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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В АПК

Дарда К.А.
студентка
Національного університету біоресурсів 
і природокористування України
Аврамчук Л.А.
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доцент кафедри банківської справи
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і природокористування України

Статтю присвячено теоретичному дослідженню особливостей банківського кредитування підпри-
ємств АПК. Визначено особливості кредитування сільськогосподарських підприємств та класифі-
кацію банківських кредитів підприємствам АПК. Представлено узагальнену схему процесу бан-
ківського кредитування АПК банками України. Обґрунтовано місце і роль кредитних відносин з 
підприємствами аграрного сектору для банків, які були й залишаються ризикованими. Розглянуто 
необхідність державного стимулювання кредитних операцій в АПК та запровадження механізмів 
пільгового кредитування сільськогосподарських товаровиробників. 
Ключові слова: банк, банківське кредитування, підприємства АПК, кредитні відносини, процес кре-
дитування АПК.

Постановка проблеми. У безперервності від-
творювального процесу і розвитку підприємницької 
діяльності в аграрній сфері важливе значення віді-
грає вітчизняна банківська система через запро-
вадження прогресивних механізмів кредитування 
сільськогосподарських підприємств. Загострюється 
проблема зниження ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва, продовольчої безпеки та 
зростання імпортної залежності агропродовольчого 
ринку країни. Тому сучасні кредитні відносини 
в аграрному секторі потребують теоретичного та 
практичного вирішення, що й обумовило актуаль-
ність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень i публікацій. Дослі-
дженням проблеми розвитку та вдосконалення кре-
дитних відносин в аграрній сфері присвячені праці 
ряду науковців та практиків, таких як А. Воронкова, 
В. Борисова, О. Гудзь, М. Дем’яненко, П. Лайко, 
М. Малік, О. Непочатенко, та ін. В їх дослідженнях 
розглядаються питання стосовно взаємовідносин 
сільськогосподарських підприємств з комерційними 
банками, створення спеціалізованої фінансової інф-
раструктури, орієнтованої на обслуговування аграр-
ного сектора, підвищення ефективності викорис-
тання кредитних ресурсів тощо. Однак складність і 
масштабність даних проблем потребує подальшого 
дослідження та розробки заходів для їх подолання. 

Формулювання цілей статті. Нестача фінансо-
вих ресурсів у суб’єктів господарювання аграрної 
сфери зумовлює пошук додаткових ресурсів та необ-
хідність державної підтримки. Тому виникає необ-
хідність дослідження особливостей кредитних від-
носин в аграрній сфері та шляхів їх вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Агропромисло-
вий комплекс – одна з основних галузей економіки, 
що має стратегічно важливе значення, оскільки від 

її належного функціонування та розвитку залежить 
продовольча безпека країни [3, с. 20]. 

Об’єктивна необхідність використання кредит-
них відносин в аграрній сфері економіки пов’язана 
з особливостями сільськогосподарського виробни-
цтва. До основних специфічних відмінностей кре-
дитування сільськогосподарських позичальників 
слід віднести: 

• залежність результатів діяльності галузі від клі-
матичних умов; 

• залежність від державної політики регулювання 
аграрного ринку; 

• циклічність надання й погашення кредитів, обу-
мовлена сезонністю виробництва і реалізації;

• використання сільськогосподарськими підпри-
ємствами землі як основного засобу виробництва; 

• значна зношеність основних засобів; 
• низька рентабельність та збитковість аграрних 

підприємств; 
• низька прибутковість, чи навіть збитковість 

сільськогосподарських підприємств [2, с. 528]. 
Основною передумовою отримання кредиту 

є прибутковість підприємства. Банки мають бути 
впевненими, що позичальник спроможний оплатити 
кредит. Проте, якщо підприємство займається, двома 
видами діяльності, варто при визначенні кредито-
спроможності позичальника враховувати рентабель-
ність виробництва не в цілому, а за окремими видами 
сільськогосподарської продукції [6, с. 32].

Особливості АПК вплинули на різноманітність 
та умови банківського кредитування. Враховуючи 
специфіку кредитування даної галузі економіки було 
доповнено класифікацію банківського кредитування. 
Особливістю кредитування сільськогосподарських 
підприємств є своєрідність застав, що надається як 
забезпечення за кредитом (рис. 1). 
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Тому найбільше особливість кредитування під-
приємств АПК відображається в класифікаційній 
ознаці «за забезпеченням», адже до традиційних 

видів заставного майна таких, як рухоме та неру-
хоме майно, додаються ще й специфічні – велика 
рогата худоба, майбутній урожай, майнові права 

[7, с. 216]. Необхідно зазначити, що на 
сьогодні велика увага приділяється бан-
ками використанню майбутнього урожаю 
як застави. Це, в першу чергу, пов’язано, з 
відсутністю у сільськогосподарських під-
приємств застави рухомого чи нерухомого 
майна, які б відповідали умовам банків-
ської установи.

Щоб краще зрозуміти механізм кре-
дитування банками підприємств АПК, 
розглянемо «ідеальний» процес креди-
тування, під яким розуміємо позитивний 
висновок банку щодо видачі кредитних 
коштів певному суб’єкту господарювання.

Основними напрямами щодо стабіліза-
ції механізму кредитування АПК є комп-
лекс заходів із боку держави та банківської 
системи, спрямованих на розвиток дієвого 
механізму взаємодії з аграрним сектором 
економіки; розробка і застосування всіх 
можливих джерел для залучення капіталу 
при кредитуванні сільського господарства; 
вирішення проблем існуючих заборго-
ваностей сільськогосподарських підпри-
ємств [8, с. 8].

Кредитні відносини з підприємствами 
аграрного сектору для банків були й 
залишаються ризикованими. З-поміж 
основних видів ризиків можна виділити 
сезонність виробництва і попиту на про-
дукцію, залежність результатів господа-
рювання від погодних умов, недостатню 
ліквідність застави, що пропонується в 
забезпечення кредиту; необхідність фор-
мування кредитором значних страхових 
резервів на покриття можливих втрат від 
проведення кредитних операцій, що зни-
жує рентабельність цих операцій, нероз-
виненість страхового ринку в країні, 
який нині забезпечує сільськогосподар-
ським товаровиробникам формальний 
страховий захист; операційні ризики, 
пов’язані з недосконалістю банківських 
технологій і відсутністю у банків досвіду 
роботи із сільськогосподарськими пози-
чальниками [5, с. 35].

З метою стимулювання кредитування 
сільського господарства та в результаті 
посилення зусиль уряду щодо реформу-
вання аграрного сектору у 2000 р. в Укра-
їні була впроваджена система пільгового 
кредитування АПК, відповідно до якої кре-
дити надаються не безпосередньо сільгосп-
виробникам, а банкам, що беруть участь у 
програмі кредитування АПК, з частковим 
погашенням кредитних ставок за рахунок 
коштів державного бюджету. Такий захід 
сприяв значному поліпшенню ситуації на 
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Рис. 1. Класифікація банківських кредитів  
підприємства АПК [4, с. 294]

Рис. 2. Процес банківського кредитування  
підприємств АПК [1, с. 10]

Рис. 3. Обсяги пільгового кредитування АПК 2000-2015 рр.
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кредитному ринку, надходження кредитних ресурсів 
в аграрний сектор суттєво збільшилося [7].

Запровадження механізму державної підтримки 
і стимулювання кредитування аграрного сектора 
забезпечило не тільки зростання обсягів кредитних 
ресурсів, а й підвищило ефективність використання 
бюджетних 

асигнувань галузі. До 2000 року кошти держава 
спрямовувала на пряме товарне і грошове креди-
тування сільського господарства. Значна сума цих 
коштів не поверталась і списувалась. Зовсім інший 
результат одержали від спрямування бюджетних 
коштів на стимулювання кредитної системи. Тут 
кожна бюджетна гривня принесла галузі у серед-
ньому додатково по 16 грн. кредитних ресурсів.

На думку Міністерства аграрної політики та про-
довольства України, виділення коштів дасть змогу 
зробити кредити дешевими обсягом 3,2 млрд грн та 
надати компенсацію понад 5 тис. суб’єктам госпо-
дарювання АПК. Проте ця сума є досить низькою в 
порівнянні з роками, коли механізм відшкодування 
відсоткової ставки був досить поширеним явищем 
(рис. 3). 

Дані рисунку вказують на те, що збільшення 
обсягів пільгового кредитування з 0,8 млрд. грн. в 
2000 році до 15,1 – в 2008 році, після чого в 2009 році 
спостерігалося зменшення до 2,6 млрд. грн. і до 
2011 – досягнуло 6,5 млрд. грн. В 2012 році показник 
пільгового кредитування сільського господарства 
зменшився майже до початкового рівня «пільгової 
реформи» і становив 1,4 млрд. грн., що стосується 
2013-2014 рр., то механізм взагалі перестав існу-
вати, у зв’язку з відсутністю коштів у бюджеті за 
цим напрямом, а у 2015 році його було відновлено 
і обсяг пільгового кредитування АПК становив 
3,2 млрд. грн. Така ситуація може бути пояснене 
загальним погіршенням стану економіки країни, а 
також тим, що за час дії такого механізму банками 
було встановлено більш жорсткі умови до пози-
чальників, що в значній мірі ускладнило отримання 
позик підприємствами України. 

Проаналізуємо, як впливають бюджетні кошти, 
виділені для здешевлення кредитів, на обсяги піль-
гового кредитування. Логічною є гіпотеза щодо 
лінійної залежності обсягу кредитування від суми 
бюджетних коштів. Якщо поділити річні обсяги піль-
гового кредитування на обсяг бюджетних коштів, 
отримаємо показник ефективності кожної бюджет-
ної гривні, яку витрачено на здешевлення кредитів. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, 
що обсяги кредитування АПК значною мірою визна-

чаються обсягом бюджетних коштів, виділених 
на здешевлення кредитів. Але діючий на сьогодні 
механізм пільгового кредитування не розв’язує в 
повній мірі проблеми кредитування АПК, а отже, і 
його фінансового забезпечення. Тобто докризовий 
показник ефективності відрізняється від кризового 
та посткризового у 7–8 разів. Це свідчить про те, 
що: відбулося суттєве зростання кредитних ставок у 
попередніх роках; незначна кількість позичальників, 
які отримали кредити, мали надзвичайно сприят-
ливі умови (їм було компенсовано практично повну 
вартість отриманих кредитів); механізм державного 
здешевлення кредитів аграрному сектору практично 
повністю втратив початкову ефективність.

Для вирішення даних проблем необхідно вдо-
сконалити державну концепцію, де буде визначено 
принципи, методи та форми державної підтримки 
сільськогосподарських виробників, а також потре-
бують удосконалення і більш глибокої диференці-
ації критерії відбору потенційних позичальників 
за пільговими кредитами. Це дасть змогу зберегти 
зацікавленість сільськогосподарських виробників у 
підтриманні сталої фінансової ефективності влас-
ного виробництва.

Висновки. Таким чином, наведені особливості 
кредитних відносин в АПК зумовлюють специфіку 
правового регулювання цих відносин. Сезонний 
характер сільського господарства та його невідрив-
ність від землі як засобу виробництва, природного 
ресурсу та національного багатства зумовлюють 
необхідність того, щоб загальні норми законодав-
ства, які регулюють кредитні відносини, обов’язково 
були доповнені спеціальними нормами, спрямова-
ними на регулювання кредитних відносин в АПК. 

Невисокий рівень рентабельності сільськогоспо-
дарського виробництва робить його неконкурентно-
спроможним порівняно з іншими галузями економіки 
при залученні банківських кредитів. На поновлення 
засобів виробництва в АПК України потрібна велика 
сума коштів, оскільки більшість основних засо-
бів сільськогосподарських підприємств зношені. 
Тому держава повинна сприяти стабільному при-
току позичкового капіталу у сільське господарство, 
забезпечити надання кредитів на пільгових умовах 
та гарантувати їх надходження у визначені строки. 
Однією з передумов цього повинна стати розробка 
та впровадження у дію системи спеціальних норма-
тивно-правових актів, спрямованих на регулювання 
кредитування сільського господарства, які б повною 
мірою враховували особливості кредитних відносин 
у сфері АПК.
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Статья посвящена теоретическому исследованию особенностей банковского кредитования предприятий АПК. 
Определены особенности кредитования сельскохозяйственных предприятий и классификацию банковских 
кредитов предприятиям АПК. Представлена обобщенная схема процесса банковского кредитования АПК бан-
ками Украины. Обосновано место и роль кредитных отношений с предприятиями аграрного сектора для бан-
ков, которые были и остаются рискованными. Рассмотрена необходимость государственного стимулирования 
кредитных операций в АПК введение и механизмов льготного кредитования сельскохозяйственных товаро-
производителей.
Ключевые слова: банк, банковское кредитование, предприятия АПК, кредитные отношения, процесс креди-
тования АПК. 
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The article is devoted to theoretical investigation of peculiarities of Bank crediting of agricultural enterprises. The 
features of crediting of agricultural enterprises and the classification of Bank loans to agricultural enterprises. Presents 
a generalized diagram of the process of Bank agricultural lending by Ukrainian banks. It justifies the place and role of 
credit relations with the enterprises of the agricultural sector for banks that were and are risky. The article discusses 
the necessity of state incentives for lending operations in agriculture and introduction of mechanisms of preferential 
crediting of agricultural producers.
Keywords: bank, bank crediting, enterprises of AIC, credit relations, process of crediting of AIC. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аркушенко О.П.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто актуальні питання вдосконалення організаційно-методичних аспектів аудиту 
формування фінансових результатів та її складової – доходів операційної діяльності. Доведено необ-
хідність здійснення незалежного аудиту доходів операційної діяльності господарюючого суб’єкту з 
метою налагодження ефективної системи управління доходом. Досліджено методику аудиторської 
перевірки доходів, витрат і фінансових результатів. Виокремлено основні джерела зовнішнього 
аудиту доходів операційної діяльності виробничого підприємства та запропоновано вдосконалення 
послідовності аудиту доходів. 
Ключові слова: аудит, доход операційної діяльності, достовірність, суттєвість.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні 
сформувалась національна система аудиту анало-
гічна країнам з розвиненою ринковою економікою, 
покликана сприяти розвитку економічних відносин 
та демократизації суспільної сфери. Як свідчить 
практична діяльність дана система має достатньо 
розвинену інфраструктуру. В той же час, катего-
рія доходів у ринковій системі господарювання 
займає визначальне місце. Головною спонукаль-
ною основою кожного підприємництва та вагомою 
метою господарської діяльності є одержання дохо-
дів. За сприянням системи бухгалтерського обліку 
постійно та цілеспрямовано здійснюється форму-
вання інформації про доходи від операційної діяль-
ності. У цьому зв’язку аудиторські послуги з пере-
вірки доходів підприємства є найефективнішим 
методом контролю, за умови відсутності структури 
внутрішнього контролю, особливо перед перевір-
кою податковою службою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у наукові і практичні дослідження про-
блем аудиту та аудиторських послуг зробили такі 
вчені, як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, В. А. Дерій, 
В. П. Пантелєєв, І. І. Сахарцева, В. П. Суйц та 
А. Д. Шеремет та ін.

Метою статті є виявлення напрямків удоскона-
лення методики аудиту доходу операційної діяль-
ності шляхом адаптації її до оперативного управ-
ління доходом. 

Виклад основного матеріалу. Метою будь-якої 
підприємницької діяльності є одержання прибутку. 
Доходи виникають у результаті проведення опера-
цій, спрямованих на збільшення економічних вигод. 
Економічною вигодою є прибуток. Звідси отримання 
доходів прямо пропорційно впливає на суму отрима-
ного прибутку, тобто на досягнення основної мети 
підприємництва. Тому всі об’єкти підприємницької 
діяльності прагнуть одержати якнайкращі резуль-
тати за цими показниками, а вони в свою чергу ста-
ють предметами аудиторських перевірок, які потре-
бують детального вивчення. Керівник аудиторської 

перевірки розробляє програму аудиту господарської 
діяльності, головною метою якої виступає перевірка 
правильності ведення бухгалтерського обліку та 
відображення результатів діяльності. Загалом про-
грама аудиту є набором інструкцій для асистентів 
аудитора, що виконують аудиторську перевірку, а 
також засобом контролю за роботами, що виконані. 
Можливе також складання загальної програми за 
всіма розділами аудиту, але, з огляду на той факт, що 
збір аудиторських свідчень здійснюється декількома 
співробітниками, програми доцільно складати на 
кожний розділ аудиту окремо.

Існує два основних способи організації програм 
аудиту: за циклами та у порядку класифікації фінан-
сової звітності [1]. Другий варіант в той же час більш 
ефективний. Але слід зазначити, що вибір залежить 
винятково від аудитора, тому що обидва способи 
мають свої переваги. Однією з переваг аудиту за 
циклами є те, що він дає аудитору більш прозору 
схему для розуміння діяльності клієнта й операцій, 
що мають істотний вплив на фінансову звітність. 
Недоліком є те, що при такому підході складно уник-
нути дублювання роботи аудитора, тому що операції 
та залишки взаємозалежні.

Зовнішній аудит фінансових результатів пови-
нен адекватно відображати всі аспекти діяльності 
суб’єкту, що перевіряється. Для того, щоб скласти 
достовірний аудиторський висновок, аудитор пови-
нен отримати безумовну гарантію того, що інформа-
ція, яка міститься у бухгалтерській документації та 
первинних документах є достатня та достовірна.

Варто розрізняти загальні й конкретні цілі 
зовнішнього аудиту. Загальні цілі аудиту застосо-
вуються за залишками по кожному рахунку. Мета 
загального аудиту застосовується до всіх перевірок 
фінансової звітності. 

У той же час, доцільно відзначити, що впевне-
ність у достовірності та повноті інформації, наданої 
аудитором користувачам, не є абсолютною. Зовніш-
ній аудит дає лише приблизний, хоч достатньо висо-
кий, ступінь цієї впевненості.
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Аудитор не затверджує звітів суб’єктів господа-
рювання і не відповідає за саму звітність [1]. Він 
тільки висловлює свою думку щодо фінансової 
звітності. Відповідальність за фінансову звітність 
лежить на керівниках господарюючого суб’єкта, що 
перевіряється, адже аудит не звільняє керівництво 
суб’єкта від відповідальності.

Поняття «суттєвість» системи зовнішнього аудиту 
є дуже важливим. Аудитори не повинні звертати увагу 
на несуттєві моменти – це один із принципів аудиту. 
Отже, інформація вважається суттєвою, якщо її від-
сутність або викривлення може істотно вплинути на 
достовірність фінансової звітності та в підсумку 
на прийнятті управлінського рішення. Аудитор має 
самостійно вирішувати, з якого моменту помилка, 
викривлення, порушення законів стали суттєвими для 
фінансової звітності. Це рішення приймається ауди-
тором на дослідницькій стадії аудиту. Встановлений 
плановий рівень суттєвості аудитор використовує як 
для суцільних, так і для вибіркових досліджень.

Взаємозв’язок між суттєвістю і ризиком аудитор-
ської перевірки. Залежно від стану обліково-аналітич-
ної роботи системи внутрішнього контролю аудитор 
зобов’язаний вибрати такі процедури аудиторської 
перевірки, від яких можна очікувати скорочення 
розміру ризику аудиту до сприятливого рівня. Існує 
взаємозв’язок між суттєвістю і ризиком аудиторської 
перевірки: чим суттєвіше здійснюється перевірка, 
тим нижчим є ступінь ризику аудиту, і навпаки.

Суттєвість і ризик аудиторської перевірки за 
оцінки аудиторських доказів. Оцінка аудитором сут-
тєвості і ризику на різних стадіях аудиту можуть від-
різнятися через зміну обставин або відомостей ауди-
тора під час проведення перевірки. У зв’язку із цим 
оцінка суттєвості і ризику аудиторської перевірки 
може переглядатися з метою зниження ймовірності 
непомічених помилок під час аудиту.

Аудитор зобов’язаний визначити суттєвість 
помилок фінансової звітності. Якщо він вважає їх 
суттєвими, то повинен продовжити процедури пере-
вірки з метою зниження можливого аудиторського 
ризику. Аудитор може також запропонувати клієн-
тові внести виправлення до фінансової звітності 
підприємств [2]. Залежно від суттєвості помилок, їх 

впливу на адекватність фінансової звітності підпри-
ємства аудитор приймає рішення про складання того 
чи іншого аудиторського висновку.

Процедури, що здійснюються аудитором, виступа-
ють також джерелами одержання аудиторських свід-
чень. Застосовують наступні процедури одержання 
аудиторських свідчень: перевірки; спостереження; 
опитування; підрахунки; підтвердження; аналітичні 
процедури. Перевірки полягають у вивченні первин-
них документів бухгалтерських регістрів, докумен-
тів матеріальних звітів і доцільності проведення опе-
рацій з метою встановлення дійсного фінансового 
стану підприємства. Одержані аудиторські докази 
можна класифікувати у світлі загальноприйнятих 
правил надання інформації. Особливе значення для 
аудиту мають прямі докази. Прямі докази – це дані, 
що підтверджуються первинними документами й 
обліковими записами. Прямі докази підрозділяють 
на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні – це 
документи і натуральні об’єкти. Нематеріальні – це 
моменті явища, а також контрагенти підприємства, 
на якому проводиться аудит [3]. Завданнями аудиту 
операцій з обліку доходів операційної діяльності є:

– перевірка правильності розмежування доходів і 
фінансових результатів діяльності за кожною класи-
фікаційною групою;

– встановлення правильності умов визнання та 
оцінки доходів і результатів операційної діяльності;

– перевірка правильності накопичення та відне-
сення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт 
та послуг) на результати основної діяльності;

– перевірка правильності накопичення та відне-
сення доходів операційної, фінансової, інвестицій-
ної на фінансові результати;

– підтвердження достовірності та правильності 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку 
операцій з обліку доходів діяльності;

– підтвердження законності та правильності визна-
чення і відображення в звітності доходів діяльності 
відповідно до принципів бухгалтерського обліку.

Предметом зовнішнього аудиту операцій з обліку 
результатів діяльності є господарські процеси та 
операції, пов’язані з визначенням доходів та витрат 
діяльності, а також відносини, що виникають при 

цьому всередині підприємства та за його 
межами [4].

Виходячи з мети, яку необхідно 
досягти аудитору при дослідженні опера-
цій з обліку доходів, формуються об’єкти 
зовнішнього аудиту:

1) елементи облікової політики: роз-
межування доходів та витрат за кожною 
кваліфікаційною групою доходів та витрат 
від операційної діяльності; критерії 
оцінки доходів та витрат; умови визнання 
доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг); умови визнання собівар-
тості виробленої продукції; спосіб визна-
чення ступеню завершеності робіт, послуг, 
дохід від використання яких визначається 
за ступенем завершеності;

 
 

Джерела зовнішнього аудиту фінансових результатів 
виробничого підприємства 

 Наказ про облікову політику підприємства 

 Первинні документи з обліку доходів і результатів діяльності 

 

Облікові регістри, що використовуються для відображення 
господарських операцій з обліку доходів і фінансових результатів 
діяльності 

 
Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша 
документація, що узагальнює результати контролю 

  Звітність 

Рис. 1. Джерела зовнішнього аудиту фінансових результатів 
виробничого підприємства 
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2) операції з обліку: дохід від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг); інших операційних 
доходів; доходів від участі в капіталі; інших фінан-
сових доходів; інших доходів; собівартості реалізо-
ваної продукції;

3) записи в первинних документах, облікових 
регістрах, звітності;

4) інформація про порушення ведення обліку, 
недостачі, зловживання, які знайшли документальне 
підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках 
аудиторів, постановах правоохоронних органів тощо.

