 
развития региона, которые должны быть измеримы-
ми и ориентированными во времени.

На стадии разработки концепции социально-
экономического развития региона делаются окон-
чательные выводы о целях, факторах и механизмах 
этой деятельности, а также о методах управления 
данным процессом.

На основе сформированной концепции разраба-
тывается план конкретных действий, стандартный 
вариант которого включает задачи и сроки их реше-
ния, сведения об ответственных лицах, ожидаемые 
результаты, размеры и источники финансирования, 
способы промежуточного контроля и обратной свя-
зи. Весьма важным аспектом этой стадии стратеги-
ческого планирования является анализ баланса ре-
зультатов и затрат, связанных с реализацией плана 
[4, с.71].

Стратегическое управление развитием региона 
предполагает не только наличие рабочей программы 
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действий, но и постоянный мониторинг социаль-
но-экономического состояния региона, сравнение 
данных мониторинга с целями и критериями регио-
нального развития, а также оценку эффективности и 
результативности принятых мер.

Мониторинг и оценка деятельности помогают 
удостовериться в том, что проекты эффективны и 
их реализация идет нормальным темпом, а также 
установить, есть ли необходимость в корректировке. 
Заметим, что мониторинг и оценка являются хоть и 
родственными, но разными видами деятельности. 
Мониторинг выявляет результаты, в то время как 
оценка сравнивает результаты с конкретными пока-
зателями и с планом в целом. Без мониторинга оцен-
ка проектов невозможна.

Реальная практика регионального стратегическо-
го планирования в регионах Украины пока далека от 
совершенства: используются устаревшие методиче-
ские схемы и приемы; при формировании региональ-
ных стратегий, долгосрочных планов и программ не 
учитываются ключевые различия между стратеги-
ческим и традиционным долгосрочным планирова-
нием; региональное стратегическое планирование 
строится по шаблону стратегического планирования 
деятельности фирм и корпораций, и при этом не при-
нимаются во внимание специфические особенности 
региональных систем как объектов стратегического 
планирования; стратегическое планирование не под-
крепляется реальным и эффективным стратегиче-
ским управлением; практически отсутствует монито-
ринг эффективности реализации стратегий, программ 
и их проектов и мероприятий; слабо используются 
современные возможности информационных. Самым 
большим недостатком внедряемых в регионах, обла-
стях и городах систем стратегического планирования 
являются их формализм и чрезмерная технологич-
ность в ущерб социальной направленности, отсут-

ствие эффективных институциональных условий и 
механизмов реализации, слабое вовлечение бизнес-
структур и институтов гражданского общества в про-
цессы регионального планирования. 

В целом развитие стратегического планирования 
в Украине пока осуществляется в формате единич-
ных и слабо связанных между собой акций вне кон-
текста общих системных преобразований общества, 
экономики и управления [5, с. 101].

Выводы. Таким образом, стратегическое плани-
рование – это процесс разработки стратегического 
плана путем формулирования целей и критериев 
управления, анализа проблем и среды развития, раз-
работки стратегических идей и конкурентных пре-
имуществ, выбора сценариев и базовых стратегий 
развития, прогнозирования социально-экономиче-
ского развития, расчета потребностей в ресурсах и 
инвестициях, составления бюджета региона, разра-
ботки целевых комплексных программ и расчета ка-
чества жизни населения для обеспечения эффектив-
ного функционирования региона. Стратегическое 
планирование социально-экономического развития 
региона не должно быть разовой акцией, направлен-
ной на удовлетворение каких-либо текущих конъ-
юнктур. Планирование должно быть постоянным и 
системным процессом, инициируемым и поддержи-
ваемым, прежде всего, местными политическими и 
экономическими сообществами.

Курс на модернизацию регионального развития 
должен предполагать рационализацию простран-
ственной организации украинской экономики и 
украинского общества и эффективную трансформа-
цию их систем управления. Это должно сочетаться 
с совершенствованием государственных отношений, 
с повышением роли институтов гражданского обще-
ства и усиления их контроля за стратегическими ре-
шениями.
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У статті проаналізовано проблематику фінансового планування в дисертаціях українських 
вчених 2005-2011 років, узагальнено наукові результати щодо вдосконалення фінансового 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Основна мета внутрішньофірмо-
вого фінансового планування – забезпечення опти-
мальних можливостей для успішної господарської 
діяльності, одержання необхідних для цього засобів 
і, в кінцевому підсумку – досягнення прибутковості 
фірми. Досвід закордонних фірм і українських під-
приємницьких структур показує, що в умовах ринку 
недооцінка планування, у тому числі й фінансового, 
зведення його до мінімуму, ігнорування або неком-
петентне здійснення найчастіше призводять до ве-
ликих, нічим не виправданих економічних втрат і, в 
кінцевому рахунку, до банкрутства. 