Джерелами інформації для аудиту операцій з 
обліку фінансових результатів діяльності є наступні 
(рис. 1). 

Зовнішня аудиторська перевірка правильності 
визначення фінансових результатів господарської 
діяльності суб’єкта значно відрізняється від пере-
вірки балансових статей активів та зобов’язань під-
приємства, використовуючи лише прийом докумен-
тального контролю.

Вивчення системою зовнішнього аудиту опера-
цій з обліку доходів операційної діяльності повинно 
проводитися в наступній послідовності.

1) Перевірка правильності класифікації, оцінки 
та умов визнання доходів діяльності. Так, увага 
аудиторів при проведенні такої перевірки концентру-
ється на умовах визнання доходів звітного періоду та 
класифікації доходів діяльності. Критерії визнання 
доходу застосовуються окремо до кожної операції. 
Аудитору необхідно звернути увагу на те, які види 
надходжень не визнаються доходами. 

2) Перевірка правильності відображення фінан-
сових результатів від реалізації продукції (това-
рів, робіт та послуг). Операції з реалізації готової 
продукції відіграють основну роль у формуванні 
результатів господарської діяльності господарю-
ючого суб’єкта, тому їх достовірність є досить 
високою. Для успішного проведення перевірки 
процесу реалізації аудитор повинен мати уявлення 
про характер і особливості ринків збуту продукції, 
що випускається господарюючим суб’єктом, про 
конкурентну ситуацію на цих ринках, про плато-
спроможність споживачів цієї продукції. В ході 
перевірки відображення результатів від реалізації 
послуг аудитору необхідно зосередити увагу на 
правильності визначення і відображення результату 
від реалізації продукції на субрахунку 791 «Резуль-
тат основної діяльності».

3) Перевірка правильності відображення інших 
операційних доходів і фінансових результатів опе-
раційної діяльності. При цьому аудитору необхідно 
порівняти суми отриманих штрафів, пені, неусто-
йок, відображених по кредиту відповідного субра-
хунку рахунку 71 «Інший операційний дохід», з 
сумами, зазначеними в договорах. Вияснити, чи не 
викликане порушення умов господарських догово-
рів недопостачанням сировини іншими підприєм-
ствами, а також чи пред’явлені до них претензії. 
Під час дослідження необхідно порівняти суми 
отриманих штрафних санкцій, відображених по 
дебету рахунку 31 «Рахунки в банках», з сумою, 

відображеною по дебету субрахунку 374 «Розра-
хунки за претензіями». У випадку виникнення роз-
ходжень, необхідно вияснити їх причину.

4) Перевірка правильності та достовірності фор-
мування фінансових результатів діяльності та вико-
ристання прибутку. Одним із важливих завдань пере-
вірки обліку фактичного прибутку є встановлення 
відповідності записів синтетичного та аналітичного 
обліку чистого доходу (виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку, 
результату основної діяльності, результату фінансо-
вих операцій, результату іншої звичайної діяльності, 
результату надзвичайних подій записам в Головній 
книзі та формах бухгалтерської звітності.

5) Перевірка правильності формування собівар-
тості продукції (робіт, послуг). При проведенні пере-
вірки необхідно пам’ятати, що згідно з П(С)БО 16 
до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
включаються тільки прямі матеріальні витрати, 
прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати 
та змінні й розподілені постійні загальновиробничі 
витрати. Тобто, здійснюючи перевірку правильності 
формування собівартості продукції (робіт, послуг) 
необхідно, передусім, дослідити правильність вклю-
чення витрат до собівартості.

6) Вивчаючи достовірність формування прямих 
матеріальних витрат необхідно порівнювати фак-
тично списані суми з нормами; при постійному спи-
санні за нормами аналізують залишки в матеріальних 
звітах; при списанні понад норм з’ясовують причини 
і напрямки віднесення перевитрат за даними зведе-
них відомостей за відхиленнями; перевіряють пра-
вомірність віднесення такого виду витрат до статті 
«Виробничі запаси». При цьому використовують 
дані лімітно-забірних карток, актів-вимог, звітів про 
рух запасів, норм витрат, актів на списання палива, 
енергії, зведених відомостей за відхиленнями, даних 
рахунків 20, 21, 23, 375.

7) Перевірка достовірності формування пря-
мих витрат на оплату праці. При проведенні такої 
перевірки аудитору необхідно порівняти обсяги 
фактично виконаних робіт (на підставі первинних 
документів) з нормами і розцінками, порівняти 
розцінки з тарифними ставками відрядників за 
відповідними розрядами робіт і кількістю часу, що 
вимагається для їх виконання (за даними тарифно-
кваліфікаційного довідника, тарифних сіток і ста-
вок), перевірити правильність нарахування оплати 
праці. При цьому використовуються дані нарядів 
на відрядні роботи, відомостей норм і розцінок, 
тарифно-кваліфікаційних довідників, тарифних 
сіток, тарифних ставок, облікових регістрів за 
рахунками 23, 66.

Якщо інформація у фінансовій звітності підпри-
ємства розкрита відповідним чином, аудитору, як 
правило, належить скласти позитивний висновок і 
доповнити його параграфом про концепцію стабіль-
ності підприємства, посилаючись на фінансовий 
звіт підприємства. Аудиторський висновок пови-
нен містити чітко сформульовану думку (викладену 
письмово) щодо фінансових звітів у цілому.
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Якщо аудитор висловлює думку, відмінну від без-
умовно-позитивної, він повинен у висновку чітко 
описати всі обґрунтовані причини і, за змоги, дати 
кількісний опис їх можливого впливу на фінансові 
звіти. Як правило, цю інформацію наводять в окре-
мому параграфі, який передує висловленню думки 
або відмові від висловлення думки й може містити 
посилання на докладнішу інформацію у примітках 
до фінансових звітів [4].

Висновки. Таким чином, вид перевірки та обсяг 
робіт під час тематичного аудиту залежить від кон-

кретних обставин. Під час планування тематичного 
аудиту вимагається чітке уявлення про мету та май-
бутніх користувачів інформації. Аудитор може вста-
новити обмеження на поширення і використання 
свого висновку. Аудитор повинен розглянути, чи 
достатньо розкриті у фінансовій інформації будь-
які суттєві тлумачення завдання, на яких вона ґрун-
тується. В аудиторському висновку щодо завдання 
з аудиту спеціального призначення аудитор може 
зробити посилання на примітку в фінансовій інфор-
мації, яка подає опис таких тлумачень.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования организационно-методических аспектов 
аудита формирования финансовых результатов и ее составляющей – доходов операционной деятельности. 
Доказана необходимость осуществления независимого аудита доходов операционной деятельности хозяй-
ствующего субъекта с целью налаживания эффективной системы управления доходом. Исследована методика 
аудиторской проверки доходов, расходов и финансовых результатов. Выделены основные источники внеш-
него аудита доходов операционной деятельности производственного предприятия и предложены совершен-
ствования последовательности аудита доходов.
Ключевые слова: аудит, доход операционной деятельности, достоверность, существенность.
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financial results. Author determined the main source of external audit operating income production company and 
asked to improve consistency of audit revenues.
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ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ  
ПРИ ОЦІНЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Багрій К.Л.
кандидат економічних наук, доцент,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

На діяльність промислового підприємства впливає ряд факторів, як позитивних, так і негативних. 
Оцінити результати їхньої дії можливо за допомогою кількісних методів дослідження, – основу яких 
становлять побудова і аналіз багатофакторних моделей, що дає змогу вивчити та кількісно визначити 
внутрішні й зовнішні наслідкові зв’язки між показниками економічних систем, установлювати зако-
номірності їхнього формування і тенденцій розвитку. У статті досліджується використання багато-
факторного аналізу при оцінці діяльності промислових підприємств. Багатофакторний аналіз пропо-
нується складати за трьома рівнями, які доповнюють і завершують формування комплексного аналізу 
оцінки ефективності господарської діяльності промислового підприємства.
Ключові слова: багатофакторний аналіз, продуктивність праці, фінансові результати, операційна 
діяльність, капітальні інвестиції.

Постановка проблеми. Довгострокова та стійка 
ефективна діяльність промислового підприємства 
є досить багатогранним та складним поняттям. 
Для оцінки необхідно дослідити кілька факторів 
(критеріїв), тому основною тенденцією наукових 
досліджень є розробка багатофакторних (багатокри-
теріальних) моделей різної природи, з певними інте-
гральними показниками ефективності діяльності 
підприємств та їх продукції, переважно зі стохастич-
ною детермінованою структурою.

Існує велика кількість розроблених моделей, в 
яких автори обґрунтовують ті чи інші показники 
(фактори), що використовуються для розрахунку 
інтегрального показника. Але варто зазначити, що 
розглянуті підходи не зовсім задовольняють сучасні 
потреби підтримки прийняття рішень на промисло-
вих підприємствах, що потребує розробки нових, 
які б були достатньо формалізовані та об’єктивними 
щодо оцінки ефективності діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам оцінки господарської діяльності підприємств 
присвячено праці чималої кількості вітчизняних 
та зарубіжних авторів, серед яких варто відмітити 
Г.І. Андрєєву [1], М.І. Баканова [2], Л.Е. Басовского, 
А.М. Луневу, А.Л. Басовского [3], Ф.Ф. Бутинця, 
С.З. Мошенського, О.В. Олійник [4], О.І. Гадзевича [5], 
В.Д. Герасимову [6], В.Я. Карамзіна [7], К.Ф. Коваль-
чук [8], Т.О. Мамаєву, В.І. Торкатюк, Н.М. Золотову [9], 
І.П. Отенко, Л.М. Малярець, Г.А. Іваненко [10] та ін.

На основі проведеного аналізу останніх дослі-
джень і публікацій можна констатувати, що існують 
три основні підходи до оцінки ефективності діяль-
ності підприємств за допомогою групи коефіцієн-
тів: 1) підхід, заснований на оцінці активів; 2) під-
хід, заснований на процесах; 3) підхід, заснований 
на результатах.

Основними параметрами виступають продук-
тивність, частка ринку, прибуток, вартість компанії 

та ін. У цьому випадку вважається, що внутрішні 
фактори не можуть достатньо об’єктивно охаракте-
ризувати ефективність підприємства. 

Разом з тим більшість моделей в межах наведених 
трьох підходів мають певні недоліки, що пов’язані, 
по-перше, з недостатнім урахуванням особливостей 
промислових підприємств, а по-друге, зосереджу-
ються лише на одній грані ефективності, приділя-
ючи недостатньо уваги всім іншим.

Метою дослідження є обґрунтування методич-
ного підходу щодо застосування багатофакторного 
аналізу при оцінці діяльності промислових під-
приємств у постійно змінюваних умовах зовніш-
нього середовища.

Виклад основного матеріалу. Ефективність 
виробництва промислового підприємства пропо-
нується визначати на основі узагальнюючого коефі-
цієнта продуктивності праці промислового підпри-
ємства, що визначається як співвідношення валової 
доданої вартості, створеної даним господарюючим 
суб’єктом, до його середньооблікової кількості пра-
цівників в еквіваленті їх повної зайнятості за період. 
Узагальнюючий показник визначається за формулою:
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, 
де ВДВ – валова додана вартість, тис. грн.; КП – 

середньооблікова кількість усіх працівників в екві-
валенті повної зайнятості за період, осіб.

На основі валової доданої вартості, що визна-
чається як сума загальних витрат на оплату праці, 
відрахувань на соціальні заходи, амортизації та при-
бутку від операційної діяльності, які створюються 
промисловим підприємством, вибудовується багато-
факторний трирівневий аналіз ефективності госпо-
дарської діяльності промислового підприємства.

Перший рівень представлений узагальнюючим 
коефіцієнтом продуктивності праці промислового 
підприємства, відповідно, його значення є сумою 
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значень коефіцієнта витрат на оплату праці (КВОП), 
коефіцієнта відрахувань на соціальні заходи (КВСЗ), 
коефіцієнта відрахувань на амортизацію (КА) та кое-
фіцієнта операційного прибутку промислового під-
приємства (КП).
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На рівні оцінки продуктивності праці до бага-

тофакторного аналізу пропонується ввести чотири 
коефіцієнти, що є складовими загального коефіці-
єнта продуктивності праці промислового підприєм-
ства, а саме:

1. Коефіцієнт витрат на оплату праці (КВОП), який 
є відношенням загальної кількості витрат на оплату 
праці до середньооблікової кількості працівників 
промислового підприємства, що визначається за 
формулою:
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2. Коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи (КВСЗ), 
який є відношенням відрахувань на соціальні заходи до 
середньооблікової кількості працівників промислового 
підприємства, що визначається за формулою:
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3. Коефіцієнт відрахувань на амортизацію (КА), 
який є відношенням амортизаційних відрахувань до 
середньооблікової кількості працівників промисло-
вого підприємства, що визначається за формулою:
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4. Коефіцієнт операційного прибутку промисло-
вого підприємства (КП), який є відношенням загаль-
ного обсягу прибутку від операційної діяльності до 
середньооблікової кількості працівників промисло-
вого підприємства, що визначається за формулою:
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Виявленню основних факторів, що позитивно чи 
негативно впливають на продуктивність праці про-
мислового підприємства, а також якісні (інтенсивні) 
чи кількісні (екстенсивні) чинники впливу на уза-
гальнюючий коефіцієнт ефективної господарської 
діяльності промислового підприємства, допоможе 
дослідження доданої вартості за кожним компонен-
том окремо [8, c. 56].

На КВОП впливають два фактори: витрати на 
оплату праці та чисельність найманих працівників.

Вплив зміни обсягу витрат на оплату праці на 
зміну коефіцієнту витрат на оплату праці визнача-
ється за наступною формулою:
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Вплив зміни чисельності працівників на зміну 
коефіцієнта витрат на оплату праці визначається за 
наступною формулою:
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Сума змін кожного з факторів має відповідати різ-
ниці досліджуваного коефіцієнта, що підтверджує 
вірність проведених розрахунків.
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Визначення питомої ваги впливу зміни обсягу 

витрат на оплату праці та питомої ваги впливу зміни 
чисельності працівників дає можливість охарактери-
зувати сценарій розвитку промислового підприєм-
ства за певний період. Зміни чисельності працівни-
ків свідчать про кількісні зміни – екстенсивний шлях 
розвитку, а зміни обсягів оплати праці відображають 
якісні зміни – інтенсивний варіант [7, c. 195-196]. 

Питома вага впливу зміни обсягу витрат на оплату 
праці визначається за формулою:
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Питома вага впливу зміни чисельності працівни-
ків визначається за формулою:

КП
ВДВКПП =

ПАВСЗВОППП ККККК +++=

КП
ВОПКВОП =

КП
ВСЗКВСЗ =

КП
АКА =

КП
ПКП =

1

01
)( КП

ВОПВОПК ВОПВОП
−

=∆

0

1

1

0
)( КП

ВОП
КП
ВОПК КПВОП −=∆

01)()( ВОПВОПКПВОПВОПВОП КККК −=∆+∆

%100)(
)( ×

∆

∆
=∆

ВОП

ВОПВОП
ВОПВОП К

К
Кd

%100)(
)( ×

∆

∆
=∆

ВОП

КПВОП
КПВОП К

К
Кd

УПВУЗВВРПОД −−=

УПВЗВЦОУПВЗВОЦОПОД −−×=−×−×= )(

)()()()(01 УПВЗВЦО ПОДПОДПОДПОДПОДПОДПОД ∆+∆+∆+∆=−=∆

)( 00)( ЗВЦОПОД О −×∆=∆

ЦОПОД Ц ∆×=∆ 1)(

)(1)( ЗВОПОД ЗВ ∆−×=∆

УПВПОД УПВ ∆−=∆ )(

0П
ПКЗОП

∆
=

0О
ОКЗОР

∆
=

0Ц
ЦКЗЦ

∆
=

0ЗВ
ЗВКЗЗВ

∆
=

0ПВ
ПВКЗПВ

∆
=

ПВ

ОЗ
ЗОЗ ОЗ

ЗК =

ВК
ПОДКРВК =  

 

Коефіцієнт витрат на соціальні заходи 
взаємопов’язаний з коефіцієнтом витрат на оплату 
праці, тому що значний обсяг витрат на соціальні 
заходи є відрахування з заробітної плати найманих 
працівників. Його питома вага у загальному коефіці-
єнті є досить стабільною та істотно впливає на комп-
лексний коефіцієнт продуктивності праці. На КВСЗ 
впливають два фактори: витрати на соціальні заходи 
та чисельність найманих працівників.

Оцінка впливу факторів за коефіцієнтом витрат 
на соціальні заходи, коефіцієнта відрахувань на 
амортизацію та коефіцієнта прибутковості промис-
лового підприємства проводиться аналогічно прове-
деній оцінці коефіцієнта витрат на оплату праці.

Зростання обсягів витрат на соціальні заходи, їх 
питомої ваги щодо валової доданої вартості, а також їх 
співвідношення до витрат на оплату праці, необхідно 
враховувати баланс інтересів між власником і дер-
жавою. Якщо розглянути витрати на заробітну плату 
та витрати на соціальні заходи, роботодавець може 
сприймати їх як валову оплату праці найманого пра-
цівника. Частина безпосередньо сплачується робіт-
нику, а інша – спрямовується до спеціальних фондів, 
враховуючи глобальність сучасного бізнес-серед-
овища, соціальне навантаження на роботодавця в тій 
чи іншій країні може суттєво відрізнятись. Тому вибір 
країни для здійснення капітальних вкладень може 
бути здійснений інвестором на основі меншої частки 
соціальних витрат. Це дає змогу сплачувати кошти 
безпосередньо найманому працівнику, що може бути 
стимулом для робітника підприємства [10, c. 83].

Питома вага коефіцієнта відрахувань на амор-
тизацію є порівняно з попередніми коефіцієнтами 
незначною, але також впливає на комплексний кое-
фіцієнт продуктивності праці.

Коефіцієнт прибутковості промислового підпри-
ємства визначається як відношення фінансового 
результату від операційної діяльності до чисельності 
найманих працівників, тому його питома вага у загаль-
ному коефіцієнті є нестабільною й істотно впливає на 
комплексний коефіцієнт продуктивності праці, крім 
того, може мати від’ємне значення в разі отримання 
збитку від операційної діяльності [2, c. 285].
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Пропонується побудова другого рівня багатофак-
торного аналізу ефективності господарської діяль-
ності промислового підприємства. На цьому рівні 
аналізуються фінансові результати від операційної 
діяльності господарюючого суб’єкта, на які вплива-
ють зміни обсягу реалізованої продукції та ціни за 
одиницю реалізованої продукції, умовно змінних 
витрат на одиницю реалізованої продукції та загаль-
них умовно постійних витрат.

Для оцінки впливу чинників на зміну операцій-
ного прибутку за методом «CVP» (витрати – обсяг 
виробництва та реалізації – прибуток) застосовують 
наступні алгоритми: 
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де ПОД – прибуток від операційної діяльності 

підприємства; ВР – виручка від реалізації продук-
ції; УЗВ – умовно змінні витрати; УПВ – умовно 
постійні витрати.

У багатофакторній моделі пропонується деяке 
спрощення – стосовно введення додаткових фак-
торних ознак, кількості реалізованої продукції (О), 
середньої ціни одиниці продукції (Ц) та умовних 
змінних витрат у розрахунку на одиницю продук-
ції (ЗВ). Для цієї багатофакторної моделі наявність 
широкого асортименту створює певні незручності 
у підрахунку впливу факторів зміни ціни, витрат та 
обсягів реалізації [7, c. 98-99].

Пропонується пропорційна зміна ціни та обсягу 
за кожним із основних видів продукції, що дасть 
змогу дещо спростити багатофакторну модель, але 
це не призведе до викривлення інформації щодо 
впливу даних факторів на операційний прибуток 
порівняно з іншими факторами.

Факторна модель операційного прибутку набуває 
наступного вигляду:
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Загальна оцінка абсолютних змін операційного 

прибутку та вплив зміни основних факторів визна-
чається за наступними формулами:

– оцінка сукупного впливу факторів на зміну опе-
раційного прибутку:
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– обчислення впливу факторів на зміну операцій-
ного прибутку за методом ланцюгових підстановок:
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Коефіцієнт зміни операційного прибутку відо-
бражає відносну зміну фінансових результатів від 
операційної діяльності, а його складові пояснюють 
причини його зменшення або збільшення. Визнача-
ється за формулою:
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Коефіцієнт зміни обсягу реалізованої продукції 
визначається як відносна зміна обсягу реалізованої 
продукції, відображає кількісний вплив на фінан-

совий результат промислового підприємства, його 
позитивні зміни вливають на збільшення операцій-
ного прибутку. Визначається за формулою:
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ПАВСЗВОППП ККККК +++=

КП
ВОПКВОП =

КП
ВСЗКВСЗ =

КП
АКА =

КП
ПКП =

1

01
)( КП

ВОПВОПК ВОПВОП
−

=∆

0

1

1

0
)( КП

ВОП
КП
ВОПК КПВОП −=∆

01)()( ВОПВОПКПВОПВОПВОП КККК −=∆+∆

%100)(
)( ×

∆

∆
=∆

ВОП

ВОПВОП
ВОПВОП К

К
Кd

%100)(
)( ×

∆

∆
=∆

ВОП

КПВОП
КПВОП К

К
Кd

УПВУЗВВРПОД −−=

УПВЗВЦОУПВЗВОЦОПОД −−×=−×−×= )(

)()()()(01 УПВЗВЦО ПОДПОДПОДПОДПОДПОДПОД ∆+∆+∆+∆=−=∆

)( 00)( ЗВЦОПОД О −×∆=∆

ЦОПОД Ц ∆×=∆ 1)(

)(1)( ЗВОПОД ЗВ ∆−×=∆

УПВПОД УПВ ∆−=∆ )(

0П
ПКЗОП

∆
=

0О
ОКЗОР

∆
=

0Ц
ЦКЗЦ

∆
=

0ЗВ
ЗВКЗЗВ

∆
=

0ПВ
ПВКЗПВ

∆
=

ПВ

ОЗ
ЗОЗ ОЗ

ЗК =

ВК
ПОДКРВК =  

 
Коефіцієнт зміни ціни продукції відображає якіс-

ний характер змін, позитивна динаміка коефіцієнту 
зміни операційного прибутку супроводжується зрос-
танням ціни і свідчить про інтенсивний розвиток 
промислового підприємства:
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Коефіцієнт зміни змінних витрат відрізняється 

від попередніх двох дохідних факторів негативним 
впливом на операційний прибуток. Відображає 
зміни собівартості одиниці реалізованої продукції та 
визначається за формулою:

КП
ВДВКПП =

ПАВСЗВОППП ККККК +++=

КП
ВОПКВОП =

КП
ВСЗКВСЗ =

КП
АКА =

КП
ПКП =

1

01
)( КП

ВОПВОПК ВОПВОП
−

=∆

0

1

1

0
)( КП

ВОП
КП
ВОПК КПВОП −=∆

01)()( ВОПВОПКПВОПВОПВОП КККК −=∆+∆

%100)(
)( ×

∆

∆
=∆

ВОП

ВОПВОП
ВОПВОП К

К
Кd

%100)(
)( ×

∆

∆
=∆

ВОП

КПВОП
КПВОП К

К
Кd

УПВУЗВВРПОД −−=

УПВЗВЦОУПВЗВОЦОПОД −−×=−×−×= )(

)()()()(01 УПВЗВЦО ПОДПОДПОДПОДПОДПОДПОД ∆+∆+∆+∆=−=∆

)( 00)( ЗВЦОПОД О −×∆=∆

ЦОПОД Ц ∆×=∆ 1)(

)(1)( ЗВОПОД ЗВ ∆−×=∆

УПВПОД УПВ ∆−=∆ )(

0П
ПКЗОП

∆
=

0О
ОКЗОР

∆
=

0Ц
ЦКЗЦ

∆
=

0ЗВ
ЗВКЗЗВ

∆
=

0ПВ
ПВКЗПВ

∆
=

ПВ

ОЗ
ЗОЗ ОЗ

ЗК =

ВК
ПОДКРВК =  

 
Коефіцієнт зміни умовно постійних витрат також 

негативно впливає на обсяг отриманого прибутку 
від операційної діяльності, як і попередній показує 
позитивні зміни в разі його зменшення. Визнача-
ється за формулою:
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Третій рівень багатофакторного аналізу ефектив-

ності господарської діяльності промислового під-
приємства орієнтований на інвестиційну складову 
управлінських рішень. Він включає два показники, 
що забезпечують інформацією власника підприєм-
ства щодо стану основних засобів та рентабельності 
власного капіталу. На їх основі можуть прийматися 
рішення щодо спрямування отриманого прибутку 
в розвиток підприємства, у тому числі, вкладення 
коштів в основні фонди, їх оновлення та підвищення 
технологічного рівня. Інший варіант – вилучити чис-
тий прибуток та спрямувати в альтернативні інвести-
ції або використати на інші цілі власника.