Для оволодіння професійними компетенціями 
студентами спеціальностей «Економіка підприєм-
ства», «Фінанси» вивчається дисципліна «Фінансо-
ве планування». Серед завдань, які ставляться перед 
студентами є вивчення принципів, зокрема, науко-
вості і цілей фінансового планування, механізмів їх 
формування та контролю; вивчення основних етапів 
розробки фінансових планів.

Після засвоєння даної дисципліни студент пови-
нен розуміти вплив фінансового планування на роз-
виток національної економіки загалом, та окремих 

підприємств, зокрема. Студент повинен вміти визна-
чати планові фінансові показники, вміти їх аналізу-
вати. Тому безумовно, необхідно використовувати 
досягнення сучасної науки в навчальному процесі 
підготовки фахівців економічного профілю загалом, 
і економістів та фінансистів, зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які опирається автор. У різні часи широке 
коло питань проблематики фінансового плануван-
ня сільськогосподарських підприємств, розроблені 
завдяки творчому пошуку та титанічним зусиллям 
таких видатних мислителів як В. Андрійчук, В. Бі-
лик, В. Борисова, О. Василик, М. Гладій, О. Гудзь, М. 
Дем’яненко, Ю. Коваленко, М. Коденська, М. Кро-
пивко, П. Лайко, І. Лукінов, Ю. Лупенко, І. Лютий, 
М. Малік, О. Могильний та ін.

Окремі методологічні, методичні й організацій-
ні аспекти фінансового планування діяльності про-
мислових підприємств досліджуються українськими 
вченими В. Бабіченком, В. Беседіним, О. Орловим, 
І. Полтьєвою, О. Терещенком, В. Тропіною, та ін., 
а також зарубіжними дослідниками, такими, як Р. 
Акофф, І. Ансофф, М. Алексєєва, Р. Брейлі, І. Бріг-
хем, Дж. Ван Хорн, Дж. Вахович, У. Кінг та ін. 
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Вагомий внесок в дослідження та розробку прак-
тичних засад фінансового планування в страхових 
організаціях внесли вітчизняні і російські вчені: І. 
Балабанов, О. Барановський, М. Білик, І. Бланк, В. 
Бочаров, Н. Внукова, О. Гаманкова, В. Грушко, Г. 
Крамаренко, О. Лихачова, В. Нечипоренко, Л. Орла-
нюк-Малицька, С. Осадець, А. Поддєрьогін, В. Сав-
чук та інші.

Проблема банківського фінансового планування в 
Україні відноситься до числа найменш досліджених. 
На сучасному етапі в кожному банку здійснюється 
фінансове планування не на основі системи загально-
прийнятих цінностей і уявлень, а лише на індивіду-
альному сприйнятті дійсності окремими банкірами. 
У ряді визначних дослідників даної тематики стоять 
такі вчені як В.І.Букато, Е.Дж. Долан, О.І.Лаврушин, 
В.А.Москвіна, В.Ф.Палій, Г.С.Панова, А.Н.Петрова 
та ін. В Україні сучасна теорія і практика фінансо-
вого планування банківської діяльності висвітлена 
у працях вітчизняних науковців – О.В.Васюренка, 
О.В.Дзюблюка, О.А.Кириченка, В.В. Корнєєва, М.Л. 
Лапішко, О.С. Любуня та ін. 

Дослідженню фінансового планування малого під-
приємництва присвячені праці відомих вітчизняних 
і зарубіжних вчених. Серед них відзначимо Акаєва 
Ш.М., Анташова В.А., Аптекаря С.С., Брюховецьку 
Н.Ю., Горемикіна В.А., Джона Ф. Берджека, Ковальо-
ва В.В., Омельянович Л.О., Павлову Л.Н., Поважного 
О.С., Поклонського Ф.Ю., Поукока М.А., Террі Діккі, 
Ушакову Н.М. Але, незважаючи на те, що у світовій 
практиці вироблені основні підходи до планування, 
ряд методологічних проблем до кінця не вирішений.