Коефіцієнт зношеності основних засобів (КЗОЗ) 
відображає стан основних фондів промислового під-
приємства і визначається як відношення зносу осно-
вних засобів до їх первісної вартості. Цей показник 
вказує на рівень зношення обладнання підприємства 
та обчислюється за формулою: 
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, 
де ЗОЗ – знос основних засобів промислового під-

приємства; ОЗПВ – первісна вартість основних засо-
бів промислового підприємства [5, c. 134].

Основним фактором, що впливає на цей показ-
ник, зазвичай виступає показник зношення основних 
засобів, винятком є списання та введення в експлуа-
тацію нових основних засобів, що відбувається не в 
кожному звітному періоді. Вплив змін обсягу зносу 
та первісної вартості основних засобів і питому вагу 
їх впливу пропонується визначати аналогічно до 
розрахунків по коефіцієнту витрат на оплату праці.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
визначається як відношення фінансового результату 
від операційної діяльності до власного капіталу про-
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мислового підприємства. Його значення безпосеред-
ньо впливає на рішення фінансового менеджменту 
щодо можливості залучення кредитних ресурсів з 
метою розвитку підприємства, а власник отримує 
інформацію стосовно рентабельності його інвести-
цій. Розраховується за формулою: 
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На КРВК впливають два основні фактори: якіс-
ний – обсяг отриманого операційного прибутку та 
кількісний – власний капітал промислового підпри-
ємства. Значення власного капіталу здебільшого є 
статичним і не зазнає суттєвих змін, особливо порів-
няно з динамічними змінами операційного прибутку.

У багатофакторному аналізі третій рівень має 
назву «капітальні інвестиції», показники орієнто-
вані на інвестора, який на їх основі може приймати 
рішення щодо розподілення чистого прибутку про-
мислового підприємства. Комплексно аналіз ефек-
тивності господарської діяльності пропонується 
проводити за п’ять років.

Таким чином, багатофакторний аналіз оцінки 
ефективності господарської діяльності промисло-
вого підприємства пропонується складати за трьома 
рівнями.

Перший рівень «Продуктивність праці» представ-
лено чотирма коефіцієнтами: витрат на оплату праці; 
витрат на соціальні заходи; відрахувань на амортиза-
цію та коефіцієнтом операційного прибутку. Їх сума 
відповідає комплексному коефіцієнту продуктивності 
праці, який, як і його компоненти в разі зростання, 

забезпечує позитивну оцінку ефективності господар-
ської діяльності промислового підприємства.

Другий рівень «Фінансові результати від опе-
раційної діяльності» також представлено чотирма 
коефіцієнтами: коефіцієнтом зміни обсягу реалізо-
ваної продукції; коефіцієнтом зміни ціни продукції; 
коефіцієнт зміни змінних витрат та коефіцієнт зміни 
умовно постійних витрат. Кожний з них впливає на 
фінансовий результат від операційної діяльності, 
тому цей розділ доповнений узагальненим коефіці-
єнтом зміни операційного прибутку. Кожний з них є 
відносним показником, що становить відносну зміну 
фактора певного періоду до його значення у попере-
дньому періоді.

Третій рівень «Капітальні інвестиції» включає 
два коефіцієнти: коефіцієнт зношеності основних 
засобів та коефіцієнт рентабельності власного капі-
талу. Вони є незалежними один від одного, на їх 
основі не створено комплексного чи узагальнюю-
чого коефіцієнта капітальних інвестицій.

Висновки. Отже, використання багатофактор-
ного аналізу при оцінці діяльності промислових під-
приємств дає змогу всебічно оцінити технологічний 
стан підприємства та рівень його продукції, фінан-
сові результати, можливості беззбиткової діяльності 
та виявлення резервів для отримання операційного 
прибутку, стан основних фондів і проблеми їх онов-
лення, можливості забезпечення розвитку промисло-
вого підприємства за рахунок власних коштів, що є 
особливо актуальним у період сучасної фінансово-
економічної кризи.
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На деятельность промышленного предприятия влияет ряд факторов, как положительных, так и отрицатель-
ных. Оценить результаты их действия можно с помощью количественных методов исследования, – основу 
которых составляют построение и анализ многофакторных моделей, что позволяет изучить и количественно 
определить внутренние и внешние следственные связи между показателями экономических систем, устанав-
ливать закономерности их формирования и тенденций развития. В статье исследуется использование много-
факторного анализа при оценке деятельности промышленных предприятий. Многофакторный анализ пред-
лагается составлять по трем уровням, которые дополняют и завершают формирование комплексного анализа 
оценки эффективности хозяйственной деятельности промышленного предприятия.
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On the activity of industrial enterprises affected by a number of factors, both positive and negative. Evaluate the results 
of their actions possibly using quantitative research methods – which are the basis of the construction and analysis of 
multivariate models that allows to study and quantify the internal and external effect relationships between indicators 
of economic systems, set their formation patterns and trends. The article examines the use of multivariate analysis 
in the evaluation of industrial enterprises. Multivariate analysis suggested draw on three levels that complement and 
complete the formation of a comprehensive analysis of the economic efficiency of industrial enterprises.
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Постановка проблеми. При визначенні сучас-
ного підходу до мотивації праці важливе значення 
відіграють впровадження альтернативних варіантів 
організації, умов та режимів праці з широким засто-
суванням гнучких та індивідуальних підходів, впро-
вадження безперервної системи освіти персоналу, 
оновлення систем профорієнтації, зростання ціннос-
тей корпоративної культури в системі управління, 
ефективне закріплення та розвиток професійно-осо-
бистісних якостей працівників. 

Сьогодні в Україні з різних засобів мотивації 
праці застосовують тільки її окремі елементи, ця 
обставина підкреслює необхідність створення ціліс-
ної системи мотивації праці персоналу, орієнтованої 
на розвиток та оптимальне використання трудового 
потенціалу працівників та високу результативність 
діяльності підприємства в цілому.

Отже, виникає об’єктивна необхідність ство-
рення науково-обґрунтованого механізму мотивації 
праці персоналу підприємств, тобто пошук можли-
востей за допомогою дієвих важелів і стимулів під-
вищити зацікавленість працівників продуктивно і 
якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурен-
тоспроможності, забезпечити якісне оновлення тру-
дового менталітету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Етап 
розвитку українського суспільства характеризується 
цілою низкою проблем та диспропорцій у соціально-
економічній структурі суспільства, які не вирішуються 
навіть запроваджуваними останнім часом прогресив-
ними реформами в усіх сферах діяльності держави.

Суттєвий внесок у розвиток теорії мотивації вне-
сли такі вчені, як М. Вольський, Г. Цехановецький, 
М. Туган-Барановський, П. Подмарков, Г. Здраво-
мислов, А. Сміта, Ф. Гілбрета, А. Врума, А. Маслоу, 
Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, А. Афоніна, Р. Оуена, 
О. Кузьміна, О.С. Віханського, Г.А. Дмитриєнка, 
І.В. Мішурова, Н.П. Любомудрової, В.П. Сладке-
вича та інші вчені з різних галузей науки [2, c. 115].

Формулювання цілей. Метою статті є пошук 
дієвих методичних напрямків щодо вдосконалення 
мотивації трудової діяльності працівників, яка 
не може бути дійовою без застосування сучасних 
форм і методів стимулювання персоналу, визна-
чення особливостей процесу формування мотивації 
трудової діяльності на підприємстві та розроблення 
основних напрямків і практичних рекомендацій 
щодо створення мотиваційного механізму та його 
ефективного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні існує 
чимало визначень поняття мотивації. Це пов’язано 
насамперед із інтерпретацією термінів у різних концеп-
ціях мотивації. На думку М. Леонтьєва, «на сьогодні 
поняття мотиву перетворилося на великий мішок, куди 
покладено різноманітні речі. Серед мотивів та мотиву-
ючих факторів називають, наприклад, апетит, потяги, 
імпульси, звички та навички, бажання, емоції, інтер-
еси, цілі або більш конкретні мотиви, як-от подраз-
нення електричним струмом, відчуття задоволення, 
честолюбство, заробітна платня, ідеали» [5, c. 328].

Мотивація (походить від французького слова 
«motif» – спонукальна причина, привід до будь-яких 
дій) – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання 
працівника до праці шляхом стабільного впливу 
на його потреби, інтереси та цілі. Мотивація – це 
управлінська діяльність, яка забезпечує процес спо-
нукання себе та інших працівників на дії, спрямовані 
на досягнення особистих цілей або цілей організа-
ції. Мотивація є складовим елементом управління, 
однією з функцій менеджменту. 

Мотиваційні теорії розвивалися протягом усієї 
історії економічної науки. Суттєвий внесок у роз-
виток теорії внесли українські вчені. М. Вольський 
вважав необхідним поліпшувати фізичні, моральні 
та інтелектуальні умови існування людини.

Г. Цехановецький зробив висновок, що багато 
людей намагаються поліпшити своє становище не 
тільки завдяки власній праці, а й за рахунок інших. 
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У статті розглянуто різні засоби мотивації персоналу, проаналізовано сучасні мотиваційні теорії, вка-
зано різні групи мотиваторів, запропоновано різні шляхи та напрямки покращення мотиваційного 
процесу та досліджено різні мотиваційні підходи на сучасних підприємствах України та світу.
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М. Туган-Барановський одним з перших розро-
бив чітку класифікацію потреб, віддаючи особливе 
значення раціональним почуттям, приналежності до 
народностей, моральним та релігійним поглядам. 

Найбільших успіхів у розробці теорій мотивації 
досягли С. Вигодський та його учні Н. Леонтьєв і 
Ф. Ломов, які досліджували проблеми психології на 
прикладі педагогічної діяльності. 

Теорія С. Вигодського стверджує, що у психіці 
людини є два паралельних рівні розвитку – вищий 
та нижчий, які і визначають високі та низькі потреби 
людини та розвиваються паралельно. Це означає, що 
задоволення потреб одного рівня за допомогою засо-
бів другого неможливо. 

Найбільш повна і обґрунтована типологія трудо-
вих мотивів була запропонована Г. Здравомисловим. 
Узагальнивши результати багатьох соціальних дослі-
джень, він прийшов до висновку, що всю сукупність 
мотивів можна звести до чотирьох груп:

1) Матеріальна зацікавленість – робота заради 
придбання певних життєвих благ, необхідних для 
робітника та його сім’ї.

2) Зміст роботи – виникають мотиви самореаліза-
ції робітника.

3) Колективістські установки людини. Людина 
прагне бути серед людей, активно бере участь у 
житті колективу.

4) Усвідомлення змісту роботи її суспільного зна-
чення [5, c. 169].

В даній типології розгорнута ієрархічна система 
трудових мотивів, яка на думку автора, властива 
людині. Її постійне ускладнення і перехід від одного 
рівня мотивації до іншого – об’єктивна закономір-
ність розвитку людства. В умовах ринкової економіки 
не можна повністю скопіювати багатий теоретичний 
досвід в галузі мотивації праці, що накопичений кра-
їнами з розвинутою ринковою економікою, де праця 
часто сприймається як самооцінка.

В Україні праця виступає лише джерелом отри-
мання засобів до існування. Ця якісна відмінність в 
трудовій свідомості обумовлена перш за все розмі-
рами заробітної плати. Там де не забезпечена відтво-
рююча функція заробітної плати, не може бути й мови 
про самооцінку праці. В умовах, коли не задовольня-
ються найелементарніші потреби робітників, най-
більш ефективним буде матеріальне стимулювання.

Сучасна система мотивації, повинна забезпечити 
реалізацію трудової активності працездатного насе-
лення у сфері суспільно-корисної ситуації (діяль-
ності) за винагороду, що об’єктивно відображає вар-
тість і ціну робочої сили на ринку праці. Оплата праці 
робітника, зайнятого виконанням роботи навіть най-
важчої складності, повинна бути на рівні, який би був 
достатній для нормального відтворення його робочої 
сили і утримання непрацездатних членів сім’ї.

Основною метою сучасної мотивації праці можна 
вважати активізацію людської свідомості у напрямку 
усвідомленого самокоригування працівником своєї 
трудової поведінки для отримання результату, у 
якому зацікавлений як сам працівник, так і робо-
тодавець. Бажаним підсумком трудової діяльності 

кожен індивід на певному етапі свого професійного 
розвитку вважає різні результати: від поліпшення 
матеріального добробуту родини до самореалізації. 
Причому за останні роки спостерігається підсилення 
саме соціально-психологічних інтересів, які задо-
вольняються через здійснення трудової діяльності. 

Матеріальні мотиви, які традиційно вважалися 
домінуючими у визначенні трудової поведінки пра-
цівників, сьогодні не в змозі повністю розкрити 
потенціал працівників. Підприємства сучасного 
типу все частіше удаються поряд з матеріальною 
мотивацією до застосування широкого кола немоне-
тарної мотивації.

Важливим засобом посилення мотивації праці 
виступає гуманізація праці, яка включає такі еле-
менти, як: збагачення змісту праці, розвиток колек-
тивних форм організації праці, покращення умов 
праці, раціоналізація режиму трудового процесу та 
відпочинку, підвищення якості життя. 

Мотивація збагаченням праці виявляється через 
суміщення функцій працівників, основних функцій 
і функцій контролю за якістю продукції, групування 
операцій різних видів, мотивації цілями. Вона поля-
гає в наданні працівникам більш змістовної, різно-
манітної, цікавої роботи, із значними перспективами 
професійного та статусного росту, що дає їм можли-
вість здійснювати широкий контроль над ресурсами 
та умовами власної трудової діяльності. 

Мотивація цілями породжує в працівниках здоро-
вий дух суперництва, змагання і прагнення до досяг-
нення високих результатів. 

Особливість мотивації вільним часом полягає 
в тому, що розходження в навантаженні праців-
ників, які обумовлені роботою в різний час доби і 
дні тижня, компенсуються безпосередньо наданням 
вільного часу, а не грошовими надбавками, як це 
прийнято в традиційній системі. Ця форма немо-
нетарної мотивації поки не одержала поширення у 
практиці українських підприємств, але досвід вико-
ристання її зарубіжними фірмами свідчить про необ-
хідність впровадження системи компенсації вільним 
часом на підприємствах цих країн.

Участь членів колективу у формуванні капіталу 
підприємства зародилася у США і здійснюється 
через придбання кожним його цінних паперів. Тепер 
понад 60% американських сімей є тримачами акцій. 

За останні роки їх чисельність в Італії, Велико-
британії, Швеції, Іспанії та інших країнах збільши-
лася в 3–4 рази. На деяких американських підпри-
ємствах застосовується нова система оплати праці: 
підвищення заробітної плати залежить не стільки від 
виробітку, скільки від росту кваліфікації працівника.

На підприємствах у Німеччині намагаються ство-
рити таку атмосферу, коли високий рівень підго-
товки і постійне підвищення кваліфікації не тільки 
являється основними умовами, які забезпечують 
зайнятість, але і стають престижними для всіх і кож-
ного. Деякі фірми ввели надбавку за ефективність 
використання обладнання. 

У Німеччині застосовуються і інші форми моти-
вації робітників: пошук відповідних форм і методів 
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керівництва підприємством, підвищення ступеню 
інформованості виробничого персоналу про справи 
і перспективи фірми, участь працівників у прийнятті 
рішень. На підприємствах Німеччини все частіше 
розглядається питання про введення нових режимів 
праці, зокрема гнучкого робочого часу. Особливо 
популярний режим роботи в неповний день. За 
результатами дослідів встановлено, що люди, маючи 
право вибору відповідного режиму, почувають себе 
впевненіше, працюють продуктивніше. Для них 
характерна більш висока мотивація.

З позицій вироблення ефективного мотивацій-
ного механізму на підприємствах України невід-
кладного вирішення потребують такі проблеми, як 
виявлення масового відчуження людей від резуль-
тативної трудової діяльності, зниження трудової 
активності, відповідність конкурентних можливос-
тей управлінських кадрів стану їх мотивації. Вирі-
шення питання підвищення продуктивності праці 
на базі трудової мотивації розглядається з позицій 
забезпечення принципу матеріальної зацікавленості 
працівників у результатах своєї праці на основі вдо-
сконалення системи розподілу фонду споживання, 
механізму організації оплати праці [5, c. 250].

Основними шляхами для покращання мотивацій-
ного процесу на українських підприємствах є: 

1) не встановлювати обмеження за національ-
ністю, статевими ознаками, зростом або вірою; 

2) на нарадах керівництва насамперед слід обго-
ворювати не досягнення співробітників, а промахи 
і недоліки з метою напрацювання шляхів усунення 
встановлених помилок; 

3) залучати людей до цінностей і культури ком-
панії; 

4) зберігати неформальну обстановку в колективі;
5) цінувати своїх працівників, заохочувати пози-

тивні починання в колективі, нагороджувати героїв і 
винахідників. 

Для вдосконалення мотивації праці на підприєм-
ствах розробляється мотиваційний механізм, який 
передбачає встановлення матеріальної винагороди з 
урахуванням кваліфікації працівника. 

Одним із напрямків поліпшення мотивації праці 
є вдосконалення організації праці, яка містить став-
лення цілей, розширення робочих функцій, збага-
чення праці, виробничу ротацію, застосовування 
гнучких графіків, поліпшення умов праці. 

До цієї групи мотиваторів можна віднести: а) роз-
ширення «вертикального набору» обов’язків, тобто 
забезпечення більшої автономності і відповідаль-
ності працівника у виконанні дорученої справи; б) 
розширення «горизонтального набору» обов’язків, 
тобто внесення більшої різноманітності в роботу у 
межах однієї функції; в) виробнича ротація праців-
ників, тобто зміна професій з метою зниження моно-
тонності праці.

До моральних способів мотивації відноситься 
особисте та публічне визнання. Суть особистого 
визнання полягає в тому, що працівники, які пози-
тивно виділилися у справах підприємства, згаду-
ються в доповідях вищому керівництву фірми чи 

особисто представляються йому, одержують право 
підпису відповідальних документів, у розробці яких 
вони брали участь, персонально вітаються дирек-
цією з нагоди свят чи сімейних дат. 

Нематеріальна мотивація направлена на підви-
щення лояльності співробітників до компанії одно-
часно із зниженням витрат на компенсацію спів-
робітникам їх трудовитрат. Основний ефект який 
досягається за допомогою нематеріальної мотива-
ції – це підвищення рівня лояльності та зацікавле-
ності співробітників в компанії. Традиційно виділя-
ють три групи нематеріальних чинників мотивації: 
ті, що не потребують інвестицій з боку компанії; ті, 
що потребують інвестицій та розподіляються без-
адресно; ті, що потребують інвестицій компанії та 
розподіляються поадресно. 

До першої групи відносять, наприклад, «дошку 
пошани», поздоровлення з днем народження, кубки 
найкращому співробітнику, прописані критерії та 
етапи горизонтального та кар’єрного зростання, 
включення працівників в процес прийняття опера-
тивних рішень.

Чинники, які відносяться до другої групи, «працю-
ють», в основному, на підвищення якості трудового 
життя (організація харчування за рахунок компанії, 
забезпечення співробітників проїзними квитками, 
надання форми на конкретних робочих місцях.

При побудові третьої частини системи мотивації 
слід попередньо провести опитування чи анкету-
вання персоналу про вид мотивування, якому кожен 
з них надає перевагу. Прикладом можуть слугувати 
надання безвідсоткової позики на покращення умов 
проживання, придбання товарів тривалого корис-
тування (у даному випадку стимулом буде не сума 
позики, а сама можливість вирішити матеріальні 
проблеми за допомогою компанії), повна чи часткова 
оплата відпочинку оплата мобільного зв’язку.

Таким чином, формування мотиваційного меха-
нізму на сучасному етапі відбувається при взаємо-
дії як традиційних, так і нових, ринкових чинників. 
Одні з них пов’язані з гуманізацією праці, інші – з 
формування особистості нового типу працівника. 
Важливо відмітити, що трансформація системи від-
носин з приводу підвищення продуктивності праці 
повинна відбуватися з урахуванням змін у трудових 
стимулах, цінностях, менталітету і населення на 
основі застосування специфічних суспільних мето-
дів регулювання динаміки трудових витрат.

Висновок. Економічне стимулювання праці – це 
сукупність заходів, направлених на використання 
матеріальних, моральних, і соціальних форм впливу 
на інтереси людини. 

Для забезпечення ефективної мотивації необ-
хідно поєднувати матеріальне та нематеріальне сти-
мулювання. Процес мотивації є досить складним. 
Існує багато проблем, які перешкоджають створенню 
ефективних стимулів. 

Високий рівень прихованого безробіття змушує 
наших людей погоджуватись на будь-яку роботу та 
хоч яку-небудь заробітну плату. Серед людей, які 
шукають роботу, можна знайти добрих спеціаліс-
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тів необхідної професії та кваліфікації. Через це 
багато наших роботодавців не бачать необхідності 
мотивації. На їхню думку суттєвим стимулом є вже 
сама наявність роботи і витрачати кошти та час на 
матеріальне та моральне стимулювання немає нія-
кого бажання.

Середній рівень доходів населення України 
досить низький. Мала заробітна плата чи взагалі від-
сутність роботи не дають можливості задовольнити 
навіть найнижчі потреби. 

Виходячи з цього, найбільш дійовим стимулом на 
сьогодні є гроші. Але багато підприємств не можуть 
забезпечити своїм працівникам високий рівень заро-
бітної плати. Високий рівень податків та нарахувань 

на заробітну плату змушує вітчизняних товарови-
робників знижувати оплату праці до мінімального 
рівня. Тобто, в сучасних умовах заробітна плата не 
виконує стимулюючої функції.

Процес мотивації праці на підприємстві слід роз-
глядати як комплексний процес, який складається з 
декількох компонентів, серед яких виокремлюються 
оплата праці, нормування, оцінка персоналу, немате-
ріальні методи заохочення, система оцінки ефектив-
ності існуючих методів заохочення праці. 

Особливості стратегічного управління персона-
лом полягають у створенні стимулів, за допомогою 
яких працівник пов’язуватиме власні перспективи з 
перспективами розвитку підприємства.

Література:
1. Драницина Е. Практические советы по мотивации / http://www.info-site.ru/.
2. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 340 с. – ISBM 966-574-412-7.
3. Миколаєнко Д. А. Дослідження структури мотивації фахівців при побудові системи оплати праці / Електронний ресурс. – 

Режим доступу до сайту: http://www.management. com. ua/hrm/hrm040.Html
4. Пустовар Я. П. Мотиваційний аспект менеджменту персоналу // Вісник ХДУ. – Харків. – 2001. – № 508.
5. Хобта В. М., Чумаченко Є. В. Обґрунтування критеріїв розміру мінімальної заробітної плати // Соціально-економічні аспекти 

промислової політики. Соціальна політика й людський розвиток: Сб. наук. праць. – Т. 2. – Донецьк, 2004. – 524 с. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ПЕРСОНАЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ И МИРА

Баксалова О.М.
кандидат экономических наук, доцент,
Хмельницкий национальный университет
Бигус Д.В.
студентка
Хмельницкого национального университета

В статье рассмотрены различные средства мотивации персонала, проанализированы современные мотиваци-
онные теории, указаны разные группы мотиваторов, предложены различные пути и направления улучшения 
мотивационного процесса и проанализировано разные мотивационные подходы на современных предпри-
ятиях Украины и мира.
Ключевые слова: мотивация, трудовой мотив, механизм, мотивирующие факторы, нематериальная мотива-
ция, стимул, направления, трудовая деятельность.

FEATURES OF FORMS AND METHODS OF PROMOTING STAFF  
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE AND WORLD

Baksalova O.M.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Khmelnytsky National University
Bigus D.V.
Student
Khmelnytsky National University 

In the article considered different facilities of motivation, analyzed modern motivational theories, listed various 
motivators groups, proposed different ways and directions of improvement the motivational process and researched 
different motivational approaches on the modern enterprises of Ukraine and world.
Keywords: motivation, labor motive, mechanism, motivating factors, immaterial motivation, incentive, directions, 
employment.



24

# 4 (12) 2016

УДК 330.341.1:631.11:634

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
САДІВНИЦЬКИХ 

Бондаренко Т.В.
аспірант
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті висвітлено особливості інноваційних процесів у садівництві та розглянуто шляхи підви-
щення ефективності відтворення і продуктивного використання плодоягідних насаджень як голов-
ного елемента функціонування галузі. Автором визначені напрями розвитку інноваційних процесів 
у садівництві та запропоновано алгоритм інноваційного забезпечення галузі садівництва за відпо-
відними етапами.
Ключові слова: інноваційний процес, садівницьке підприємство, науково-технічний прогрес, сор-
тооновлення, плодоягідні насадження, інвестиції.

Постановка проблеми. Багатовіковий досвід 
свідчить про досить сприятливі природно-кліма-
тичні умови України для виробництва плодів і ягід, 
що тим самим передбачає потенційні можливості 
ефективного ведення галузі в ринкових умовах гос-
подарювання. Проте зарубіжна та вітчизняна прак-
тика переконує в тому, що це стає можливим лише за 
умови переходу садівницьких підприємств на інно-
ваційно-інвестиційний шлях розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Орга-
нізаційно-економічним засадам розвитку садівни-
цтва та впровадженню інноваційно-інвестиційних 
технологій виробництва плодів і ягід присвячено 
праці таких вчених, як О.Ю. Єрмаков, В.А. Рульєв, 
О.М. Шестопаль, Барабаш Л.О. та ін. Але плинність 
умов ринкового ведення плодоягідного виробництва, 
що відбувається в Україні останніми роками, потре-
бує поглибленого дослідження питань економіки 
та організації ведення галузі, опрацювання концеп-
туальних підходів щодо запровадження інновацій-
них процесів виробництва та оцінки економічного 
потенціалу різних систем ведення садівництва.

Метою даного дослідження є наукове обґрунту-
вання концептуальних засад інноваційного ведення 
садівництва в сільськогосподарських підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
садівництва України в останні роки характерним є 
скорочення площ плодоягідних насаджень у сіль-
ськогосподарських підприємствах (з 91,7 тис.га у 
2011 році до 74,8 тис.га у 2015 році) та зосередження 
виробництва плодів і ягід в господарствах населення, 
що становить нині понад 80 % загальнодержавного 
валового збору (табл. 1). Однак у цієї категорії госпо-
дарств досить обмежені можливості для виробництва 
саме високотоварної конкурентоспро¬мож¬ної про-
дукції, насамперед, через відсутність умов (незначні 
площі насаджень з розрахунку на одне присадибне 
господарство, відсутність спеціалізованої садів-
ницької техніки тощо), необхідних для застосування 
прогресивних інноваційних технологій.

Як бачимо із статистичних даних, в 2015 році 
порівняно з 2011 роком загальна площа плодоягід-

них насаджень в країні зменшились на 20,1 тис.га, 
а площі плодоносних насаджень скоротились на 
17,4 тис.га, тобто продовжується процес занепаду 
промислового садівництва.

Наукові дослідження вказують на те, що дія фак-
торів науково-технічного прогресу, які безпосеред-
ньо пов’язані із створенням багаторічних насаджень 
та формуванням сучасної матеріально-технічної 
бази промислового садівництва, перетворює його в 
одну з найбільш капітало- і фондомістких галузей 
сільського господарства. За цих умов виняткової 
гостроти набуває питання підвищення ефективності 
відтворення і продуктивного використання наса-
джень як головного елемента основних засобів у 
садівництві. А тому перехід на інноваційно-інвести-
ційне ведення галузі є основним шляхом збільшення 
виробництва плодів та ягід і підвищення ефектив-
ності садівництва. 

Слід відзначити, що на сучасному етапі свого роз-
витку садівництво зазнає найбільших змін за період 
існування, що пов’язано, насамперед, з необхідністю 
підвищення продуктивності праці в галузі за раху-
нок зниження трудомісткості робіт по догляду за 
насадженнями і широкого застосування механізації. 
Все це повинно викликати у існуючих садівниць-
ких підприємств прагнення до здійснення активних 
інноваційних трансформацій, розвитку і стимулю-
вання інноваційно-інвестиційної діяльності через 
реінвестування фінансових ресурсів у дану галузь.

Опрацювання наукових надбань дає можливість 
визначити такі напрями розвитку інноваційних про-
цесів у садівництві:

 • впровадження інтенсивних технологій вирощу-
вання плодових культур із максимальним урахуван-
ням можливостей природно-економічних чинників 
підвищення врожайності; 

• зниження собівартості і підвищення якості про-
дукції за рахунок використання нових імунних сор-
тів, які дають змогу зменшити пестицидне наванта-
ження в саду; 

• забезпечення екологічних вимог щодо охорони 
навколишнього середовища;
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• раціональне розміщення плодоягідних наса-
джень за зонами та мікрозонами країни, що дає 
змогу ефективно використовувати природно-кліма-
тичний потенціал галузі; 

• закладання насаджень сортами різного строку 
дозрівання з метою забезпечення населення й пере-
робної промисловості протягом усього вегетацій-
ного періоду свіжими плодами та ягодами, а також 
виробництва окремих видів продукції на експорт;

 • сортооновлення за рахунок застосування 
вітчизняних і кращих зарубіжних сортів плодових 
і ягідних культур, адаптованих до стресових умов 
вирощування; 

• освоєння нових ринків збуту через розширення 
як територіальних меж, так і за каналами реалізації 
(наприклад, орієнтація виробництва на переробку 
сухофруктів, джемів, яблучних чіпсів);

 • формування нових організаційних форм вироб-
ництва, які сприятимуть підвищенню економічної 
ефективності виробничо-господарської діяльності 
садівницьких підприємств;

 • розвиток розсадницької бази на основі ство-
рення безвірусного садивного матеріалу (сертифіко-
ване розсадництво) [4, с. 97].

Алгоритм інноваційного забезпечення галузі 
садівництва за відповідними етапами наведено на 
рисунку 1.

Концептуально сутність інноваційного забез-
печення галузі садівництва полягає в наступному. 
Так, підвищення продуктивності садів і радикальне 
поліпшення якості продукції можливі через зрос-
тання рівня інтенсивності ведення галузі, одним 
з основних напрямів якого є створення нових чи 

Таблиця 1
Показники розвитку садівництва в Україні за категоріями господарств

Роки
Площа плодоягідних 

насаджень, тис.га
Урожайність 
ц з 1 га площі 
насаджень в 

плодоносному віці

Валовий збір урожаю, тис.ц

загальна плодоносна Всього в тому числі з площі насаджень 
у плодоносному віці

Всі категорії господарств
2011 254,9 223,4 84,9 18963,3 18844,6
2012 254,9 223,4 89,9 20087,2 19875,38
2013 253,2 221,7 103,5 22952,6 22749,1
2014 239,2 209,9 95,2 19990,3 19684,7
2015 234,8 206,0 104,5 21527,5 21243,7

у т.ч. сільськогосподарські підприємства
2011 91,7 73,1 41,0 2998,0 2936,0
2012 90,3 71,8 51,4 3690,0 3534,8
2013 88,3 69,4 64,0 4442,1 4335,4
2014 79,1 61,7 53,7 3319,7 3174,1
2015 74,8 58,2 70,8 4116,8 3911,3

господарства населення
2011 163.2 150.3 106.2 15965.3 15908.5
2012 164,6 151,6 108,1 16397,2 16397,2
2013 164,9 152,3 121,6 18510,5 18413,7
2014 160,1 148,2 112,5 16670,6 16510,6
2015 160,0 147,8 117,8 17410,7 17332,4

Джерело: Держстат. Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища.

Перший етап  

Етапи інноваційного забезпечення садівництва 

Підготовчий 

вибір сорту 

вибір ділянки 

під час добору сортів необхідно 
користуватись  Державним 

реєстром сортів рослин України 

слід аналізувати фактори: рельєф 
та експозиція схилу, грунти, 

рівень грунтових вод 

Другий етап 

Етап створення закладання 
саду 

оптимальна густота садіння 
дерев у конкретних грунтово-
кліматичних умовах враховує 
силу росту підщеп і сорту, тип 

грунту, водозабезпечення,спосіб 
формування крони 

система крапельного зрошення 
дає можливість  економії води і 
вносити легкорозчинні добрива 

включає: облаштування шпалер, 
удобрення, боротьбу з бур’яна-
ми, шкідниками та хворобами, 
укриття плодових насаджень від 
градобою спеціальною сіткою 

система поливу 

система догляду 

Етап  догляду 

Третій етап 

Етап  збирання 
та обробки  

збирання врожаю 

сортування 
продукції 

оптимальні строки збирання 
врожаю плодів визначаються 
кольором мякуша, насіння та 

шкірки 

безпосередньо в садах 

у плодосховищах 

Рис. 1. Алгоритм інноваційного забезпечення 
садівницьких підприємств
 [Дослідження автора]
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поліпшення наявних основних засобів виробництва. 
Це зокрема стосується типів насаджень, помологіч-
них сортів, сортопідщепних комбінацій тощо. 

Для подальшого відродження промислового 
садівництва велике поширення повинні отримати 
інтенсивні типи насаджень, які на фоні високої про-
дуктивності забезпечуватимуть швидкий обіг капі-
талу та значне скорочення інвестиційного періоду.

Важливу роль для збільшення урожайності й 
отриманні прибутку в садівництві відіграє саме 
схема посадки дерев. Так, у фермерському госпо-
дарстві «Яблуневий сад» Звенигородського району 
Черкаської області при інтенсивному веденні садів-
ництва схема посадки передбачає максимум урожаю 
з мінімальної кількості земельної площі. Сорт Джо-
наголд за голандською технологією пропонується 
висаджувати по 74 дерева в ряду. Схема ж посадки, 
яку запровадили в «Яблуневому саді», передбачає 
90 дерев у ряду, тобто створювані тут плодові наса-
дження є більш щільними. 

В даному господарстві використовують тип 
саджанця, який отримав назву «кніп¬баум» або квіту-
ючий саджанець. Він має дворічний штамб з одноріч-
ною кроною. Такі насадження вже на другий рік після 
садіння дають врожай плодів до 30 тон з гектара. 
Окрім сорта Джонаголд у фермерському господар-
стві «Яблуневий сад» вирощують такі зимові сорти 
яблуні, як Джонаред, Еліза, Пінова, Чемпіон та ін. 

У регіонах, де існує загроза градобою застосо-
вується укриття плодових насаджень спеціальною 
сіткою. Це є одним із ефективних інноваційних при-
йомів у технології вирощування плодів. Залежно 
від конструктивних особливостей сітки, площі і 
конструкції насадження, комплект протиградового 
накриття коштує 13–18 тисяч євро на гектар.

За врожайності 45 тонн яблук з гектара вартість 
протиградового накриття, наприклад, в Нідерландах 
становить 0,04-0,07 євро на кілограм вирощених пло-
дів, що суттєво нижче витрат на усунення наслідків 
градобою. Крім захисту від градобою, сітка захищає 
врожай від пошкоджень сонячними опіками та оси-

пання під поривами вітру. Розсіювання сіткою соняч-
ного світла покращує мікроклімат і сприяє кращому 
приживленню плодових саджанців після садіння. З 
метою збереження врожаю у фермерському госпо-
дарстві «Яблуневий сад» закуплено протиградове 
покриття на площу 7 га плодових насаджень, а в 
майбутньому планується покриття всієї площі саду.

Одним із вагомих чинників підвищення ефектив-
ності садівництва значною мірою є раціональна орга-
нізація такого виробничого процесу, яким є збирання 
врожаю. Так, застосування потокового збирання зер-
няткових плодів із використанням контейнерів дає 
можливість значно підвищити продуктивність праці 
і зменшити собівартість продукції [2, с. 157].

На формування якісних показників плодів, від 
яких у великій мірі залежить їх лежкість, крім сор-
тових особливостей, значний вплив мають умови 
зберігання продукції. З цією метою для зберігання 
яблук у фермерському господарстві «Яблуневий 
сад» за німецькою технологією побудований холо-
дильник, який розміщений на території саду. Його 
місткість складає 26 окремих камер обсягом по  
100-120 т кожна. Таким чином, в даному господар-
стві шляхом запровадження інноваційно-інвести-
ційних технологій вирощування конкурентоспро-
можних і високопродуктивних плодових насаджень 
створені відповідні організаційно-економічні умови, 
які дозволяють забезпечити високу ефективність 
галузі садівництва.

Висновки. Ринкові умови господарювання вису-
вають підвищені умови до плодоягідного виробни-
цтва і ведення його на інтенсивних засадах. Цим і 
актуалізується опрацювання концептуальних засад 
інноваційного ведення садівництва в сільськогос-
подарських підприємствах. Вони передбачають 
необхідність враховувати особливості інноваційних 
процесів у садівництві і використовувати науково 
обґрунтовані шляхи підвищення ефективності від-
творення і продуктивного використання плодоягід-
них насаджень як головного елемента функціону-
вання галузі. 
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В статье освещены особенности инновационных процессов в садоводстве и рассмотрены пути повышения 
эффективности воспроизводства и продуктивного использования плодово-ягодных насаждений как главного 
элемента функционирования отрасли. Автором определены направления развития инновационных процессов 
в садоводстве и предложен алгоритм инновационного обеспечения отрасли садоводства по соответствующим 
этапам.
Ключевые слова: инновационный процесс , садоводческое предприятие, научно-технический прогресс, 
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The article deals with the features of innovative processes in horticulture and discussed ways to improve reproduction 
and productive use of fruit seedlings as the main element of the sector (field). The author identified development 
directions of innovative processes in horticulture and offered algorithm of innovative supporting in the sector (field) 
of horticulture at the appropriate stages.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОБЛІК ВИТРАТ 
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ

Волковська Я.В.
аспірант кафедри бухгалтерського обліку
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Запропоновано використовувати при організації обліку витрат методичні рекомендації з планування, 
обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг), які розроблені для споріднених галузей. Виді-
лено особливості діяльності, які характерні для підприємств готельно-ресторанного комплексу та 
впливають на характер і структуру та класифікацію їх витрат. Виокремлено сукупність факторів, що 
мають вплив на облік витрат на підприємствах готельно-ресторанного комплексу, охарактеризовано 
сутність кожного з факторів. Зроблено висновки щодо необхідності аналізу факторів, які впливають 
на облік витрат, з метою побудови якісної, надійної, ефективної та економічно доцільної системи 
обліку. 
Ключові слова: витрати, облік витрат, готельно-ресторанний комплекс, фактор.

Постановка проблеми. На сьогодні в умовах 
ринкової економіки кожне підприємство особливо 
намагається збільшити свої прибутки, у тому числі 
за допомогою зменшення витрат. В залежності від 
того, як буде організований облік витрат на підпри-
ємстві, залежатиме саме значення витрат, що впливає 
на прибутковість та конкурентоспроможність цього 
підприємства, проте для того, щоб організувати чи 
покращити ту чи іншу ділянку обліку, необхідно 
зрозуміти, які особливості має сфера діяльності, що 
досліджується, та які фактори впливають на органі-
зацію обліку витрат, що підтверджує актуальність 
цього дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження проблем обліку витрат зро-
били вітчизняні науковці, зокрема Ф. Ф. Бутинець, 
С.  Ф. Голов, З.  В.  Гуцайлюк, А.  М.  Кузьмінський,    
Л.  В.  Нападовська, О. Є. Власова, Ю. В. Карпенко 
та інші, але недостатньо дослідженими є фактори, 
що безпосередньо впливають на організацію обліку 
витрат, тому важливість дослідження обліку витрат 
зростає, адже є одним з критеріїв якості ведення 
готельно-ресторанного бізнесу. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї роботи 
є визначення факторів, що впливають на облік витрат 
на підприємствах готельно-ресторанного комплексу.

Для визначення собівартості готельних послуг 
можна використовувати методичні рекоменда-
ції з її формування у споріднених галузях, у яких 
визначено склад і класифікацію витрат. Однак для 
встановлення структури витрат необхідно виді-
лити особливості діяльності підприємств готельно-
ресторанного комплексу з точки зору впливу на 
характер та структуру витрат, адже в Україні мініс-
терствам і відомствам закріплено право щодо вре-
гулювання питання класифікації витрат шляхом 
затвердження відповідного інструктивного забез-
печення для його використання на підприємствах з 
врахуванням особливостей обліку калькулювання 

собівартості продукції (робіт і послуг) в різних 
галузях економіки відповідно до галузевих стандар-
тів [1]. Отже, для готелів та ресторанів характерні 
наступні особливості, що враховують при обліку 
витрат, які узагальнено автором при дослідженні  
[2; 3, c. 53; 4; 5, c. 431; 6, c. 190-191; 7, c. 34; 8]:

- зазвичай витрати класифікуються одночасно 
за статтями калькуляції та частково за економічними 
елементами;

- існує група витрат, що мають сезонний харак-
тер чи виникають нечасто внаслідок нерівномірності 
споживання готельних послуг та продукції ресто-
рану;

- витрати виникають у момент надання послуги;
- потреба облікувати витрати за місцем виник-

нення;
- наявність широкого спектру послуг, що нада-

ються (основних і додаткових);
- поєднання процесів виробництва і надання 

послуг;
- відсутність незавершеного виробництва у 

готелях внаслідок неможливості накопичення чи 
зберігання готельних послуг;

- більшість витрат мають умовно-постійний 
характер, тобто прямо не залежать від фактичного 
обсягу надання послуг;

- у структурі витрат готелів достатньо великою 
є питома вага амортизаційних відрахувань;

- практично неможливо достовірно оцінити 
витрати, що виникають від надання тієї чи іншої 
послуги та необхідні для її завершення;

- послуги, що надаються, мають як матеріаль-
ний, так і нематеріальний характер;

- властивий як послідовий характер, так і одно-
часність надання послуг, отже, витрати, що вини-
кають, можуть одночасно відноситись до декількох 
послуг;

- при розподілі витрат на ресурсозабезпечення 
доцільно використовувати різні бази розподілу, тому 
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що зазвичай не всі приміщення у готелях обладнано 
приладами, які дають змогу з достатньою точністю 
визначити кількість спожитих води, електроенер-
гії тощо у приміщеннях, що використовуються для 
різних потреб (загального призначення, адміністра-
тивні, для забезпечення збуту);

- процес обслуговування обмежений у часі;
- у готелях та ресторанах може бути встанов-

лено цілодобовий режим роботи;
- спеціалізація готельно-ресторанного комплексу;
- категорія готелю;
- неоднозначність витрат щодо класифікації 

об’єкту індустрії гостинності;
- наявність програмних продуктів, які харак-

терні саме для цієї сфери діяльності.
Проте особливості діяльності того чи іншого під-

приємства – це лише один з багатьох факторів, що 
впливає на організацію обліку витрат. Таким чином, 
автором виділено такі фактори, які можуть стати 
причиною змін щодо обліку витрат на підприєм-
ствах готельно-ресторанного комплексу, що пред-
ставлено на рис. 1. 

Як можна побачити на рис. 1, виділяють вну-
трішні та зовнішні фактори. Так, може виникнути 
ситуація, коли не вистачає коштів на потрібне про-
грамне забезпечення чи навпаки є можливість при-
дбати/розробити програмний продукт, який надасть 
можливість, з одного боку, спростити облік витрат, з 
іншого, збільшить обсяг корисної інформації, тому 
організовують облік виходячи з того, що у наявності, 
адже якщо є методи обліку, які вручну використову-
вати важко та недоречно, а відповідного програмного 
забезпечення немає. Від спеціалізації робіт, особли-
востей технологій приготування страв також зале-
жать і кількість підрозділів, і які підходи до обліку 
витрат доцільно вносити до облікової політики. 