Проблематику наукових пошуків у сфері фінан-
сового планування в Україні в 2005-2011 рр. ми роз-
глянемо через призму дисертаційних робіт Д. М. 
Коркуни [1], Н. І. Гвоздєй [2], О. С. Білоусової [3], 
О. В. Баранової [4], О. М. Калініченко [5], І. Л. Оже-
рельєвої [6].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). В даній статті автори прагнули проана-
лізувати проблематику фінансового планування в 
дисертаціях українських вчених 2005-2011 років, 
узагальнити наукові результати щодо вдосконалення 
фінансового планування в різних галузях економіки, 
обґрунтувати напрямки впровадження наукових здо-
бутків в навчальний процес у вищих навчальних за-
кладах України.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
новим обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Дисертаційну роботу Коркуни Д.М. при-
свячено розробленню теоретико-методологічних 
та практичних аспектів фінансового планування 
суб’єктів господарювання України, у контексті зміц-
нення конкурентоспроможності та отримання конку-
рентних переваг.

Наукова новизна одержаних результатів Д.М. 
Коркуни полягає у розробленні теоретико-методоло-
гічних положень та практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення процедури фінансового планування 
суб’єктів господарювання з метою зміцнення їхньої 
конкурентоспроможності.

Уперше запропоновано нові теоретико-методо-
логічні підходи до формування завдань фінансового 
планування суб’єктів господарювання України, зо-
крема до переліку стратегічних завдань фінансового 
планування віднесено зміцнення їхньої конкуренто-
спроможності.

Забезпечення фінансами конкурентоспромож-
ності в усіх її аспектах, як і фінансове забезпечен-
ня інших видів і напрямів діяльності, повинно мати 
системний характер, охоплюючи усі рівні зовніш-
ньої і внутрішньої політики держави, суб’єктів гос-
подарювання, усі рівні управління й фінансового 
планування (рис.1).

Взаємозв’язок усіх наведених на рис. 1 складни-
ків очевидний, проте досягнення реальних результа-
тів не завжди є можливим, оскільки, незважаючи на 
численні управлінські рішення щодо удосконалення 
діяльності, які приймаються на рівні держави, окре-
мих галузей, суб’єктів господарювання тощо, не зна-
ходять адекватного відображення у фінансових пла-
нах (бюджетах, кошторисах). У зв’язку з цим гостро 
стоїть питання оцінки й удосконалення методики та 
організації фінансового планування суб’єктів госпо-
дарювання у розрізі його окремих складових.

У дисертації Н.І. Гвоздєй систематизовано теоре-
тичний базис фінансового планування, удосконалено 
його методичні основи та обґрунтовано ефективний 
спосіб впровадження системи фінансових планів у 
практику управління сільськогосподарських підпри-
ємств з метою підвищення їх фінансової адаптив-
ності до динамічного зовнішнього середовища. 

Наукова новизна одержаних результатів Н.І. Гвоз-
дєй полягає в тому, що вперше:

– запропоновано доповнити по-
нятійний апарат фінансового пла-
нування визначенням «фінансова 
адаптивність підприємства» та на-
дано його інтерпретацію з позицій 
системно-синергічного підходу до 
управління, що ґрунтується на опти-
мальному поєднанні принципів го-
меостазису та динамізму;

– обґрунтовано методичні під-
ходи та визначено орієнтири оцінки 
фінансової адаптивності сільсько-
господарських підприємств, серед 
яких фінансова стійкість, ліквід-

Фінансова 
політика

Управління
фінансами

Конкуренто-
спроможність

Тактика

Стратегія

Оперативне

Стратегічне

Оперативне

Поточне

Перспективне

Продукції

Суб’єктів господарю-
вання (підприємств)

Економіки (галузей)

Фінансове
планування

Рис. 1. Алгоритм забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання [1]
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ність, перспективна платоспроможність, наявність 
фінансових ресурсів та доступних джерел їх фор-
мування, фінансова безпека, фінансова стабільність, 
фінансова гнучкість, фінансова рівновага.

Запропоновано класифікацію різних видів фінан-
сової діагностики, з врахуванням мети її здійснення 
для потреб планування (табл. 1). 

Таблиця 1
Види фінансової діагностики залежно від 
мети її здійснення в сільськогосподарських 
підприємствах [2]

Мета діагностики Види діагностики
Виявлення повноцінності реалі-
зації функцій окремими підроз-
ділами чи виконавцями підпри-
ємства

Функціональна 
діагностика

Встановлення оптимальності 
структури виробництва та розви-
тку окремих його галузей

Структурна діа-
гностика

Визначення оптимальності 
перебігу соціально-економічних 
процесів в підприємстві

Процесуальна діа-
гностика

Окреслення проблем щодо до-
сягнення тих чи інших цілей 
розвитку підприємства за той чи 
інший ретроспективний проміж-
ок часу за наявних можливостей 
забезпечити таке досягнення

Ретроспективна 
діагностика

Окреслення проблем щодо до-
сягнення стратегічних цілей 
підприємства за той чи інший 
перспективний проміжок часу за 
наявних можливостей забезпечи-
ти таке досягнення