Організаційна структура управління показує, 
скільки підрозділів та кадрів у наявності на підпри-

ємстві, що впливає, з одного боку, на розподіл витрат 
між підрозділами, з іншого  боку, на кадрові ресурси, 
на які також впливає і ступінь централізації управ-
ління. Також слід враховувати, що облік витрат є 
відмінним на підприємствах в залежності від форми 
власності. Крім того, в залежності від обраної сис-
теми оподаткування залежить і необхідність ведення 
обліку тих чи інших витрат, адже на спрощеній сис-
темі оподаткування такої вимоги немає для фізичних 
осіб-підприємців, тому якщо це не призводить до 
зменшення податкових зобов’язань та не суперечить 
законодавству, то директора зазвичай економлять 
на якісному обліку витрат та ведуть лише окремі 
ділянки, і то не завжди системно. Інформація щодо 
особливостей обліку витрат повинна відображатись 
у наказі про організацію бухгалтерського обліку та 
облікову політику підприємства, тому якщо вже від-
мічено якісь особливості ведення обліку, то вони 
повинні виконуватись. Також можлива ситуація, 
коли маркетинговий відділ потребує певної інфор-
мації щодо тих чи інших витрат, тому їх облік орга-
нізовують таким чином, щоб не тільки зафіксувати 
фактичні витрати, але і сформувати суми щодо тих 
витрат, значення яких хочуть знати менеджери та 
маркетологи.

Щодо кадрових ресурсів, то тут вплив є однознач-
ним: в залежності від кваліфікації, компетентності, 
кількості працівників та якості робочих умов прямо 
залежить організація як обліку витрат, так і будь-якої 
ділянки, при цьому маються на увазі як бухгалтери, 
так  і менеджери, які приймають участь в управлінні 
витратами. 

Зовнішні фактори поділяються, перш за все, на 
національні та міжнародні. Національні фактори 
формуються в межах країни, міжнародні, відповідно, 
за межами країни (наприклад, прийняття нового 
міжнародного стандарту щодо обліку витрат). Так, 
політична нестабільність призводить до економічної 
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Рис. 1. Фактори, що впливають на організацію обліку витрат, на підприємствах  
готельно-ресторанного комплексу 
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нестабільності, які разом стають причиною тіньової 
економіки, що в свою чергу, стає чинником викрив-
лення бухгалтерських даних та побудови такої сис-
теми обліку, яка б фіксувала «потрібні» витрати та 
ховала «непотрібні». Прийняття законів, стандартів, 
більш за все впливає на облік витрат, адже облік 
ведеться, перш за все, виходячи із норм законодав-
ства. 

Слід відзначити, що від соціального рівня спожи-
вачів залежить попит, який впливає на дохід підпри-
ємства, отже, і на його витрати, тому вважаємо дореч-
ним непрямий вплив цього фактору підкреслити. 

Розвиток інформаційних технологій надає мож-
ливість спростити облік витрат, покращити облі-
ково-інформаційне забезпечення, зробити його більш 
повним та простішим, тому від якості програмного 
забезпечення залежить і якість ведення обліку витрат. 
При цьому можливі відкриття саме в галузі, в якій під-
приємство працює, що не може не впливати у подаль-
шому на його витрати, а, отже, і облік.

Від відносин з постачальниками залежить 
пакет документів, що вони надають, а залежно від 
оформлення документів визначаються підстави для 
визнання витрат. Якщо індустрія гостинності почне 
процвітати, то покращаться умови для ведення 
готельно-ресторанного бізнесу, що призведе до 
збільшення щорічних витрат та виникнення нових, 

які необхідно буде показувати в обліку. З метою фор-
мування інформації більш доступної для інвесто-
рів як теперішніх, так і потенційних, підприємства 
можуть застосовувати ті чи інші підходи до обліку 
витрат, адже інвестори-іноземці можуть не зрозу-
міти суть даних, що наведені у звітах внаслідок того, 
що вони звикли оформлювати операції по-іншому. 
Проте слід не забувати про обмеженість ресурсів 
(матеріальних, трудових тощо), це необхідно врахо-
вувати та найбільш раціонально розподіляти наявні 
ресурси, що також може вплинути на обрання того 
чи іншого підходу до обліку витрат.

Висновки. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що для організації обліку витрат є важливим 
встановлення особливостей діяльності того чи 
іншого підприємства, адже кожна сфера діяльності 
є специфічною зі своїм набором рис, які характерні 
саме для цієї ділянки, і підприємства готельно-рес-
торанного бізнесу як частина індустрії гостинності 
не є виключенням, проте на облік витрат в цілому 
впливає багато факторів як у внутрішньому серед-
овищі, так і із зовнішнього, які необхідно врахову-
вати та аналізувати з метою оптимізації витрат, і, як 
наслідок, підвищення рентабельності підприємства, 
тому ця тематика потребує подальших досліджень.

Напрямками подальших досліджень є організація 
управлінського обліку витрат операційної діяльності.
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ОБОБЩЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА УЧЁТ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА

Волковская Я.В.
аспирант кафедры бухгалтерского учёта
Харьковского национального экономического университета
имени Семена Кузнеца

Предложено использовать при организации учета расходов методические рекомендации по планированию, 
учету и калькуляции себестоимости работ (услуг), которые разработаны для родственных отраслей. Выде-
лены особенности деятельности, которые характерны для предприятий гостинично-ресторанного комплекса 
и влияют на характер и структуру и классификацию их расходов. Выделена совокупность факторов, влияю-
щих на учет расходов на предприятиях гостинично-ресторанного комплекса, охарактеризована сущность каж-
дого из факторов. Сделаны выводы о необходимости анализа факторов, влияющих на учет расходов, с целью 
построения качественной, надежной, эффективной и экономически целесообразной системы учета.
Ключевые слова: расходы, учёт расходов, гостинично-ресторанный комплекс, фактор. 

COMPILATION OF THE FACTORS THAT IMPACT ON EXPENSES AT THE 
ENTERPRISES OF THE HOTEL-RESTAURANT COMLEX

Volkovska I.V.
Post-Graduate Student of the Department of Accounting
S. Kuznets Kharkiv National Universuty of Economics

It is proposed to use for the cost accounting organization guidelines of planning, accounting and calculation of the 
cost of works (services) that are designed to related industry. It is highlighted features of activities that characterize 
the enterprises of the hotel-restaurant complex and affect on the nature and structure and classification of costs. There 
is determined a set of factors that influence on the cost accounting at the enterprises of hotel-restaurant complex, 
described the essence of each factor. The conclusions about the need of analysis of the factors that affect on the cost 
accounting are made to build high quality, reliable, cost-effective and expedient accounting system.
Keywords: costs, cost accounting, hotel-restaurant complex, factor.
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ДИСКРЕТНАЯ ВЕРСИЯ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ КАПИТАЛА 
М. КАЛЕЦКОГО

Воронин А.В.
кандидат технических наук, доцент,
Харьковский национальный экономический университет
имени Семена Кузнеца
Гунько О.В.
кандидат физико-математических наук, доцент,
Харьковский национальный экономический университет
имени Семена Кузнеца

Предложенная статья посвящена ретроспективному анализу поведенческих свойств модели дина-
мики капитала М. Калецкого. Авторы предположили дискретность изменения времени для совер-
шенствования вышеуказанной модели для целей прогнозирования и управления величиной капи-
тала, а также анализа эффективности выбора инвестиционной стратегии. Предложенная структура 
модели подразумевает использование традиционного математического аппарата линейных разност-
ных уравнений произвольного порядка. Данный факт существенно упрощает анализ устойчивости 
состояния равновесия исследуемой экономической системы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности обеспечения устойчивого роста капитала с предотвращением нежелательных 
кризисных явлений в макроэкономической политике.
Ключевые слова: капитал, динамическая система, инвестиции, склонность к сбережению, времен-
ной лаг, условия устойчивости, стабильность макроэкономической политики, кризисные экономи-
ческие явления.

Постановка проблемы. В настоящей работе 
авторами предпринят альтернативный подход к 
построению модели динамики капитала с учетом 
известных постулатов М Калецкого и предположе-
ний о дискретном характере временных изменений.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Классическая модель динамики капитала М. Калец-
кого [1. с. 320] была представлена еще в 1935 г. и в 
дальнейшем претерпевала целый ряд модификаций. 
Механизм действия модели базируется на предполо-
жении о непрерывном изменении времени и являет 
собой с математической точки зрения дифференци-
ально-разностное уравнение запаздывающего типа. 
В том же 1935 г. Р. Фришем и Г. Хольмом [2, с. 235] 
была представлена схема решения смешанных диф-
ференциально-разностных уравнений, основанная 
на применении графических методов нахождения 
корней трансцендентных алгебраических уравнений 
на комплексной плоскости. 

В современной экономико-математической лите-
ратуре, в частности, А.В. Прасоловым [3, с. 49] 
выполнен предметный анализ качественных свойств 
дифференциальных уравнений с запаздывающим 
аргументом, где фактор запаздывания имеет смысл 
экономически значимого временного шага и приве-
ден ряд примеров с обоснованием выбора этой вели-
чины для различных видов хозяйственной деятель-
ности.

Формулирование целей статьи. Целью дан-
ной работы является построение дискретной дина-
мической модели эволюции капитала. Для удоб-
ства сравнения с исходной традиционной моделью 
М. Калецкого мы в основном будем придерживаться 

терминологии и символьных обозначений, представ-
ленных в изложении Р. Аллена [4, с. 199].

Изложение основного материала. Функциони-
рование модели реализуется посредством извест-
ного структуирования дохода Y на потребление C, 
инвестиции I и независимые расходы A, где C=cY

Y=C+I+A                                  (1)
и A заданная функция в дискретном времени. При 
этом 0<c<1  так называемая предельная склонность к 
потреблению, не зависящая от времени.. Не нарушая 
общности, будем полагать время t = 0,1,....,n,... задан-
ным на множестве натуральных чисел.

Ключевой переменной является величина B=B(n), 
определяющая решения об объеме инвестирования 
в момент времени n. При этом предполагается, что 
руководствуясь принятыми решениями об инве-
стициях через фиксированный интервал времени N 
происходят действия, направленные на выполнение 
инвестиционной программы. Величина N (натураль-
ное число) называется временным лагом. Очевидно, 
что временные лаги характеризуют реальные запаз-
дывания, определяемые различными технологиче-
скими циклами. Гипотеза о наличии запаздываний 
при преобразовании планируемых капиталовложе-
ний B(n) в фактические инвестиции I(n) приводит к 
следующему соотношению

∑
−

−=
⋅=

1n

Nni
iBinnI )(),()( ϕ                      (2)

где φ(n,i)  ̶ функция двух целочисленных пере-
менных. Формула (2) иллюстрирует то, что 



33

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

реальные инвестиции I(n) являются взвешенной 
суммой планируемых инвестиций B=B(n). Далее 
учитываем то обстоятельство, что планируемые 
инвестиции с учетом временного лага N опреде-
ляются приращением основного капитала  ∆K(n) 
без амортизации:

∆K(n)=K(n+1)−K(n)=B(n–N),              (3)
Также будем предполагать существование стати-

ческой связи между величиной  B и объемом сбере-
жений S=(1–c)•Y и капиталом K. Допуская вышеука-
занную связь линейной, будем иметь 

B=a•S−r•K,                             (4)
где a, r положительные константы. Постоянная a 

является безразмерной величиной. Обычно считают 
[4, с. 200], что a невелико, т.е. 0<a<1, что объясня-
ется малой долей внутренних сбережений предпри-
ятий, направленных на инвестирование. Постоянная   
имеет размерность. Её принято называть нормой 
инвестиционных решений по отношению к основ-
ному капиталу.

Можно утверждать согласно формуле (4), что 
на изменение величины B в положительную сто-
рону влияет объем сбережений S, а в отрицатель-
ную сторону – наличный запас основного капитала 
K. Система полностью описывается уравнениями 
(1) – (4). Она включает 4 переменных величины  
Y(n), I(n), B(n), K(n). Удобно исключить из рассмо-
трения величины  Y(n), I(n).

В результате тождественных преобразований 
получим систему относительно двух переменных   
B(n) и K(n) в предположении  A = соnst:

( )

( )
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Система (5), (6) двух разностных уравнений 
может быть упрощена, если допустить, что весо-
вая функция φ(n,i) будет зависеть только от разно-
сти аргументов, т.е. φ(n,i)=φ(n–i). В таком случае 
система (5), (6) имеет следующее представление:
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Предположим, что существуют функции 

∑
∞
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зависящие от комплекснозначной переменной z и 
являющейся Z-преобразованием, соответственно, 
функций  K(n), B(n), φ(n).

В таком случае система разностных уравнений 
(7), (8) преобразуется к виду двух алгебраических 
уравнений для определения )(~ zK     )(~ zB   и )(~ zK     )(~ zB  .

Формальное применение Z-преобразования с уче-
том его свойств [5, с. 36 ] к уравнениям (7) и (8) дает:
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где K(0), K(1),...,K(m),,...,K(N), – заданные начальные 
значения капитала. Не умаляя общности, во избе-
жание громоздких преобразований допустим, что 
K(0)=K(1)=...K(n)=0. В таком случае из (10) следует, 
что

( ) )(~)(~ 1 zKzzzB NN −= +  .                  (11)
Подставляя (11) в (9), получим следующее урав-

нение для определения  ( ) )(~)(~ 1 zKzzzB NN −= +  : 

( )( ) ( )[ ] ( ) .~~~
1

11
+

=+++−+

z
zaAzKzarzzaz NN ψψ   (12)

Из (12) очевидно следует, что

( ) 11 )(~))(~1(
1

)(~ −+ +++−
−

= zarzzaz
z

zaAzK NN ψψ  , (13)

где

( ) ( )z
z

zz ϕψ ~~ 1−
=                           (14)

Выражение (13) даёт формулу для нахождения 
капитала как функции комплексной переменной ( ) )(~)(~ 1 zKzzzB NN −= +  . Для перехода к оригиналу K(n), т.е. значению 
капитала в дискретном времени, необходимо реали-
зовать процедуру обратного Z-преобразования, что 
не представляется возможным без задания явного 
вида функций ( ) ( )z

z
zz ϕψ ~~ 1−

=   или ( ) ( )z
z

zz ϕψ ~~ 1−
=  . Интересно отметить, 

что из (14) легко обнаружить связь 
φ(n+1)– φ(n)= ψ(n+1)

или                       ( ) ( ) ( )∑
=

+=
n

i
in

1
0 ψϕϕ  .

Далее рассмотрим ряд примеров, демонстриру-
ющих различные динамические режимы эволюции 
капитала при различных видах функции φ(n,i).

Пример 1. Пусть 
N

inin 1)(),( =−=ϕϕ  . 

В таком случае из выражения (2) следует

∑
−

−=
=

1
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n

Nni
iB

N
nI  .

С экономической точки зрения это означает, что 
фактические инвестиции I(n) есть не что иное, как 
среднее арифметическое всех планируемых реше-
ний о капиталовложениях B(i) от момента времени 
n – N до момента n–1 включительно.

Тогда система разностных уравнений (5), (6) при-
мет более простой вид:
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Путем алгебраических преобразований системы 
(15), (16) нетрудно получить разностное уравнение 
для динамики капитала K(n):

aAnK
N
arNnK

N
aNnK +






 +−+






 +=++ )()(1)1(   (17)

Разностное уравнение N+1 порядка имеет стаци-
онарное решение:

r
aAK =∞)(                             (18)

Представляется удобным для дальнейшего ана-
лиза переписать (17) с использованием переменной 
x(n)=K(n)−K(∞), являющейся отклонением текущего 
значения капитала K(n) от своего равновесия K(∞):

)()(1)1( nx
N
arNnx

N
aNnx 






 +−+






 +=++  . (19)

При этом очевидно существует тривиальная ста-
ционарная точка  x(∞)=0.

Разностное уравнение (19) достаточно часто 
встречается в математической литературе [6, с. 381]. 
В работе С. Куруклиса [7, с. 719] получены параме-
трические условия для устойчивости тривиального 
решения (19). Разностное уравнение (19) обладает 
характеристическим полиномом:

01 =+−+ qp NN λλ  ,                  (20)

где  
N
ap +=1       

N
arq += . .

Из теоремы (3) указанной статьи [7, с. 725] сле-
дует, что для любого натурального N, неотрицатель-
ного действительного числа p и произвольного дей-
ствительного числа q корни уравнения (20) лежат 
внутри единичного круга на комплексной плоскости, 
если и только если
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Здесь   есть решение уравнения 
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В интересующем нас случае параметр  q>0. Поэ-
тому из (21),(22) вытекают следующие условия:

N
Np 1+

<    и   ( )2
1

2 cos211 ϕppqp −+<<−   (24)

Выполнив обратную замену 
N
ap +=1 ,   

N
arq +=  , 

N
ap +=1 ,   

N
arq +=  ,  

 
будем иметь:

1<а         и         ( )
N
appr −−+< 2

1
2 cos21 ϕ    (25)

Итак, неравенства (25) гарантируют попадание 
внутрь единичного круга корней полинома (20) и 
обеспечивают условия асимптотической устойчиво-
сти нулевого решения разностного уравнения (19). В 
данном примере не было необходимости в примене-
нии  Z-преобразования.

На рис. 1 приведена зависимость максимального 
значения r при различных N и a.

 

 

Рис. 1. Зависимость rmax от N, a.

На рис. 2 изображены графики динамики капи-
тала K=K(n) при различных значениях r, N, a=0.125, 
удовлетворяющих условиям устойчивости (25).

 

Решения разностного уравнения  
X(n+N+1)=bX(n+N)-cX(n) при а=0.125
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Рис. 2 Динамика капитала K=K(n) при a=0.125 и 
различных значениях r, N.

Пример 2. 
В отличие от предыдущего примера возьмем  

φ(n–i)=(1–b)bn–i  0<b<1. Такой способ определения 
весовой функции означает, что вклад в реальные 
инвестиции плановых решений о капиталовложе-
ниях от предыдущего временного шага к последую-
щему возрастает в геометрической прогрессии.

Тогда 
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=
)1()(~ϕ   и с учетом (14) имеем  
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Для данного конкретного вида функции ψ(z)  выра-
жение (13) для  )(~ zK     )(~ zB   запишется в форме:
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где p1=−(b+1+a(1−b)); p2=−(b+a(1−b)); 
pN+1=r+a(1−b));    pN+2=−(rb+a(1−b)).

Об устойчивости динамики капитала, описывае-
мого уравнением (26) можно судить по расположе-
нию корней знаменателя:

0212
1

1
2 =++++ ++

++
NN

NNN pppp λλλλ    (27)
В настоящее время для полиномиального урав-

нения (27) не разработаны параметрические усло-
вия на коэффициенты данного уравнения, гаранти-
рующие расположение корней в единичном круге 
комплексной плоскости. Даже при N=1 имеет место 
характеристическое уравнение

032
2

1
3 =+++ qqq λλλ  ,

где  q1=−(b+1+a(1−b)); q2=r−b; q3=−(rb+a(1−b)).
Для данного уравнения все три корня будут по 

модулю меньше единицы, если
|q1+q3|<1+q2  и  |q2−q1q3|<1−q3

2.
При подстановке конкретных значений q1, q2, q3 

в вышеуказанные неравенства получится довольно 

громоздкая система четырех линейно-квадратиче-
ских неравенств относительно параметров r, a, b. 
В случаях, когда N>1, при использовании крите-
рия Шура [8, с. 246] cложность параметрических 
условий устойчивости будет только возрастать. 
Авторы настоящей работы выражают надежду, что 
для полиномиального уравнения (27) возможно 
получение конструктивных результатов относи-
тельно расположения корней внутри единичной 
окружности.

Выводы. В заключение следовало бы отме-
тить, что весовая функция φ(n−i) играет роль 
так называемого формирующего фильтра между 
планируемыми и реализованными инвестици-
онными проектами. Очевидно, что обоснован-
ный выбор структуры вышеуказанного фильтра 
может обеспечить устойчивый рост капитала и 
предотвратить нежелательные кризисные явле-
ния и катастрофы, а также служить эффективным 
инструментом в реализации стабильности макро-
экономической политики. 
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Запропонована стаття присвячена ретроспективному аналізу поведінкових властивостей моделі динаміки 
капіталу М. Калецького. Автори припустили дискретність зміни часу для вдосконалення вищевказаної моделі 
для цілей прогнозування і управління величиною капіталу, а також аналізу ефективності вибору інвестицій-
ної стратегії. Запропонована структура моделі передбачає використання традиційного математичного апарату 
лінійних різницевих рівнянь довільного порядку. Даний факт істотно спрощує аналіз стійкості стану рівноваги 
досліджуваної економічної системи. Отримані результати свідчать про можливість досягнення сталого розви-
тку капіталу із запобіганням небажаних кризових явищ в макроекономічній політиці.
Ключові слова: капітал, динамічна система, інвестиції, схильність до заощадження, часовий лаг, умови стій-
кості, стабільність макроекономічної політики, кризові економічні явища.
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The proposed article is devoted to a retrospective analysis of the behavioral properties of capital dynamics model M. 
Kalecki. The authors suggested the discrete time changes for the improvement of the above model for predicting the 
value of capital and management purposes, as well as the analysis of the effectiveness of the investment strategy of 
choice. The proposed structure of the model involves the use of traditional mathematical apparatus of linear differential 
equations of arbitrary order. This fact greatly simplifies the analysis of the equilibrium state of a study of the economic 
system. The results indicate the possibility of achieving sustainable growth capital to the prevention of unwanted crisis 
in macroeconomic policy.
Keywords: capital, dynamic system investments, the propensity to save, the time lag, the stability conditions, the 
stability of macroeconomic policies, the crisis economic phenomena.
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Постановка проблеми. Сьогодні одним з най-
більш складних та суперечливих питань методики 
і організації економічного аналізу є аналіз дебітор-
ської заборгованості, що пов’язано з існуванням 
проблеми неплатежів. Необхідність аналізу дебітор-
ської заборгованості особливо збільшується в період 
інфляції, коли іммобілізація власних коштів стає 
дуже невигідною. Слід зазначити, що дебіторська 
заборгованість підприємства виступає важливою 
складовою оборотного капіталу. Вона має значну 
питому вагу в складі поточних активів і впливає на 
фінансовий стан підприємства [5, с. 27]. Саме тому 
для прийняття ефективних управлінських рішень 
щодо подальшої діяльності підприємства потрібно 
проводити постійний моніторинг заборгованості, 
своєчасно висувати претензії стосовни боргів та 
попереджувати їх виникнення у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У сучасній методичній, навчальній літературі наво-
дяться різноманітні підходи і методики до аналізу 
дебіторської заборгованості. У дослідженні питань 
методологі аналізу дебіторської заборгованості 
вагомий внесок зробили такі вчені-науковці, як 
Ф. Ф. Бутинець, А. Я. Василинюк, Б. М. Голубкіна, 
Н. О. Ковальчук, О. Г. Лищенко, А. А. Некрасенко, 
М. Г. Чумаченко, О. Є. Федоренко, та ін..