Стратегічна діа-
гностика, мульти-
цільова діагнос-
тика

Виявлення унікальних особли-
востей і специфіки функціону-
вання і розвитку підприємства

Ексклюзивна діа-
гностика

Виявлення можливих ризиків 
при тих чи інших можливостях 
функціонування і розвитку під-
приємства 

Превентивна діа-
гностика

Зміна траєкторії функціонування 
підприємства

Комплексна діа-
гностика

Термінове виявлення проблем 
пов’язане з непередбаченими 
змінами та деформаціями еконо-
мічного простору

Пілотажна діа-
гностика, експрес-
діагностика

Якість взаємозв’язку нормативів, обмежувачів, 
фінансових орієнтирів планування розвитку сіль-
ськогосподарських підприємств доцільно досліджу-
вати за допомогою фінансової діагностики, а кіль-
кісне вимірювання взаємозв’язку – за коефіцієнтом 
кореляції. При цьому, слід планування динаміки 
взаємопов’язаних показників здійснювати залежно 
від траєкторії тренду кожного з них та рівня їх агре-
гування (табл. 2). Проведена систематизація прин-
ципів, функцій фінансового планування, викрито 
недоліки, переваги й складнощі застосування різно-
манітних моделей та технологій фінансового плану-
вання. Виявлені особливості фінансового плануван-

ня у сільськогосподарських підприємствах.

Таблиця 2
Застосування методів фінансового планування 
в залежності від ступеня агрегування та тренду 
фінансових показників [2]

Рівень агрегування Тренд
Метод фінан-
сового плану-

вання
Обидва макроеконо-
мічні (ВВП, показники 
розвитку галузей, де-
мографічні показники 
країни)

Плавний
Метод збере-
ження лагової 
кореляції

Один показник макро-
економічний, другий 
– регіональний або 
мікроекономічний

Плавний і 
стрибкопо-
дібний

Метод збере-
ження лагової 
коваріації

Обидва показники 
мікроекономічні, або 
регіональні

Стрибкопо-
дібний

Метод збере-
ження лагової 
коваріації

Коефіцієнт ефективності фінансового планування 
(Кефопі) доцільно розраховувати за формулою (1):

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

                  (1)
де Афі – фактичне значення і-го показника; Аплі – 

планове значення і-го показника; Аопті – оптимальне 
значення і-го показника, яке встановлюється виходя-
чи з періоду життєвого циклу, на якому знаходиться 
підприємство.

Використання методу збереження лагової кореля-
ції у процесі фінансового планування базується на 
локалізації варіації фактичних параметрів ключових 
фінансових індикаторів відносно порогових точок. 
При цьому в якості орієнтира приймається наступна 
величина (2):

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

                 (2)
де 

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

 – орієнтир відхилення лагової кореляції;
Кефопі = 

і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

 – коефіцієнт лагової кореляції, розрахо-
ваний за фактичними градаціями рядів економічних 
параметрів з включенням прогнозних орієнтирів.

Визначено механізм формування фінансової 
адаптивності сільськогосподарських підприємств. 
Оцінка тісноти парного кореляційно-регресійного 
зв’язку між окремими фінансовими показниками та 
розміром чистих грошових потоків дозволила віді-
брати найбільш актуальні з них: 

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

,(3)

де – 

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

 варіація коефіцієнта поточної ліквід-
ності відповідно навколо середнього і нормативного 
(планового) значення; 

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

 – варіація коефіцієнта 
автономії відповідно навколо середнього і норма-
тивного (планового) значення; 

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

 – варіація ко-
ефіцієнта абсолютних структурних змін у джерелах 
фінансових ресурсів відповідно навколо середнього 
і нормативного (планового) значення; 

Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

 – ва-
ріація рентабельності активів відповідно навколо 
середнього і нормативного (планового) значення; 
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Кефопі = 
і

і

і

і

Аопт
Апл

Апл
Аф * →1,

Кσ = | )()(
2121
ηη xxxx rR − |,

М = ΣСі×Фі

 – варіація коефіцієнта грошо-
вої складової чистого прибутку відпо-
відно навколо середнього і норматив-
ного (планового) значення.

Логічним наслідком проведеної 
роботи стала розробка шкали ди-
ференціації сільськогосподарських 
підприємств за рівнем їх фінансової 
адаптивності на основі інтегрального 
показника такої оцінки: менше 1,5 – 
високий; 2,5-1,5 – середній; 3,5-2,6 – 
нижче середнього; більше 3,5 – низь-
кий.