Постановка завдання. Завданням написання 
даної статті є дослідження методики аналізу дебітор-
ської заборгованості та визначення шляхів вдоскона-
лення існуючих методик, які формують підґрунтя 
для прийняття своєчасних та ефективних управлін-
ських рішень в процесі здійснення фінансово-госпо-
дарської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Дебіторська 
заборгованість – це складова оборотного капіталу, 
яка передбачає певні вимоги до фізичних чи юри-

дичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. 
Вона – невід'ємна частина збутової діяльності будь-
якого підприємства [3, с. 94]. Дебіторська заборго-
ваність має значну питому вагу в складі поточних 
активів, а тому велика її частка в загальній структурі 
активів знижує ліквідність та фінансову стійкість 
підприємства. Для поліпшення фінансового стану 
підприємства важливо проводити аналіз дебітор-
ської заборгованості, який повинен бути спрямова-
ний на виявлення чинників, що впливають на зрос-
тання дебіторської заборгованості та визначення 
резервів спрямованих на ліквідацію невиправданої 
заборгованості і зниження її зростання. Значення 
аналізу дебіторської заборгованості особливо зрос-
тає в період інфляції, коли іммобілізація власних 
оборотних активів стає дуже невигідною [1, с. 134].

Аналіз дебіторської заборгованості здійснюється 
для надання інформації користувачам фінансових 
звітів. Для проведення аналізу дебіторської заборго-
ваності використовуються традиційні методики, про-
цедури; розраховуються аналітичні показники, яким 
необхідно дати економічну інтерпретацію [7, с. 174].  
Джерелом аналізу дебіторської заборгованості є 
баланс підприємства, примітки до фінансових звітів, 
дані аналітичного та синтетичного обліку, норма-
тивно-методичні документи з обліку, інвентаризації, 
звітності, контролю, внутрішня звітність. Основні 
показники оцінки стану та якості дебіторської забор-
гованості наведено у таблиці 1. 

Необхідно відзначити, що аналіз дебіторської 
заборгованості будь-якого підприємства почина-
ється з досконалого вивчення стану розрахунків з 
дебіторами та причин їх виникнення. Доцільно про-
водити аналіз дебіторської заборгованості в певній 
послідовності та розпочинати з проведення гори-
зонтального та вертикального аналізу, який пока-

УДК 657.212
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У статті розглянуто існуючі методологічні аспекти аналізу дебіторської заборгованості, які спрямо-
вані на підвищення фінансової активності підприємства в умовах динамічного, мінливого зовніш-
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зує складові елементи дебіторської заборгованості 
та частку дебіторської заборгованості в структурі 
оборотних активів і в структурі балансу. За даними 
фінансової звітності визначаються основні показ-
ники, які характеризують стан, якість, ліквідність 
дебіторської заборгованості.

На першому етапі аналізу дебіторської заборго-
ваності підприємства проводиться оцінка її рівня 
та динаміки. Крім того, оцінка рівня здійснюється 
на підставі визначення коефіцієнта відволікання 
оборотних активів у дебіторську заборгованість, 
який визначається відношенням суми дебіторської 
заборгованості за товарними операціями до загаль-
ного обсягу оборотних активів підприємства. Якщо 
з року в рік цей коефіцієнт скорочується, то це є 
позитивним явищем в роботі підприємства. Наступ-
ними показниками, що характеризують дебіторську 
заборгованість – є: коефіцієнт оборотності – обчис-
люється відношенням виручки від реалізації про-
дукції за звітний період до суми дебіторської забор-
гованості; середній період інкасації дебіторської 
заборгованості визначається як відношення серед-
нього розміру дебіторської заборгованості до суми 
одноденного обороту з реалізації продукції у визна-
ченому періоді. Скорочення показника свідчить про 
позитивні зміни в роботі підприємства. Період пога-
шення дебіторської заборгованості визначається від-
ношенням 360 днів до коефіцієнта оборотність дебі-
торської заборгованості. 

Результати першого єтапу аналізу використову-
ються в наступному етапі, який передбачає визна-
чення оптимальної дебіторської заборгованості в 
майбутньому періоді (Одз) за формулою:

 

 
,

де ОР – плановий обсяг реалізації продукції з надан-
ням комерційного кредиту;  Кс/ц – коефіцієнт спів-
відношення собівартості і ціни продукції; СПо – 
середній період обороту дебіторської заборгованості 

за результатами аналізу минулого періоду;  СПП – 
середній період прострочи платежів за результатами 
аналізу минулого періоду [1, с. 202].

Важливим етапом аналізу дебіторської заборгова-
ності є факторний аналіз, спрямований на кількісну 
оцінку впливу різноманітних чинників на рівень 
дебіторської заборгованості. В його основі лежить 
методика, яка дозволяє виділити вплив кожного чин-
ника на зміну результативного показника [9, с. 20]. 

На завершення аналізу визначається сума ефекту, 
отриманого від інвестування коштів у дебіторську 
заборгованість, яка розраховується за формулою:

 

де Е – сума ефекту, отриманого від інвестування 
коштів у дебіторську заборгованість за розрахун-
ками з покупцями;  ПРД – додатковий прибуток під-
приємства, отриманий у результаті збільшення обся-
гів реалізації продукції за рахунок наданого кредиту; 
ПВ – поточні витрати підприємства на кредитування 
та інкасацію боргу; ФВ – сума прямих фінансових 
втрат від неповернення боргу. 

Коефіцієнт ефективності інвестування коштів у 
дебіторську заборгованість – це відношення суми 
ефекту, отриманого від інвестування коштів у дебі-
торську заборгованість за розрахунками з покупцями 
до середнього залишку дебіторської заборгованості у 
визначеному періоді; Якість дебіторської заборгова-
ності – характеризується часткою сумнівної дебітор-
ської заборгованості в загальному обсязі заборгованості 
(%), питомою вагою вексельної форми розрахунків.

При аналізі коефіцієнтів, що характеризують 
дебіторську заборгованість, необхідно дотримува-
тися наступних принципів [5, c. 65]: 

- порівнювати їх із середньогалузевими і з кое-
фіцієнтами підприємств цієї ж галузі. Велика роз-
біжність із вказаними показниками у будь-який бік 
потребує уваги;

- враховувати циклічність бізнесу, тобто розрахо-
вувати коефіцієнти окремо для періодів зростання і 
для періодів спаду; 

Таблиця 1
Основні показники оцінки стану та якості дебіторської заборгованості

Показник Методика розрахунку Зміст
Коефіцієнт оборотності дебі-
торської заборгованості (Коб) 

Коб = ЧДр / Дз,  
де ЧДр –чистий дохід від реа-
лізації продукції, Дз – дебітор-
ська заборгованість (середня за 

аналізований період)

Показує скільки разів оберталася дебітор-
ська заборгованість за аналізований період

Період погашення (Обдн) Обдн = 360/ Коб = (Дз/ Вр) * Т,  
де Т – тривалість обігу дебі-

торської заборгованості

Показує скільки днів потрібно для одного 
обороту. Що триваліше період погашення, 
то вище ризик її неповернення

Частка дебіторської заборго-
ваності в загальному обсязі 
оборотних коштів (Удз)

Удз = Дз / Обз * 100,  
де Обз – загальний обсяг обо-

ротних коштів

Показує частку дебіторської заборгованості 
в загальному обсязі оборотних коштів під-
приємства. Що вище цей показник, то менш 
мобільна структура майна підприємства

Частка сумнівної дебіторської 
заборгованості в складі всієї 
дебіторської заборгованості 
(Усз)

Усз = Сз / Дз *100,  
де Сз – сумнівна заборгова-

ність

Характеризує якість дебіторської забор-
гованості. Тенденції до росту показника 
свідчать про зниження ліквідності підпри-
ємства
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- порівнювати їх значення при зміні кредитної 
політики, яка проводиться підприємством, і тим 
самим визначати ефективність цієї політики;

- розрізняти продаж в кредит і за готівку. Якщо 
у підприємства переважає продаж за готівку, а за 
продажем в кредит мають місце постійні затримки і 
середній період сплати занадто високий, то можливо 
варто припинити продаж в кредит взагалі і прода-
вати товари та послуги тільки за готівку;

- прагнути до балансу між кредиторською забор-
гованістю і дебіторською, адже кредиторська забор-
гованість є безкоштовним джерелом фінансування.

Стосовно удосконалення аналізу дебіторської 
заборгованості О. Є. Федорченко розробив та запро-
понував модель методики проведення аналізу дебі-
торської заборгованості в системі управління під-
приємством (рис. 1) [8, с.23]. Використання даної 
методики сприяє посиленню економічного ефекту 
від реалізації товарів і прискоренню отримання гро-
шових коштів від дебіторів.

АВС-аналіз є одним з методів раціоналізації, який 
може використовуватися в усіх функціональних сфе-
рах діяльності підприємства. АВС-аналіз дозволяє: 
виділити найбільш суттєві напрями діяльності; спря-
мувати ділову активність у сферу підвищеної еко-
номічної значущості і одночасно знизити витрати в 
інших сферах за рахунок усунення зайвих функцій і 
видів робіт; підвищити ефективність організаційних 
і управлінських рішень завдяки їх цільовій орієнтації.

XYZ-аналіз дозволяє класифікувати ресурси під-
приємства залежно від характеру їх використання і 
точності прогнозування змін в їх потребі. Основна 
ідея XYZ- аналізу полягає в групуванні об’єктів за 
однорідністю параметрів, що аналізуються, іншими 
словами – за коефіцієнтом варіації. 

EVA-аналіз забезпечує отримання більш корисної 
інформації про “цінність” здійснених у минулому 
періоді управлінських операцій, ніж облікові засоби 
вимірювання ефективності діяльності підприємства, 
такі як бухгалтерський прибуток, рентабельність 
капіталу чи темпи зростання прибутку в розрахунку 
на одну акцію. Значення показника EVA полягає 
в такому: прибуток, який заробляє підприємство, 
повинен перевищувати плату за використання капі-
талу (як власного, так і позикового), за допомогою 
якого цей прибуток одержується [3].

Ця методика дає змогу виявити, зміцнити фінан-
совий стан підприємства, збільшити стійкість та 
ефективно контролювати грошові надходження в 
погашення дебіторської заборгованості, виявити 
нереалізовані вигоди.

Висновки і пропозиції. Проведене в процесі 
підготовки статті дослідження засвідчує, що поява 
великої дебіторської заборгованості призводить 
до зниження платоспроможності підприємства та 
фінансової активності підприємства. Тому, в умо-
вах значного сповільнення платіжного обороту, що 
викликає зростання дебіторської заборгованості на 
підприємствах, важливим завданням є ефективне 
управління дебіторською заборгованістю на кож-
ному окремому підприємстві, яке спрямоване на 
оптимізацію загального її розміру та забезпечення 
вчасної інкасації боргу.

Правильний та своєчасний аналіз дебіторської 
заборгованості дозволяє оцінити ефективність і 
збалансованість товарного кредиту і надання зни-
жок покупцям, визначає сфери, в яких необхідно 
докласти додаткових зусиль для повернення боргів, 
дає базу для створення резерву сумнівних боргів, 
сприяє прогнозуванню надходження коштів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Види аналізу дебіторської 
заборгованості 

Залежно від 
завданих 
напрямів  

Залежно від 
специфіки 
діяльності 

підприємства 

Залежно від 
конкретних 

завдань 

Залежно від 
інструментарію 

-комплексний 
аналіз стану; 
-аналіз як частини 
дослідження бізнес-
процесів 
підприємства; 
-регулярний аналіз. 

 

-ретроспективний; 

- перспективний; 

-стратегычний. 

 
- вертикальний;  

- горизонтальний; 

- порівняльний.  

 

- АВС – аналіз 

- XYZ – аналіз 

- EVA - аналіз 

 

Рис. 1. Модель методики проведення аналізу дебіторської заборгованості
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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В статье рассмотрены существующие методологические аспекты анализа дебиторской задолженности, кото-
рые направлены на повышение финансовой активности предприятия в условиях динамичной, изменчивой 
внешней среды и их влияние на финансовую устойчивость предприятия. Проведен анализ исследований этой 
темы отечественными и зарубежными учеными. Предложены предложения по совершенствованию существу-
ющих методик анализа дебиторской задолженности. Обоснована необходимость проведения анализа дебитор-
ской задолженности для принятия эффективных управленческих решений. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, методика, анализ, управление, эффективность, предприятие.
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The article describes the existing methodological aspects of the analysis of receivables that are aimed at improving 
the financial activity of the enterprise in the conditions of dynamic, changing external environment and its impact on 
the financial stability of the enterprise. An analysis of research on this topic domestic and foreign scientists. Proposed 
suggestions for improving existing methods of analysis of receivables. The necessity of analysis of receivables for 
making effective management decisions.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  
З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Козлова Н.Є.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто суттєві відмінності в обліку та звітності витрат на оплату праці підприємств 
за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Положеннями (стандартом) бухгалтерського 
обліку України, запропоновані рекомендацій щодо гармонізації процесу управління витратами під-
приємств України відповідно до МСФЗ. На основі аналізу національних та міжнародних стандартів 
визначені основні складові виплат працівникам за сучасних умов господарювання. Розглянуто про-
блеми облікового забезпечення короткострокових та довгострокових виплат працівникам підприєм-
ства та запропоновані напрями удосконалення обліку. 
Ключові слова: витрати на оплату праці, заробітна плата, виплати працівникам, міжнародні стандарти.

Постановка проблеми. Праця є однією з най-
складніших і найважливіших економічних категорій, 
оскільки покликана виконувати життєво необхідні 
для людини відтворювальну, регулюючу, стимулю-
ючу та соціальну функції, без яких не відповідатиме 
своєму соціально-економічному призначенню.

На шляху до інтеграції в міжнародний еконо-
мічний простір, залучення вітчизняними підпри-
ємствами іноземного капіталу, вихід на іноземні 
ринки товарів, послуг та цінних паперів, зумовлює 
необхідність реформування національної системи 
бухгалтерського обліку у відповідності з Міжна-
родними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). 
Перехід на МСФЗ надасть українським підприєм-
ствам можливості для ефективного функціонування 
інформаційної системи підприємства. Крім того, 
застосування таких єдиних стандартів дозволить 
удосконалити організацію обліку оплати праці та 
забезпечить відкритість, прозорість звітної інфор-
мації, що сприятиме зростанню інвестиційної при-
вабливості національних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні, методичні і прикладні питання проблеми 
обліку витрат на оплату раці та її оплати завжди 
були предметом наукових досліджень, зокрема, 
таких відомих українських учених-економістів, як: 
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, А.Г. Загоро-
днього, С.В. Івахненка, Д.М. Черваньова, Л.М. Чер-
нелевського, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших. 

Метою статті є надання практичних рекомен-
дацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку 
витрат на оплату праці з урахуванням вимог міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу. Ринкові умови 
господарювання висувають нові вимоги до ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах Укра-
їни. Визначення шляхів максимізації прибутку 
підприємств можливо лише за умови належного 
інформаційного забезпечення керівництва для при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень, відтак 

завдання управлінського обліку полягає у наданні 
апарату управління інформації, що сприяла б під-
вищенню ефективності використання ресурсів під-
приємства. Методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про виплати  
(у грошовій та не грошовій формах) за роботи, 
виконані працівниками, та її розкриття у фінансо-
вій звітності визначає П(С)БО № 26 «Виплати пра-
цівникам» [2]. У національній практиці порядок 
обліку виплат працівникам визначає П(С)БО 26 
«Виплати працівникам» [2], що є похідним від норм  
П(С)БО 11 «Зобов’язання» [3] та П(С)БО 13 «Фінан-
сові інструменти». Окремі питання облікового забез-
печення виплат працівникам визначаються нор-
мами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та  
П(С)БО 16 «Витрати» [4], у яких виплати розгля-
даються як складові дебіторської заборгованості та 
елементи витрат підприємства. П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам» відокремлює такі види виплат:

– поточні виплати працівникам;
– виплати при звільненні;
– виплати після закінчення трудової діяльності;
– виплати інструментами власного капіталу;
– інші довгострокові виплати [2].
МСФЗ 19 не розглядає звітності за програмами 

пенсійного забезпечення, а стосується лише обліку 
виплат працівникам [1]. Згідно з МСБЗ 19, виплати 
працівникам – це всі форми компенсації, які праце-
давець надає працівникам в обмін на їхні послуги 
підприємству. При цьому працівник може нада-
вати послуги підприємству на основі повного або 
неповного робочого дня, постійної або періодичної 
зайнятості та на тимчасовій основі.

Таким чином, МСФЗ (IAS)19 розглядає трудову 
діяльність працівників як послуги, за які вони отри-
мують відповідну компенсацію. Слід зазначити, що 
в контексті даного стандарту директори та інший 
управлінський персонал також розглядаються як 
працівники. Цей стандарт поширюється на всі 
виплати працівникам, включаючи виплати згідно з: 
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– офіційними угодами між підприємством та 
окремими працівниками, групами працівників чи 
їхніми представниками; 

– законодавчими вимогами або через галузеві 
угоди, за якими підприємство має робити внески до 
національних, державних, галузевих або інших про-
грам за участю кількох працедавців; або – неофіцій-
ною практикою, яка веде до виникнення конструк-
тивних зобов’язань [1]. 

Виплати працівникам включають виплати, які 
надаються або працівникам, або їхнім утриманцям, 
та можуть бути надані у формі грошових виплат 
(або товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, 
їхнім дружинам/чоловікам, дітям чи іншим утриман-
цям або іншим особам, наприклад, страховим компа-
ніям [1]. 

МСФЗ (IAS)19 поділяє виплати працівникам на 
чотири категорії: 

1) короткострокові виплати; 
2) виплати по закінченні трудової діяльності; 
3) інші довгострокові виплати працівникам; 
4) виплати при звільненні [1].
Отже, МСФЗ 19 на відміну від національного 

П(С)БО 26 значно ширше розглядає аспекти обліку 
розрахунків за виплатами працівникам, включа-
ючи, окрім заробітної плати та премій, компенса-
ції за відсутність працівників, виплати пов’язані 
з участю працівників у прибутку підприємства та 
негрошові пільги у формі надання житла, автомо-
білів, безплатних та субсидованих товарів, медич-
ного обслуговування. 

Порівняльну характеристику вітчизняного 
та зарубіжного досвіду класифікації витрат, що 
пов’язані з розрахунками з персоналом за економіч-
ними елементами, наведено в таблиці. 

Проводячи порівняльний аналіз складу коротко-
строкових виплат працівникам стає очевидним, що 
Міжнародний стандарт фінансової звітності 19 на 

відміну від вітчизняного Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 26, окрім заробітної плати, 
виплат за невідпрацьований час та премій включає 
також виплати пов’язані з участю працівників у при-
бутках підприємства, різні винагороди в не грошовій 
формі та внески на соціальне забезпечення [5; 7]. 

Окрім складу короткострокових виплат привер-
тає увагу і відмінність підходів до зобов’язання ство-
рювати резерв на оплату відпусток в міжнародному 
і вітчизняному стандарті. У відповідності з Міжна-
родним стандартом фінансової звітності 19 до одної 
із статей короткострокових виплат працівникам 
короткострокові компенсації за відсутність праців-
ника, такі як оплачувана щорічна відпустка. 

Одним із важелів управління виплатами праців-
никам є облікова політика, яка дозволяє поєднати 
державне регулювання з ініціативою окремого під-
приємства. Формування чіткої облікової політики та 
раціональної організації обліку виплат працівникам 
зумовлено тим, що дана ділянка бухгалтерського 
обліку формує інформаційну базу як для прийняття 
управлінських рішень щодо зобов’язань та забез-
печень підприємства, так і для надання фінансової 
звітності зовнішнім користувачам.

Обліковою політикою регламентуються про-
грами виплат працівникам, які обираються підпри-
ємством відповідно до представлених П(С)БО 26 
«Виплати працівникам» видів програм: програми 
виплат за участі кількох роботодавців; програми 
виплат інструментами власного капіталу; програми 
виплат після закінчення трудової діяльності [6]. При 
розробці положень облікової політики враховують 
запити користувачів щодо заробітної плати, оплати 
відпусток, матеріальної допомоги, соціальних пільг, 
заохочувальних виплат тощо.

Встановлення переліку та складу забезпечень під-
приємство здійснює самостійно, виходячи з необхід-
ності та доцільності. Забезпеченнями є зобов’язання 

Таблиця 
Класифікація витрат, що пов’язані з розрахунками з персоналом, за економічними елементами  
у зарубіжній та національній практиці

Національна практика П(С)БО 16 
"Витрати" Зарубіжна практика МСФЗ 19 "Виплати працівникам"

1. Витрати на оплату праці: заробітна плата 
за окладами і тарифами, премії та заохо-
чення, матеріальна допомога, компенсаційні 
виплати, оплата відпусток та іншого невід-
працьованого часу, інші затрати на оплату 
праці

1.Короткострокові виплати працівникам: зарплата працівників, 
внески на соціальне забезпечення, оплачувана щорічна від-
пустка з поважних причин, виплата за участь у прибутку та 
премії, а також негрошові витрати на медичне обслуговування, 
надання житла, автомобілів та безкоштовних або субсидованих 
товарів (послуг).

2. Відрахування на соціальні заходи: від-
рахування на пенсійне забезпечення, відра-
хування на соціальне страхування, страхові 
внески на випадок безробіття, відрахування 
на індивідуальне страхування персоналу 
підприємства, відрахування на інші соціальні 
заходи

2. Виплати по закінченню трудової діяльності: пенсії, інші 
виплати – страхування житла та медичне обслуговування тощо.
3. Інші довгострокові виплати: додаткова відпустка за вислугу 
років або оплачувана академічна відпустка; виплата винагороди 
до ювілеїв; виплати у зв’язку з тривалою непрацездатністю; 
виплати частки прибутку та премії тощо.
4. Виплати при звільненні працівників
5. Компенсаційні виплати інструментами капіталу підприєм-
ства: акції, опціони на акції, випущені для працівників підпри-
ємства за ціною, нижчою, ніж для інших осіб, виплати грошо-
вими коштами, сума яких залежить від майбутньої ринкової 
ціни акції підприємства
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з невизначеними сумою або часом погашення на 
дату балансу, які в аспекті до виплат працівникам 
формуються для відшкодування наступних (майбут-
ніх) операційних витрат на виплату відпусток пра-
цівникам; додаткове пенсійне забезпечення тощо. 
Облікова політика у частині забезпечень розкриває 
інформацію про резерви наступних платежів, поря-
док їх утворення та використання.

Документальне оформлення операцій щодо роз-
рахунків між працівниками й роботодавцем за різ-
ними виплатами супроводжується великою кіль-
кістю документів типових та нетипових форм.

Особливе значення для визначення розміру 
виплат працівникам відіграє аналітичний облік, 
який здійснюється за кожним працівником, та 
дозволяє згрупувати інформацію у розрізі виплат 
працівникам різних кваліфікацій та категорій в 
цілому по підприємству. Зазначену інформацію 
можна знайти у типових формах первинної облі-
кової інформації зі статистики праці: П-1 «Наказі 
(розпорядженні) про прийняття на роботу»; П-3 
«Наказі (розпорядженні) про надання відпустки»; 
П-4 «Наказі (розпорядженні) про припинення тру-
дового договору (контракту)»; П-5 «Табелі обліку 
використання робочого часу»; П-6 «Розрахунково-
платіжній відомості працівника»; П-7 «Розрахун-
ково-платіжній відомості (зведеній)» [7].