У дисертації О.С. Білоусової об-
ґрунтовано напрями удосконалення 
методології, методики й організації 
фінансового планування діяльності 
промислових підприємств у контек-
сті запровадження концептуального 
підходу фінансової рівноваги. Кон-
цептуальні засади фінансового пла-
нування розглянуто в процесі його становлення та 
в сучасних умовах господарювання, уточнено сут-
ність та завдання фінансового планування діяль-
ності підприємств. Досліджено принципи, методи 
фінансового планування та розширено їх класи-
фікацію через встановлення нових критеріїв – за 
видами концепцій. Визначено склад показників 
фінансового плану промислового підприємства в 
цілому та сегментів його діяльності, їх відмінності 
для малого і збиткового підприємства. Виявлено 
напрямки узгодження складових фінансової полі-
тики у процесі фінансового планування та її вплив 
на порядок розрахунку, склад показників фінансо-
вого плану. Заходи з удосконалення методичного й 
організаційного забезпечення фінансового плану-
вання діяльності промислових підприємств розро-
блено на основі підходів до управління фінансами 
підприємства за індикативного планування. 

Найсуттєвішими теоретичними і практичними 
результатами О.С. Білоусової, які характеризують 
новизну дослідження та особистий внесок автора, є 
те, що уперше: 

– обґрунтовано доцільність застосування у пла-
нуванні формування та використання фінансових 
ресурсів промислових підприємств концептуального 
підходу фінансової рівноваги, який базується на син-
тезі положень генетичної й телеологічної концепцій 
і визначає складові процесу планування, процедури 
збалансування показників плану, врахування ризиків 
та спроможності підприємства до ефективної діяль-
ності та розвитку протягом планового періоду; 

– визначено для обґрунтування механізму ре-
алізації концептуального підходу та розробки 
відповідного методичного й організаційного за-
безпечення фінансового планування діяльності 
промислових підприємств основні положення фі-
нансової рівноваги у плануванні: послідовність 
фінансового планування; дотримання тенденції 
рівноваги через урахування макроекономічних 
показників, які є індикаторами середовища ді-

яльності; спрямування процесу планування від 
початку планового періоду до поетапного досяг-
нення окресленої мети; дотримання ефективної 
структури джерел фінансування із визначенням 
пріоритетних напрямів використання фінансових 
ресурсів; збалансування плану.

Одним із напрямів підвищення ефективності ви-
значено вдосконалення організаційного забезпечен-
ня (рис.2). 

Отже, основними напрямами досягнення якості 
фінансових планів, ефективності системи фінансо-
вого планування є запровадження зазначених шляхів 
удосконалення методичного й організаційного за-
безпечення планування. Це також сприятиме підви-
щенню прибутковості промислових підприємств та 
їх конкурентоспроможності, покращанню управлін-
ня підприємствами державного сектора економіки, 
збільшенню надходжень до державного й місцевих 
бюджетів. 

Дисертацію О.В. Баранової присвячено дослі-
дженню фінансового планування у страхових ор-
ганізаціях за умов розвитку конкурентноздатного 
страхового ринку України. Розглянуто та проаналі-
зовано загальнотеоретичні питання стосовно сут-
ності фінансового планування; його особливостей, 
функцій та принципів організації в роботі суб’єктів 
господарювання. Запропоновано структуру фінансо-
вого планування, а саме, стратегічне та оперативне 
планування з пов’язуючою ланкою – системою зба-
лансованих показників.

Основні результати, одержані О.В. Барановою 
у процесі розв’язання поставлених у дисертації за-
вдань та які відображають наукову новизну дослі-
дження, полягають у тому, що вперше:

– розроблено модель формування фінансової 
стратегії страхової організації, яка визначає умови 
зростання її вартості та забезпечує ефективне управ-
ління на довгострокову перспективу;

– обґрунтовано новий методологічний підхід 
до побудови системи збалансованих показників 

Рис. 2. Організація фінансового планування діяльності 
промислових підприємств [3]

Організація 
фінансового 
планування 
діяльності 

промислових   
підприємств

у проми-
слових 
підпри-
ємствах 

недержав-
ного сектора 

економіки

у проми-
слових 

комерційних 
підприєм-

ствах 
державного 

сектора 
економіки

Розробка методики фінансового планування та формування фінансової 
політики з урахуванням рекомендацій та індикативних показників, визначених 
державними органами. 

Визначення підрозділів, відповідальних за накопичення та аналіз необхідної 
для фінансового планування інформації.

Визначення елементів процесу планування (аналіз діяльності, розрахунок і 
збалансування планових показників, аналіз виконання плану, прийняття 
рішення керівником (власником) та ін. 