Відомості про виплати працівникам накопи-
чуються у ф. № П-6 (за кожним працівником) та  
ф. № П-7 (зведеній по підприємству), у яких відобра-
жаються нараховані доходи за видами, суми утри-
мань податків та платежів та загальна сума коштів, 
що підлягає виплаті працівникам за визначений 
термін. Зазначені документи є підґрунтям для нако-
пичення інформації в облікових регістрах та скла-
данняЗвіту щодо сум нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання та Податкового розрахунку сум доходу, нара-
хованого (сплаченого) на користь платників податку, 
і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ).

Визначені форми розрахунково-платіжних відо-
мостей хоча й класифіковані за різними групами 
виплат працівникам, проте не мають ув’язки з озна-
ками оподаткування таких сум податком з доходів 
фізичних осіб. Йдеться про ті види доходів, які за тих 
чи інших обставин можуть звільнятись від сплати 
податку або, навпаки, матимуть податкові наслідки, 
проте у відомості представлені під однією назвою.

Однією з важливих проблем формування ефектив-
ної системи управління витратами на оплату праці є 
удосконалення механізму соціальних витрат на під-
приємстві. Зважаючи на нестійке фінансове стано-
вище, більшість підприємств не може утримувати соці-

альну сферу. З іншого боку, на багатьох підприємствах 
заробітна плата перестала виконувати свої функції, не 
забезпечуючи відтворення робочої сили і не регулю-
ючи споживчого попиту. Разом з тим низький рівень 
заробітної плати не забезпечує конкурентних переваг 
на міжнародному ринку. Витрати на оплату праці і 
соціальні відрахування мають найменшу питому вагу 
в загальній сумі витрат підприємства.

Соціальні витрати, як окрема категорія, вима-
гає чіткого визначення структури та класифікації 
даних витрат з врахуванням вимог фінансового, 
податкового, управлінського обліку й міжнародного 
досвіду. Потенційна можливість задоволення таких 
потреб різних соціальних груп безпосередньо зале-
жить від обсягів та ефективності діяльності під-
приємства, що в цілому впливає: на загальні обсяги 
податків, внесків та інші обов’язкові платежів; 
поточні витрати підприємства; розмір прибутку, 
який може бути спрямований на реалізацію соці-
альних та інших потреб.

Вибору тієї чи іншої автоматизованої обліково-
аналітичної системи розрахунків з оплати праці 
повинно передувати групування за двома ознаками: 
ступінню охоплення облікових функцій і можли-
вістю розширення базових функцій системи. Перша 
ознака дозволяє визначити можливості системи по 
реалізації конкретних задач бухгалтерського обліку 
розрахунків з оплати праці. Друга ознака показує 
наскільки може змінюватися автоматизована сис-
тема під впливом законодавчих змін або організацій-
них змін на підприємстві.

Висновки. Порівняння систем обліку розра-
хунків за виплатами працівників відповідно до  
П(С)БО 26 та МСФЗ 19 свідчить про необхідність 
реформування національної системи обліку відпо-
відно до міжнародної практики та внесення змін 
у відповідні нормативні документи. П Основною 
рекомендацією є детальна розробка інструктивних 
та рекомендаційних нормативних актів, які на розро-
блених прикладах та типових ситуаціях дадуть мож-
ливість краще розуміти питання обліку розрахунків 
за виплатами працівникам 

Одним з рішень, яке в довгостроковому плані є 
корисним для України, буде гармонізація бухгалтер-
ського обліку з міжнародними стандартами та вра-
хування цінного досвіду у сфері пенсійного забез-
печення, медичного та соціального страхування. Це 
дозволить повністю перейти на загальновизначену 
міжнародну практику обліку і покласти край розбіж-
ностям в обліку виплат працівникам за міжнарод-
ними і національними стандартами. Даний процес 
стане відображенням переходу української еконо-
міки на якісно нову ступінь розвитку.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Козлова Н.Е.
студент
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье рассмотрены существенные различия в учете и отчетности затрат на оплату труда предприятий по 
Международным стандартам финансовой отчетности и положениями (стандартами) бухгалтерского учета 
Украины, предложенные рекомендации по гармонизации процесса управления затратами предприятий Укра-
ины в соответствии с МСФО. На основе анализа национальных и международных стандартов определены 
основные составляющие выплат работникам в современных условиях хозяйствования. Рассмотрены про-
блемы учетной обеспечения краткосрочных и долгосрочных выплат работникам предприятия и предложены 
направления совершенствования учета.
Ключевые слова: расходы на оплату труда, заработная плата, выплаты работникам, международные стандарты.
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In the article the significant differences in the accounting and reporting of labor costs for enterprises International Financial 
Reporting Standards and Regulations (standard) accounting Ukraine proposed recommendations for harmonization 
process of cost management enterprises of Ukraine in accordance with IFRS. On the basis of national and international 
standards identified key components of employee benefits in the current economic environment. The problem of ensuring 
your short-term and long-term benefits to employees and proposed directions for improvement of accounting.
Keywords: labor costs, salaries, employee benefits, international standards.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ 
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Кузєва Ю.М.
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Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто особливості організації обліку та розподілу загальновиробничих витрат при 
визначенні загальної суми понесених витрат і обчисленні собівартості продукції, оскільки це питання 
в сучасних умовах адаптування бухгалтерського і податкового обліку потребує відповідного обґрун-
тування, в зв’язку з чим постає необхідність розробки облікової політики підприємства щодо обліку 
та розподілу загальновиробничих витрат. Розглянуто етапи обліку загальновиробничих витрат, 
їх відображення у згідно чинного податкового законодавства та діючих П(С)БО, а також методику 
обліку загальновиробничих витрат і бази їх розподілу. 
Ключові слова: витрати, загальновиробничі витрати, база розподілу, постійні та змінні витрати, 
собівартість продукції, методика обліку.

Постановка проблеми. Важливими показниками 
успішної роботи підприємств саме лікеро-горілчаної 
промисловості є прибутковість (рентабельність) та 
швидкий оборот капіталу. Тому зменшення витрат є 
внутрішнім чинником успішної фінансово-господар-
ської діяльності підприємства. Труднощі викликає і 
процес віднесення загальновиробничих витрат до 
постійних і змінних, оскільки цей поділ в окремих 
ситуаціях має ознаки умовного. Питанням обліку та 
розподілу загальновиробничих витрат приділяється 
достатньо значна увага, як і вибору оптимальної 
бази розподілу. Проте важливими аспектами зали-
шаються класифікації загальновиробничих витрат, 
розробка нових підходів до їх розподілу, обґрунту-
вання баз розподілу, недоліки групування зазначених 
витрат у законодавчо-нормативній базі, недоскона-
лість методики обліку та включення їх до собівар-
тості. Актуальності також набуває рух у напрямі 
удосконалення управління загальновиробничими 
витратами у загальній системі менеджменту підпри-
ємства. Та все ж відсутність предметних методоло-
гічних рекомендацій з даних питань призводить до: 
проблематичності накопичення витрат у процесі 
діяльності підприємства, нечіткого розподілення 
різних видів витрат, необґрунтованого вибору бази 
розподілу, методики, в результаті – не відображення 
витрат, недостовірність визначення собівартості 
окремих видів послуг, обмеженості облікової інфор-
мації, необхідної для управлінням підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розв’язанню проблем щодо обліку та розподілу 
загальновиробничих витрат на підприємствах різ-
них галузей приділили увагу вітчизняні та зару-
біжні вчені, серед яких варто назвати Р.В. Волощука, 
С.Ф. Голова, О.М. Королика, П.О. Куцика, О.В. Лап-
чука, Т.М. Сльозко, В.І. Олейніченка. Проте питання 
обліку та розподілу загальновиробничих витрат в 
сучасних умовах господарювання розкриті недо-
статньо та потребують додаткового дослідження.

Метою дослідження є розгляд особливостей 
обліку та розподілу загальновиробничих витрат від-
повідно до діючого законодавства, а також дослі-
дження етапів розподілу ЗВВ.

Виклад основного матеріалу. В Україні продо-
вжується реформування системи бухгалтерського 
обліку із відповідно наближенням до міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Найбільша кіль-
кість господарських операцій, що здійснюються 
на підприємстві, пов’язана з виникненням витрат. 
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» під витратами 
розуміють зменшення економічних вигод внаслідок 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які при-
зводять до зменшення власного капіталу підприєм-
ства (за винятком зменшення капіталу в наслідок 
його вилучення або розподілу власниками), за умови, 
що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Загальновиробничі витрати поділяються на 
постійні й змінні. До постійних загальновиробничих 
витрат належать витрати на обслуговування і управ-
ління виробництвом, що залишаються незмінними 
(або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. 
Постійні загальновиробничі витрати розподіляються 
на кожен об’єкт витрат з використанням бази роз-
поділу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяль-
ності, прямих витрат тощо) при нормальній потуж-
ності. Нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати включаються до складу собівартості реалі-
зованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виник-
нення. Загальна сума розподілених та нерозподіле-
них постійних загальновиробничих витрат не може 
перевищувати їх фактичної величини. Їх облік згідно 
з інструкцією про застосування Плану рахунків бух-
галтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій 
ведеться на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». 
Аналітичний облік витрат ведеться за місцем виник-
нення і статтями витрат. Місцями виникнення загаль-
новиробничих витрат є виробничі підрозділи (цехи, 
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Таблиця 1
Відображення загальновиробничих витрат в податковому та бухгалтерському обліку

Бухгалтерський облік Податковий облік
Витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відпо-
відно до законодавства тощо

Відрахування на соціальні заходи й медичне страху-
вання апарату управління цехами, дільницями

Внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ; 
медичне страхування, страхування відповідно до 
Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 
09.07.2003 р. № 1057, страхування за довгостроковими 
договорами страхування життя у межах, визначених 
абз. 2 і 3 п. 142.2 ПКУ, працівників апарату управління 
цехами, дільницями

Витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо
Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення
Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення
Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших нео-
боротних активів загальновиробничого призначення
Витрати на вдосконалення технології й організації 
виробництва (оплата праці та відрахування на соці-
альні заходи працівників, зайнятих удосконаленням 
технології та організації виробництва, поліпшенням 
якості продукції, підвищенням її надійності, довго-
вічності, інших експлуатаційних характеристик у 
виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних 
комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата 
послуг сторонніх організацій тощо)

Витрати на вдосконалення технології та організації 
виробництва (оплата праці та внески на соціальні 
заходи, визначені ст. 143 ПКУ, працівників, зайнятих 
удосконаленням технології та організації виробництва, 
поліпшенням якості продукції, підвищенням її надій-
ності, довговічності, інших експлуатаційних харак-
теристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, 
придбаних комплектувальних виробів і напівфабрика-
тів, оплата послуг сторонніх організацій

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

Витрати на обслуговування виробничого процесу 
(оплата праці загальновиробничого персоналу; від-
рахування на соціальні заходи, медичне страхування 
робітників та апарату управління виробництвом; 
витрати на здійснення технологічного контролю за 
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, 
послуг)

Витрати на обслуговування виробничого процесу 
(оплата праці загальновиробничого персоналу; внески 
на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ; медичне 
страхування, страхування відповідно до Закону 
№ 1057 та страхування за довгостроковими догово-
рами страхування життя в межах, визначених абз. 2 і 3 
п. 142.2 ст. 142 ПКУ, робітників та працівників апарату 
управління виробництвом; витрати на здійснення 
технологічного контролю за виробничими процесами 
та якістю продукції, робіт, послуг)

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону 
навколишнього природного середовища

Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені 
відповідно до законодавства

Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення 
матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі 
складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі 
незавершеного виробництва; нестачі і втрати від 
псування матеріальних цінностей у цехах; оплата про-
стоїв тощо)

Інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське 
переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, 
інструментів із складів до цехів і готової продукції на 
склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі 
та втрати від псування матеріальних цінностей у цехах 
у межах норм природного убутку згідно із затвердже-
ними центральними органами виконавчої влади та 
погодженими Мінфіном нормативами

¬

Суми витрат, пов’язаних із підтвердженням відпо-
відності продукції, систем якості, систем управління 
якістю, систем екологічного управління, персоналу, 
встановленим вимогам відповідно до Закону «Про під-
твердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406

¬

Суми витрат, пов’язаних з розвідкою/дорозвідкою 
та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за 
винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, 
що використовуються для розробки нафтових та газових 
родовищ, понесених з моменту зарахування таких сверд-
ловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, 
пов’язаних з придбанням/виготовленням основних засо-
бів, які підлягають амортизації згідно із ст. 48 ПКУ
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дільниці). Адміністративні, позавиробничі та інші 
виробничі витрати розподіляються між виробленими 
лікеро-горілчаними виробами пропорційно до обсягу 
виготовленої продукції в оптово-відпускних цінах. 
Змінні загальновиробничі витрати для включення їх 
до собівартості реалізованої продукції розподіляють 
з використанням бази розподілу – обсягу фактично 
вироблених лікеро-горілчаних виробів. Постійні 
витрати, як правило, розподіляють з використанням 
бази розподілу – нормальної потужності лікеро-горіл-
чаних виробів [4].

З 01.08.2011 р. собівартість виготовлених та 
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг складається не тільки з прямих витрат, як 
було раніше. До неї додалися загальновиробничі 
витрати, які відносяться на собівартість виготов-
лених та реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг відповідно до положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку. Тому розглянемо 
детальніше відображення загальновиробничих 
витрат відповідно до вимог нового законодавства 
(табл. 1) [2; 4].

Отже, як видно з таблиці 1, деякі загальновироб-
ничі витрати обліку визначені однаково, як у подат-
ковому, так і бухгалтерському обліку, інші ж відріз-
няються. Тобто ще на стадії формування переліку 
загальновиробничих витрат виробленої продукції 
можуть виникнути певні розбіжності за двома систе-
мами обліку. Якщо у підприємства таких розбіжнос-
тей немає, тобто склад загальновиробничих витрат 
однаковий, то постає питання щодо доцільності 
застосування одного принципу їх розподілу в подат-
ковому та бухгалтерському обліку.

Розподіл загальновиробничих витрат на підпри-
ємствах, що виробляють лікеро-горілчану продук-
цію, здійснюється в такому порядку:

а) виходячи з очікуваного обсягу виробництва на 
один або декілька років визначається нормальний 
та фактичний рівень виробничої потужності і сума 
змінних та постійних загальновиробничих витрат. 
При цьому враховуються технічні характеристики, 
змінний режим, експлуатаційне забезпечення, обсяг 
виробництва та інші умови в залежності від особли-
востей обраної бази розподілу. Зокрема, змінні та 
постійні загальновиробничі витрати визначаються 
за фактичними обліковими даними минулих пері-
одів. Якщо підприємство не веде окремого обліку 
постійних та змінних витрат, або за обліковими 
даними неможливо визначити фактичну суму таких 
витрат, то для визначення змінних витрат може бути 
визначена питома вага цих витрат на одиницю про-
дукції. Наприклад, витрати на електроенергію при 
незмінних тарифах будуть рости прямо пропорційно 
до росту обсягу виробництва. В зв’язку з цим, суми 
змінних витрат можуть бути визначені як добуток 
обсягу виробництва на суму змінних витрат, розра-
хованих на одиницю продукції;

б) розраховуються коефіцієнти (нормативи) 
розподілу постійних та змінних загальновироб-
ничих витрат на одиницю бази розподілу (на 
1 дал, 1 т тощо) шляхом ділення суми постійних 
та змінних загальновиробничих витрат при нор-
мальному рівні потужності на кількість відпра-
цьованих машино-годин, кількість одиниць про-
дукції чи інших величин в залежності від обраної 
бази розподілу;

Таблиця 2
Послідовність розподілу загальновиробничих витрат

Етапи Порядок дій Характеристика етапу 

І Класифікація загальновиробничих 
витрат

Необхідно всі загальновиробничі витрати класифікувати на змінні 
та постійні.

ІІ Вибір бази розподілу 

Підприємство самостійно обирає базу розподілу, однак обраний 
критерій обов’язково повинен указувати на зв’язок між загально-
виробничими витратами й причинами, які впливають на їх вели-
чину. Кожне підприємство обирає за базу розподілу таку харак-
теристику виробничого процесу, зміна якої найбільшою мірою 
впливає на величину загальновиробничих витрат.

ІІІ Визначення нормальної 
потужності 

При визначенні нормальної потужності за показником минулих 
років може бути підрахована середня сума прямих матеріальних 
витрат, годин праці, заробітної плати, обсягів діяльності тощо 
залежно від того, яка база прийнята до розподілу..

ІV Розрахунок планових нормативів 
постійних і змінних витрат 

Обчислити суми постійних і змінних загальновиробничих витрат 
за умови досягнення підприємством нормальної потужності. 

V Розрахунок суми фактичних 
загальновиробничих витрат 

Необхідно обчислити фактичну суму понесених загальновироб-
ничих витрат із виділенням постійних і змінних витрат.

VІ Розподіл постійних витрат на 
розподілені та нерозподілені 

За допомогою визначеної ставки при нормальній потужності 
обчислити суму постійних розподілених витрат, а потім від 
загальної суми постійних вирахувати постійні розподілені, щоб 
розрахувати постійні нерозподілені загальновиробничі витрати.

VІІ Віднести загальновиробничі 
витрати на собівартість продукції 

Відповідно до виробничої собівартості відносяться всі змінні й 
постійні розподілені загальновиробничі, а до собівартості реалі-
зованої продукції – постійні нерозподілені витрати.

VІІІ Розподіл загальновиробничих 
витрат між видами продукції 

Необхідно розподілити змінні та постійні розподілені загальнови-
робничі витрати між конкретними видами продукції.
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в) розрахований коефіцієнт (норматив) на 
постійні загальновиробничі витрати помножується 
на фактичну величину обраної бази розподілу за 
звітний період, одержана сума вважається розрахо-
ваною нормою постійних фактичних витрат звітного 
періоду;

г) розрахована норма постійних фактичних витрат 
звітного періоду порівнюється з сумою постійних 
фактичних витрат звітного періоду (яка в свою чергу 
визначається як різниця між загальною сумою фак-
тичних загальновиробничих витрат за звітний період 
та сумою змінних фактичних витрат цього ж періоду, 
обчисленою прямим шляхом на підставі первинних 
документів) [1].

Постійні фактичні витрати, що не перевищують 
розрахованої норми, вважаються розподіленими 
витратами і включаються до виробничої собівар-
тості, а надлишок – нерозподіленими постійними 
витратами. Загальна сума розподілених та нерозпо-
ділених постійних загальновиробничих витрат не 
може перевищувати їх фактичну величину.

Розглянемо також етапи розподілу ЗВВ (табл. 2) [3].
Висновки. Завдяки різновиду продукції під-

приємств лікеро-горілчаної промисловості, осо-

бливості технології їх виробництва, розбіжності 
відображення інформації у фінансовому та подат-
ковому обліку під час формування виробничої 
собівартості та собівартості реалізованої продук-
ції ускладнюють процес формування облікової 
інформації для аналізу та прийняття управлінських 
рішень. Застосування галузевої ознаки формування 
собівартості продукції та організації обліку витрат 
за кожною групою та видом продукції для кож-
ного цеху (внутрішньогосподарського) підрозділу, 
у розрізі прямих і непрямих витрат підприємств 
лікеро-горілчаної промисловості забезпечить ство-
рення ефективної системи управління витратами з 
урахуванням їх впливу на доходи та прибуток під-
приємства. Для систематизації обліку загально-
виробничих витрат пропонується ведення аналі-
тичного обліку по рахунку 91 «Загальновиробничі 
витрати» з відкриттям нових субрахунків. Запро-
поновано можливі бази розподілу загальновироб-
ничих витрат . Таким чином, запропоновані пропо-
зиції щодо вирішення нагальних проблем з обліку і 
розподілу загальновиробничих витрат, забезпечить 
достатні конкурентні переваги підприємств лікеро- 
горілчаної промисловості.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кузева Ю.М.
студент
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Киевского национального торгово-экономического университета

В статье рассмотрены особенности организации учета и распределения общепроизводственных расходов при 
определении общей суммы понесенных расходов и исчислении себестоимости продукции, поскольку этот 
вопрос в современных условиях адаптации бухгалтерского и налогового учета требует соответствующего 
обоснования, в связи с чем возникает необходимость разработки учетной политики предприятия по учету и 
распределения общепроизводственных расходов. Рассмотрены этапы учета общепроизводственных расходов, 
их отражение в соответствии с действующим налоговым законодательством и действующих П(С)БУ, а также 
методику учета общепроизводственных расходов и базы их распределения.
Ключевые слова: затраты, общепроизводственные расходы, база распределения, постоянные и переменные 
издержки, себестоимость продукции, методика учета.
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The features of organization of accounting and distribution of general production expenses of the enterprise were 
considered in the article in determining of the total amount of costs incurred and the calculation of production costs, 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ: 
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Несприятлива ситуація в економіці, значна девальвація національної грошової одиниці, хвиля бан-
крутств й, як наслідок, невпевненість населення країни в надійності вітчизняних банків за останні 
роки призвели не тільки до відтоку значної кількості вкладів з банківської системи, а і до перероз-
поділу депозитів на користь фінансових інститутів із закордонними, особливо європейськими влас-
никами. Банківським установам необхідно визначати та корегувати згідно існуючих умов госпо-
дарювання пріоритетні напрямки розвитку, розроблювати бізнес-плани та бізнес-стратегії. Також 
важливим є вміти пристосовуватися до постійних (а іноді і досить стрімких) змін зовнішнього серед-
овища, використовувати новітні технології та методи організації управлінських процесів, ефективно 
впроваджувати, а за необхідності й змінювати стратегії своєї діяльності, тобто, – здійснювати стра-
тегічне управління.
Ключові слова: SWOT-аналіз, девальвація, хвиля банкрутств, банківська система, депозити, фінан-
сові інститути, пріоритетні напрямки, бізнес-план, бізнес-стратегія, новітні технології, стратегічне 
управління, відток вкладів.

Постановка проблеми. У нинішніх умовах 
розвитку та функціонування ринку, банкам та 
іншим фінансово-кредитним установам, що вже 
встигли укоренитися на ньому, а також тим, що 
лише виходять на цей ринок, стає усе складніше. 
Головні ії проблеми пов’язані не тільки з фінан-
сово-економічною нестабільністю та загострен-
ням соціальної напруги, а й з високим рівнем заго-
стреної конкуренції, надлишком подібних послуг, 
перенасиченням споживача рекламними і інфор-
маційними потоками, зростаючими вимогами клі-
єнтів до якості фінансових послуг, з постійною 
зміною кон’юнктури ринку, а також інноваціями у 
фінансовій сфері.

Нинішній розвиток вітчизняного банківництва 
перманентно потерпає від впливу кризових явищ, 
що носять як безпосередньо фінансовий, так і полі-
тичний характер. У зазначених умовах банки неми-
нуче втрачають власні вже завойовані конкурентні 
позиції в напрямі реалізації кредитної діяльності. 
Основні ризики, що великою мірою несуть загрози 
стабільності банківської системи – це неповернення 
своєчасно та в повному обсязі коштів за кредитами, 
борги перед іноземними кредиторами, коливання 
курсу валют тощо. 