Складання графіка здійснення процесу планування.
Розроблення та застосування програмного забезпечення

На рівні суб’єктів управління державною власністю:
визначення методики розрахунку планових показників, складання, аналізу, 

оцінки якості фінансового плану, фінансової політики та порядку їх 
затвердження;

встановлення порядку моніторингу реалізації плану;
проведення сертифікації програмних продуктів для фінансового планування

На рівні суб’єкта господарювання:
визначення підрозділів, відповідальних за накопичення, обробку, аналіз 

необхідної для планування інформації та запровадження фінансового 
планування;

складання графіка здійснення етапів процесу та розробка процедур 
фінансового планування
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у страховій організації, що дозволить подолати 
(або суттєво зменшити) розрив між стратегічними 
цілями та оперативними завданнями, здійснюва-
ти ефективний поточний контроль за виконанням 
стратегічних планів.

Система фінансового планування в страхових 
організаціях включає довгострокове стратегічне фі-
нансове планування та короткострокове оперативне 
фінансове планування. 

Аналіз процесу планування в страхових компані-
ях засвідчує, що суттєва проблема, яка перешкоджає 
повноцінному використанню цього інструменту 
управління є неузгодженість кількісних та якісних 
цілей, стратегічних та оперативних завдань, які сто-
ять перед страховиком в цілому, окремими структур-
ними підрозділами чи працівниками. В результаті 
такої ситуації керівники страхових компаній недо-
оцінюють роль стратегічного планування, оскільки 
не визнають реальних інструментів впровадження в 
життя цілей, зафіксованих у стратегії.

Враховуючи особливості страхового ринку, нами 
запропоновано модель стратегічного планування в 
страхових організаціях. Яка містить сім основних 
етапів розробки та реалізації.

На першому етапі стратегічного планування 
здійснюється визначення основних стратегічних ці-
лей діяльності страхової компанії. 

На другому етапі стратегічного планування необ-
хідно дослідити фактори зовнішнього та внутріш-
нього середовища страховика та визначити ступінь 
їх впливу. 

На третьому етапі здійснюється комплексна 
оцінка становища страхової компанії на ринку. 

На четвертому етапі необхідно розробити стра-
тегічні нормативи діяльності страхової організації. 

На п’ятому етапі проводиться оцінка стратегії 
страхової організації за системою економічних та 
неекономічних критеріїв. 

При розрахунку майбутніх фінансових резуль-
татів необхідно визначити ефективність та ризико-
ваність кожної стратегії. Здійснити такі розрахунки 
можна за допомогою показників варіації.

1) Обираються найбільш вагомі напрямки страте-
гії:

С1 – рекламна кампанія;
С2 – модернізація діючих та розробка нових стра-

хових послуг;
С3 – проведення навчання персоналу компанії;
…
Сn – інвестиційна діяльність компанії;
2) При цьому необхідно виділити фактори впли-

ву:
Ф1 – зростають витрати;
Ф2 – скорочення сегменту ринку;
Ф3 – зростання інфляції;
…..
Фn – зниження попиту на страхові послуги;
При проведенні математичних розрахунків визна-

чається ймовірність отримати очікуваний прибуток 
залежно від обраної стратегії та факторів впливу 
(табл. 3).

Таблиця 3
Очікуваний прибуток страховика, млн. грн. [4]

Стратегія Очікуваний прибуток
Ф1 Ф2 Ф3 …. Фn

С1 18 6 27 … 5
С2 10 19 11 … 45
С3 35 7 5 … 4
… … … … … …
Сn 28 13 17 … 36
Ймовірність 
отримання 0,62 0,16 0,05 … 0,02

При розрахунках використовуються формули ма-
тематичного сподівання дискретної випадкової ве-
личини (4).

М = ΣСі×Фі                                (4)
Ризикованості кожної стратегії на основі розра-

хунку дисперсії (D) (5).
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                   (5)
Окрім, того при розрахунках визначимо страте-

гію з найменшою ризикованістю за допомогою се-
реднього квадратичного відхилення (δ) (6).
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                               (6)
Після проведених розрахунків та ранжування отри-

маних результатів, керівництву страхової організації 
можна визначитись з пріоритетними стратегіями.

Шостий етап передбачає забезпечення реаліза-
ції стратегічного плану страховика. 

На сьомому етапі менеджери страховика мають 
змогу забезпечити взаємозв’язок стратегічних та 
оперативних цілей за допомогою розробки та вико-
ристання системи збалансованих показників.

Однією з проблем є відсутність зв’язку між стра-
тегічним та оперативним плануванням. Ця проблема 
може виникати лише в тих компаніях, в яких вико-
ристовуються елементи і оперативного і стратегіч-
ного планування. Проблемою невиконання стратегій 
є те, що навіть детально розроблену стратегію, зо-
всім не просто перевести в короткострокові терміни 
і донести до кожного співробітника як щоденний ін-
струмент діяльності. Однією із спроб подолати цей 
розрив між високорівневими стратегічними цілями і 
оперативним управлінням стала концепція Balanced 
Scorecard (BSC).

Планування та аналіз в розрізі підрозділів та 
окремих етапів бізнес-процесу дає змогу знаходити 
резерви зниження витрат, ефективно використовува-
ти матеріальні цінності, усувати «вузькі місця» у ви-
гляді зайвих робіт та низької продуктивності праці, 
гнучко реагувати на зміну зовнішнього середовища.

При дослідженні сутності оперативного фінансо-
вого планування О.В. Барановою було запропонова-
но наступні етапи фінансового оперативного плану-
вання.

Аналіз вхідних фінансових потоків страховика. 
Страхова організація є відкритою організаційною 
системою, може займатись як основною, так і фінан-
совою і інвестиційною діяльністю. 
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Аналіз вихідних фінансових пото-
ків страховика. Так, автором запро-
поновано використовувати для про-
ведення аналізу внутрішню форму 
звітності.

Складання плану руху грошових 
коштів страховика. Пропонується 
грошові потоки розглядати за трьома 
видами діяльності страхових органі-
зацій: страховою, фінансовою та ін-
вестиційною. 

Складання плану фінансових ре-
зультатів роботи страховика. За 
результатами проведеного аналізу за 
попередніми етапами оперативного 
планування пропонується автором 
провести роботу зі складання плану 
фінансових результатів. 

Поточний контроль. Контроль є 
наступним етапом процесу плану-
вання. Виникає необхідність контролювати виконан-
ня оперативних задач та досягнення запланованих 
результатів в повному обсязі та вчасно. Проведене 
дослідження свідчить, що необхідно вирізняти два 
напрямки поточного контролю – середній та верх-
ній рівень. Середній рівень контролю проводиться 
керівниками операційних завдань. Верхній рівень 
контролю здійснюється керівником служби фінансо-
во планування та Правлінням страхової організації.

Вдосконалення оперативного планування фінан-
сово-господарської діяльності страхових організацій 
буде сприяти підвищенню прибутку та досягнення 
поставлених цілей та завдань.

У дисертації О.М. Калініченко досліджено теоре-
тичні і практичні аспекти організації та здійснення 
фінансового планування діяльності банків в умовах 
ринку. Наукова новизна результатів дослідження по-
лягає в розробці ряду концептуальних положень і 
підходів, направлених на підвищення ефективнос-
ті фінансового планування в комерційних банках в 
умовах сучасної економіки, яка відрізняється висо-
ким ступенем невизначеності і значним рівнем ри-
зику. Вперше:

- дано нове визначення поняття «горизонт фі-
нансового планування» – як проміжку часу, на який 
складається фінансовий план, як на рівні банку в ці-
лому, так і на рівні окремого структурного підрозді-
лу;

- запропоновано організаційну структуру банку, 
суть якої полягає в зосередженні безпосереднього 
процесу надання послуг в територіальних підрозді-
лах банку (філіях, відділеннях), а функції аналітич-
ного, методологічного, розрахункового та матеріаль-
но-технічного забезпечення безперервного процесу 
надання банком послуг покладаються на головний 
офіс. 

Запропоновано розділити процес фінансового 
планування на етапи (рис.3) (в даному поділі вра-
ховано й усунуто головні недоліки “традиційних 
розподілів”), що дозволяють коректно скласти фі-
нансовий план діяльності банку: аналіз мікро- та 

макросередовища банку, а також аналіз виконання 
фінансового плану; безпосереднє складання проек-
ту фінансового плану; розгляд проекту фінансового 
плану; затвердження проекту фінансового плану; ви-
конання фінансового плану, що дозволяють коректно 
скласти фінансовий план банку.

У цілому процес фінансового планування в банку 
має циклічний характер. Діяльність, що має в сво-
їй основі процес планування, логічно розкладено на 
окремо чітко виражені елементи (етапи), що реалізу-
ються в хронологічно-послідовному порядку різни-
ми підрозділами банку:

1) аналіз мікро- та макросередовища банку, а та-
кож аналіз виконання фінансового плану;

2) безпосереднє складання проекту фінансового 
плану;

3) розгляд проекту фінансового плану;
4) затвердження проекту фінансового плану;
5) виконання фінансового плану.
З метою вирішення ряду організаційних, методо-

логічних питань, підвищення рентабельності банку 
автором запропоновано нову організаційну структу-
ру банку (рис. 4), в основі якої закладено централі-
зований тип управління банку та чітке визначення та 
розподіл функціональних обов’язків між структур-
ними підрозділами головного офісу та територіаль-
них підрозділів банку. 

Нова структура банку дозволяє уникнути ство-
рення фінансової структури банку, оскільки в ній 
чітко виділено територіальні підрозділи, що без-
посередньо надають послуги клієнтам та підрозді-
ли головного офісу банку, що забезпечують процес 
надання послуг, зменшити собівартість банківських 
послуг та підвищити ефективність діяльності бан-
ківської установи за рахунок уникнення процедури 
дублювання функції нижчестоящими підрозділами 
вищестоящих підрозділів, а також:

- оптимізувати систему управління ризиками, що 
дозволить їх завчасно виявляти та мінімізувати; 

- досягнути економії коштів, що спрямовуються 
при децентралізованому управлінні на створення і 
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планування
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Рис. 3. Процес фінансового планування в банку [5]
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підтримку аналогічних служб в кожному підрозді-
лі банку, створивши на базі головного офісу потуж-
ний аналітичний, методологічний та розрахунковий 
центр; 

- проводити єдину процентну, тарифну та продук-
тову політики в розрізі структурних підрозділів;

- зменшити ймовірність здійснення фінансових 
махінацій працівниками банку;

- уникнути витрат, що пов’язані із економічно 
необґрунтованим придбанням основних та нематері-
альних активів;

- зменшити залежність банку від некомпетентних 
дій працівників структурних підрозділів.

У дисертаційній роботі І.Л. Ожерельєвої дослі-
джено теорію і методику фінансового планування 
в малому підприємництві. Розроблено поетапну 
модель реорганізації фінансових процесів підпри-
ємства з метою постановки фінансового планування 

як бізнес-процесу з використанням 
процесної методології. Розроблено 
і впроваджено схему формування 
комплексного бюджету малого під-
приємства в рамках оперативно-адап-
тивного фінансового планування. 
Запропоновано використання адап-
тивно-ковзного планування, що до-
зволяє істотно підвищити аналітич-
ність і оперативність планування 
і спрямувати діяльність підприєм-
ницької фірми на кінцевий фінансо-
вий результат. 

Основний науковий результат дис-
ертаційної роботи І.Л. Ожерельєвої 
полягає в тому, що вперше запропо-
новано модель організації фінансово-
го планування в малому підприємни-
цтві на основі процесного підходу, 
який базується на описанні й опти-
мізації бізнес-процесів, які являють 
собою цілеспрямовану послідовність 
операцій і функцій, що дозволило 
розробити поетапну модель реорга-
нізації фінансових процесів малого 
підприємства.

Висновки, зроблені в результаті 
дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку. 
Це незначна частина тих науковців, 
які досліджували питання фінансово-

го планування, але навіть з цих робіт ми можемо по-
бачити, що у будь-якій діяльності досить важливою 
є фінансова частина. У результаті використання на-
укових результатів під час вивчення навчальної дис-
ципліни студент зможе: 

Знати: зміст і задачі фінансового планування; 
основні етапи процесу фінансового планування; 
принципи і методи фінансового планування; поря-
док розробки фінансового плану; особливості опера-
тивного фінансового плану.

Вміти: здійснювати розрахунки фінансових по-
казників і планування фінансів; застосовувати еконо-
міко-математичні моделі у фінансовому плануванні 
підприємства; самостійно застосовувати норматив-
но-правову базу при формуванні фінансових планів; 
творчо використовувати дані аналізу фінансового 
стану регіонів, галузей, підприємств; робити на їх 
основі висновки та приймати рішення.
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АП – комітет по управлінню активами та пасивами 

КпоУКП – комітет по управлінню клієнтською політикою  

 

Рис.4. Модифікована організаційна структура банку 

 

Обґрунтовано використання зображеної на рис.4 організаційної  
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Рис. 4. Нова організаційна структура банку [5]
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В статье проанализирована проблематика финансового планирования в диссертациях украинских 
ученых 2005-2011 годов, обобщены научные результаты по совершенствованию финансового пла-
нирования в различных отраслях экономики, обоснованы направления внедрения научных достиже-
ний в учебный процесс в высших учебных заведениях Украины.
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The article analyzes the problems of financial planning in dissertations Ukrainian scientists from 2005 to 
2011, summarizes the scientific results for improving financial planning in various sectors of the economy, 
reasonably towards the introduction of scientific achievements in the educational process in higher 
educational institutions of Ukraine.
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