На теперішній час неприсутня єдина точка зору 
відносно проблеми наявності іноземного капіталу 
в банківській системі України. Наявність банків з 
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іноземним капіталом у банківській системі будь-
якої країни, як правило, відгукується зацікавленням 
щодо розвитку національної фінансової системи в 
частці зростання загальної суми фінансових ресур-
сів та рівня капіталізації банківської системи, сприяє 
притягненню іноземних інвестицій та розширенню 
ресурсної бази для подальшого соціально-економіч-
ного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню про-
блем, пов’язаних з кредитною діяльністю банків з 
іноземним капіталом, приділено увагу низки дослід-
ників, зокрема таких, як [3; 4; 5] Гаврилюк О.В., 
Геєць В.М., Герасименко В., Гладких Д., Дзюблюк О., 
Коваленко В.В., Прядко В.В., Савостьяненко М.В., 
Семенча І.Є., Сугоняко О., Шелудько Н.М.

Метою роботи є дослідження ключових аспектів 
кредитної діяльності банку з іноземним капіталом та 
оцінка її ефективності.

Виклад основного матеріалу. Головними при-
чинами входження іноземних банків на східно- та 
центральноєвропейські ринки стали ринкові (захо-
плення нових ринків та отримання вищих прибут-
ків) та регуляторні фактори. Прагматична стратегія 
іноземних банків мала подібний характер у Чехії, 
Угорщині та Польщі.

Відповідно, для успішного виживання, функці-
онування й навіть розвитку банку за цих складних 
умов, підвищення якості і конкурентоспроможності 
банківських продуктів, важливим є вміти передба-
чати наперед ті труднощі, з якими вірогідно зіткну-
тися у майбутньому. 

Враховуючи, що фінансова потужність філій іно-
земних банків може перевищувати капітали багатьох 
українських банків, але контролювати належним 
чином їх діяльність НБУ не зможе, потенційний дес-
табілізуючий вплив цього чинника є надто серйозним 
[6]. Якщо рішення НБУ щодо норми обов’язкового 
резервування не будуть обов’язковими для інозем-
них філій, то можливість змінювати пропозицію гро-
шей через грошовий мультиплікатор пропорційно 
до частки іноземних філій в активах усіх банків 
буде втрачено. В іноземних банках діє вища норма 
гарантування вкладів населення, що може сприяти 
відпливу частини вкладів до філій [4]. Окрім того, 
формально статус філії дає можливість проникнення 
в Україну ненадійних банків

Вітчизняні банки не можуть залишатись осторонь 
процесу проникнення і створення нових банків з іно-
земним капіталом. Адже перше, з чим доведеться 
погодитися вітчизняним банкірам, це з наявністю на 
території України філій закордонних банків.

Поряд з цим не слід забувати і про нові можли-
вості, які можуть відкритися для банку. 

Безумовно, сьогодні ще важко передбачити всі 
наслідки впливу іноземних банків на розвиток 
української банківської системи. Проте, вже зараз 
помітними є нові тенденції, до яких можна віднести, 
зокрема, посилення конкуренції між українськими 
та зарубіжними банками за клієнтів, у результаті 
чого зростає якість обслуговування, розширюється 
асортимент послуг; зміни в структурі джерел фор-

мування банківського капіталу (іноземні банки 
через свої материнські структури отримали доступ 
до дешевших, ніж в Україні, фінансових ресурсів); 
зростання залежності банківської системи України 
від іноземного капіталу у зв’язку з орієнтацією на 
дешевші ресурси.

Таким чином банківським установам необхідно 
визначати та корегувати згідно існуючих умов госпо-
дарювання пріоритетні напрямки розвитку, розроблю-
вати бізнес-плани та бізнес-стратегії. Також важли-
вим є вміти пристосовуватися до постійних (а іноді і 
досить стрімких) змін зовнішнього середовища, вико-
ристовувати новітні технології та методи організації 
управлінських процесів, ефективно впроваджувати, а 
за необхідності й змінювати стратегії своєї діяльності, 
тобто, – здійснювати стратегічне управління.

Серед методів стратегічного управління одних 
із найбільш зручних та доступних, а відтак і досить 
розповсюдженим, є метод SWOT-аналізу [4]. На 
практиці його використовують з метою надати 
оцінку факторам та явищам, що здійснюють вплив 
на діяльність підприємства. 

Зазначені фактори поділяються на чотири великі 
категорії: переваги (сильні сторони), недоліки 
(слабкі сторони), можливості (шляхи розвитку) та 
загрози (ризики). 

Основна ціль проведення SWOT-аналізу – отри-
мання достовірних та актуальних даних відносно 
можливостей організації (в т.ч. банку) і загроз про-
сування її на відповідному ринку. Саме тому, для 
досягення поставленої мети перед SWOT-аналізом 
стають такі завдання: 

– виявлення маркетингових можливостей, що 
відповідають ресурсам організації; 

– визначення маркетингових загроз (ризиків) й 
розробка заходів щодо мінімізації їх впливу; 

– виявлення сильних сторін організації та зістав-
лення їх із ринковими можливостями; 

– визначення слабкостей організації та розробка 
стратегічних напрямів їх здолання; 

– виявлення конкурентних переваг організації та 
формування її основних стратегічних пріоритетів [3].

Отже, головною задачею SWOT-аналізу є така: 
дати структурований опис ситуації, відносною якої 
слід прийняти рішення. Висновки, які зроблені на 
підставі SWOT-аналізу, мають описовий характер 
без чітких рекомендацій [4].

Для того щоб презентувати свої висновки й для 
обміну інформацією SWOT-аналіз досить активно 
використовують фахівці різних відділів банку, 
зокрема, кредитного, валютного, комерційного, тех-
нічного тощо.

Окрім цього, SWOT-аналіз є достатньо зручним 
інструментом обґрунтування розвитку як нових напря-
мів діяльності, так і цілком самостійних проектів.

Особливо це стосується тих проектів, що пов’язані 
із значними капітальними вкладеннями, а також тих, 
що не затверджені радою директорів (наглядовою 
радою) банку в межах річного бізнес-плану. 

Зазначені проекти вимагають отримання спе-
ціального узгодження, під них готуються і окремі 
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фінансові моделі, і описова частина, до якої входить 
SWOT-аналіз [7].

В банківській діяльності найбільш активно 
SWOT-аналіз використовують в таких випадках, як:

– розробка стратегії банківської установи, у тому 
числі фінансової. Матриця SWOT-аналізу склада-
ється, зазвичай, один раз на рік, проте можуть бути 
і винятки, зокрема матриця може складатись під час 
перегляду існуючої стратегії;

– аналіз ринкового середовища банківського про-
дукту/послуги;

– вибір з кількох стратегічних альтернатив [5].
Як вже було зазначено, в традиційному варіанті 

результати SWOT-аналізу надають у матричному 
вигляді. У комірках такої матриці зазначаються фак-
тори, що здатні вплинути на стан банку або резуль-
тати його діяльності.

SWOT-ана́ліз досить ефективно застосовується 
під час стратегічного планування, яке полягає в роз-
поділі факторів і явищ на 4 категорії:

– сильні сторони (Strengths);
– слабкі сторони (Weaknesses);
– можливості подальшого розвитку (Opportunities), 

що можуть відкритись у майбутньому;
– загрози та ризики (Threats), пов’язаних зі здій-

сненням подальшої діяльності.

Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізу UniCredit Bank

Сильні сторони Слабкі сторони
- висока якість та широ-
кий асортимент бан-
ківських продуктів та 
послуг;
- достатня кількість та 
зручне розміщення відді-
лень;
- наявність висококвалі-
фікованого персоналу;
- довіра клієнтів;
- прозорість умов обслу-
говування;
- наявність ресурсів для 
здійснення довгостроко-
вого кредитування;
- можливість залучати 
зовнішні ресурси

- консервативна система 
управління;
- плинність кадрів;
- досить високі ставки за 
кредитами через значну 
інфляцію

Можливості Загрози
- розширення клієнтської 
бази;
- залучення додаткових 
інвестицій;
- використовуючи закор-
донний досвіду та квалі-
фікацію працівників для 
вдосконалення роботи;
- впровадження інновацій 
та передового закордон-
ного досвіду у банківську 
діяльність

- незахищеність перед 
світовими кризами;
- підвищення конкуренції 
серед банків;
- відтік депозитів через 
панічні настрої насе-
лення;
- встановлення більш 
жорстких умов кредиту-
вання з боку регулятора

Отже, для визначення, розгляду та узагальнення 
сильних і слабких сторін, а також з метою виявлення 

ключових загроз і можливостей розвитку в табл. 1 
побудовано матрицю SWOT-аналізу на прикладі 
конкретного банку з іноземним капіталом. 

Таким чином, спираючись на представлену 
інформацію можна зробити висновок, що UniCredit 
Bank може диверсифікувати свою політику відпо-
відно до розширення можливостей і робить ставку 
на свої сильні позиції. Так, банк має серйозні пере-
ваги для нарощення власних конкурентних позицій 
на українському фінансовому ринку. 

Однак результати SWOT-аналізу неможна вва-
жати готовою стратегію подальшого розвитку, 
оскільки вони тільки допомагають сформувати та 
систематизувати послідовність дій з метою досяг-
нення поставлених цілей. Представити собі таку 
програму дій можна, наприклад так, як це зазначено 
в табл. 2 

Таблиця 2
Використання SWOT-аналізу  
при розробці банківської стратегії

Що робити Напрямки, в яких поєднуються переваги 
і можливості банківської установи

Що розви-
вати

Напрямки, в яких використання можли-
востей обмежена слабкостями банку

З чим 
боротися

Напрямки, в яких у банку є переваги, 
але є загрози (ризики)

Що виклю-
чити

Напрямки, в яких банк має слабкості і 
присутні серйозні загрози

Висновки. Отже, в умовах сучасних економічних 
перетворень в Україні банківська сфера стикаються 
з великою кількістю випробувань, як на макро-, так 
і на мікрорівнях. За підсумками аналітиків, ситуація 
на банківському ринку починає поступово покращу-
ватись. Так, з однієї сторони, спостерігається неве-
ликий приріст депозитів у гривні, що є свідченням 
відновлення довіри населення України до банків. 
Поряд із цим, з іншої сторони, дещо починають 
знижуватись ставки за кредитами, хоча й досі вони 
залишаються на високому рівні. Для повноцінного 
відновлення кредитування бізнесу, передусім, необ-
хідне економічне зростання в країні.

Зважаючи на появу нових тенденцій та перспек-
тив в розвитку сучасної банківської системи з вхо-
дженням іноземних банків, потрібно розуміти, що їх 
функціонування на вітчизняному ринку з порівняно 
дешевим кредитним ресурсом, більш якісним обслу-
говуванням клієнтів сприятиме збільшенню впливу 
на управління ключовими процесами використання 
фінансово-кредитних ресурсів в реальній економіці 
країни. З огляду на це може суттєво послабитись 
вплив на подальший розвиток національної еконо-
міки не тільки вітчизняних банківських установ, але 
і Національного банку України. Це свідчить про те, 
що банківський капітал – і вітчизняний, і зарубіж-
ний, за умови що він діє в Україні, має забезпечувати 
якнайбільш ефективний розвиток національної еко-
номіки країни згідно із визначеними урядом страте-
гічними напрямами.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА:  
МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА БАНКА

Куприян Е.П., Зубко Р.В.
студенты
Харьковского национального университета строительства и архитектуры

Неблагоприятная ситуация в экономике, значительная девальвация национальной денежной единицы, волна 
банкротств и, как следствие, неуверенность населения страны, в надежности отечественных банков за послед-
ние годы привели не только к оттоку значительного количества вкладов из банковской системы, но и к пере-
распределению депозитов в интересах финансовых институтов с заграничными, особенно европейскими 
владельцами. Банковским учреждениям необходимо определять и корегувати согласно существующих усло-
вий ведения хозяйства приоритетные направления развития, разрабатывать бизнес-планы и бизнес-страте-
гии. Также важным является уметь приспосабливаться к постоянным (а иногда и достаточно стремительных) 
изменениям внешней среды, использовать новейшие технологии и методы организации управленческих про-
цессов, эффективно внедрять, а при необходимости и изменять стратегии своей деятельности, то есть, – осу-
ществлять стратегическое управление.
Ключевые слова: Свот-анализ, девальвация, волна банкротств, банковская система, депозиты, финансовые 
институты, приоритетные направления, бизнес-план, бизнес-стратегия, новейшие технологии, стратегическое 
управление, видток вкладов.

ANALYSIS OF FINANSOVO-EKONOMICHNOY ACTIVITY OF BANK:  
MATRIX OF SWOT – TO THE ANALYSIS OF BANK

Kupriian K.P., Zubko R.V.
Students
Kharkov State Technical University of Civil Engineering and Architecture

An unfavorable situation is in an economy, considerable devaluation of national monetary item, wave of bankruptcies 
and, as a result, uncertainty of population of country, in reliability of domestic banks in the last few years resulted 
not only in the outflow of far of holdings from the banking system but also to the redistribution of deposits in 
behalf of financial institutes with oversea, by the especially European proprietors. It is necessary to determine 
bank institutions and koreguvati in obedience to the existent terms of menage priority directions of development, 
to develop business plans and biznes-strategii. Also important is able to adapt to the permanent (and sometimes 
and swift enough) changes of external environment, use the newest technologies and methods of organization of 
administrative processes, effectively to inculcate, and at a necessity and to change strategies of the activity, that, – 
to carry out a strategic management.
Keywords: Svot is an analysis, devaluation, wave of bankruptcies, banking system, deposits, financial institutes, 
priority directions, business plan, biznes-strategiya, newest technologies, strategic management, vidtok holdings.
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ЕФЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Лінькова О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Проаналізовано особливості та проблеми машинобудівних підприємств в Україні. Обґрунтовано 
актуальні напрямки підвищення ефективності їх діяльності. Запропоновано механізм реструкту-
ризації, спрямований на використання потенціалу підприємства для адаптації до зовнішніх умов. 
Використання механізму реструктуризації передбачає невеликі промислові підприємства інтегро-
вані глобальними ланцюжками створення вартості. Доведено необхідність інтегрованого зростання 
підприємств. Визначено напрямки для проведення подальших досліджень в галузі використання 
потенціалу розвитку промислових підприємств: розробка програм підготовки менеджерів, які поєд-
нують кваліфікації ІТ та загального менеджменту; моделювання інформаційних потоків промисло-
вого підприємства та організаційних заходів щодо їх оптимізації; оцінка ефекту від використання 
інформаційних систем.
Ключеві слова: ефективність підприємства, стратегія розвитку, потенціал промислового підпри-
ємства, реструктуризація, децентралізація, інноваційна економіка, комбінована система управління, 
інформаційні системи, спеціалізація підприємств, аутсорсинг, глобальні ланцюжки створення вар-
тості.

Із розвитком технології знання перетворюються у 
безпосередню виробничу силу суспільства. У постін-
дустріальному суспільстві темпи економічного зрос-
тання уповільнюються. Зростає роль державних 
структур в економічній діяльності бізнесу, оскільки 
ринок не забезпечує економічної рівноваги. Рушій-
ною силою економіки стають наукові розробки, а до 
працюючих висувають вимоги – освіта, професіона-
лізм, здатність до навчання. Завдання інформаційної 
економіки на рівні промислового підприємства – 
розробка алгоритмів господарювання, спрямова-
них на отримання резервів розвитку із зовнішнього 
середовища та їх опрацювання для створення робо-
чих місць. Виклики сучасності для України:

1) військовий конфлікт (ведення перемовин та 
укладення договорів);

2) децентралізація влади в країні (подолання 
корупції через регіональний контроль громадськістю 
використання державних коштів);

3) створення умов для економічного зростання 
(податкова реформа, залучення інвестицій, розвиток 
стратегічних галузей; вихід на нові ринки).

Реалізація основних завдань України відбува-
ється в умовах:

– зростання рівня міграції населення;
– зміни цін на нафту;
– уповільнення темпів економічного зростання 

різних країн світу;
– соціальної незахищеності більшості верств 

населення.
Актуальна проблема в Україні – забезпечення 

ефективності діяльності промислових підприємств 
за сучасних умов.

Мета дослідження – виявити вирішальні фактори 
функціонування економіки України та розробити 
стратегію розвитку національних промислових під-

приємств. Досягнення мети дослідження потребує 
вирішення завдань: аналізу передумов розвитку про-
мислових підприємств, ситуаційного аналізу базових 
підприємств галузі, розробка алгоритмів господарю-
вання, спрямованих на забезпечення розвитку.

Проблеми ефективності діяльності промисло-
вих підприємств активно досліджуються в останні 
роки: Раєвнєв О.В. систематизує процес управління 
розвитком підприємства за допомогою механізму та 
моделей [1, с. 104]; Харрод Рой характеризує осно-
вні компоненти моделі економічної динаміки такі 
як зовнішню торгівлю, міжнародний рух капіталу 
[8, с. 104]; Ансоф І. не тільки ґрунтовно вивчає про-
цес стратегічного управління, а й потенціал підпри-
ємства під впливом зміни оточуючого середовища 
[9, с. 176]; Майкл Е. Рейнор в останніх роботах 
робить висновок про важливість прийняття мене-
джерами рішення на користь розвитку, а не вижи-
вання підприємства та досліджує даний процес за 
сучасних умов у провідних компаніях розвинених 
країнах [10, с. 358]; Джон П. Коттер пропонує для 
підвищення ефективності підприємства використо-
вувати комбіновану систему управління, яка дозво-
лить реагувати на зміни у оточенні [11, с. 157].

Поряд з цим залишається недостатньо розкри-
тим питання урахування викликів сучасності для 
України в системі управління промисловим під-
приємством. Основні проблеми вирішення даного 
питання: використання на протязі тривалого часу 
застарілої системи управління господарюючими 
суб’єктами; технологічне відставання; кризовий 
стан економіки.

Методологія. Основні заходи щодо покращення 
умов економічного зростання на державному рівні:

– затвердження та ефективна реалізація страте-
гії розвитку України на базі регіональних проектів;
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– посилення співпраці підприємців з контролю-
ючими органами (створення нових робочих місць – 
податкові канікули для підприємства);

– національна безпека (територіальна ціліс-
ність, соціальна захищеність населення, енергетична 
незалежність, економічний розвиток).

Основні документи, які визначають розвиток 
України в 2016 році:

Угода про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом [3] містить правові аспекти політич-
ної та економічної співпраці (перша частина, розділ 
4 передбачає врегулювання аспектів торгівлі, розділ 
5 містить врегулювання економічного та галузевого 
співробітництва);

Поглиблена та всеосяжна угода про вільну тор-
гівлю (Deep and Comprehensive Free Trade Area) між 
Україною та ЄС [4] діє з 1.01.2016 року;

– програми співпраці з Міжнародним валютним 
фондом;

коаліційна угода – має врегульовувати основні 
позиції роботи Верховної ради України;

– стратегія президента «Україна-2020» [5] має 
чотири вектори: сталий розвиток країни; безпека 
держави, бізнесу та громадян; відповідальність і 
соціальна справедливість; гордість за Україну в 
Європі та світі;

– програма діяльності Кабінету Міністрів [6; 7] 
має 18 напрямків, з них 3 стосується прискорення 
економічного розвитку: державна інвестиційна полі-
тика (підвищення ефективності управління інвес-
тиційними витратами, приватизація); розвиток під-
приємництва (скорочення дозвільних процедур, 
захист прав інвесторів, впровадження механізмів 
трансферу технологій); реформування фінансового 
сектора (лібералізація валютного регулювання, роз-
виток інструментів фондового ринку, створення 
сучасної біржової інфраструктури).

Аналіз робочих документів розвитку України 
свідчать про необхідність уточнення певних напрям-
ків дій щодо економічної стабілізації в країні, а саме 
за рахунок підвищення ефективності діяльності про-
мислових підприємств.

За світовим досвідом машинобудування є еко-
номічним та технологічним фундаментом іннова-
ційної економіки. За оцінкою Всесвітнього банку 
(Worldbank.org) 44% світового машинобудування 
сконцентровано: в Китаї (14,8%); Германії (14,6%); 
США (14,3%). Частина України в світовому виробни-
цтві техніки незначна. При цьому економіка України 
має індустріальний характер, що визначає стратегіч-
ний пріоритет розвитку країни за рахунок значного 
підвищення продуктивності праці саме в промисло-
вому секторі та поступовий розвиток галузі послуг. 
Тому об’єктом дослідження обрано машинобудівні 
підприємства, які в Україні переважно мають стару 
структуру виробництва, що заважає міжнародній 
кооперації та інноваційному розвитку. За останні 
роки відбувається зростання витрат на заробітну 
плату, електроенергію, підвищення якості продук-
ції, що зменшує конкурентоздатність національної 
машинобудівної продукції. Причини відставання 

вітчизняного машинобудування: низький техноло-
гічний рівень виробничих процесів; недостатній 
рівень кваліфікації персоналу; низький рівень інфор-
матизації підприємств. Головні резерви ефективності 
машинобудівних підприємств України: формування 
ефективної структури (реструктуризація на основі 
інтегрованих та диверсифікованих структур); впро-
вадження інформаційних систем; зниження витрат 
на поставки, збут та транспортування; підвищення 
продуктивності праці за рахунок глобальних лан-
цюжків створення вартості (аутсорсинг основних, 
допоміжних та операцій з обслуговування). Реструк-
туризація передбачає: використання іноземних тех-
нологій для створення власних моделей (ефективних 
за критерієм ціна-якість, придатних для ремонту в 
Україні, розробка комплектуючих з правом власності 
в Україні); організація сумісних виробництв техніки 
в країнах Африки та Латинської Америки; органі-
зація продажу української техніки з використанням 
дилерських та сервісних центрів лідерів світового 
машинобудування. Такий шлях обрали: ПАТ "Укра-
їнський центральний НДІ технології машинобуду-
вання" (АТ "УКРЦНДІТМАШ"); авіаційний науково-
технічний комплекс ім. О.К. Антонова; Київський 
авіаційний завод АВІАНТ, Запорізьке підприємство 
"Мотор-Січ", виробниче об'єднання "Південний 
машинобудівний завод".

Для реалізації завдання економічного зростання 
на рівні промислових підприємств за сучасних умов 
постають основні проблеми:

– пошуку та виходу на нові ринки збуту (світові 
стандарти);

– залучення інвестицій (національних та міжна-
родних);

– інноваційний розвиток виробництва (реаліза-
ція стратегії енергетичної безпеки виробництва, тех-
нологічне оновлення виробництва, інформатизація, 
соціальні програми захисту працюючих, диверсифі-
кація діяльності підприємства).

Основним елементом підвищення ефективності 
вирішення завдань і держави і підприємств є їх 
плідна співпраця:

– з боку держави: прийняття законодавчих 
документів щодо врегулювання проблем бюджету 
України (накопичувальне пенсійне страхування, 
обов’язкове медичне страхування); залучення інвес-
тицій; міжнародна допомога;

– з боку підприємства: реалізація інноваційних 
проектів (зокрема енергетичних та технологічних); 
соціальний захист працюючих; представництво кра-
їни на міжнародному рівні.

Процес забезпечення ефективної діяльності про-
мислового підприємства потребує:

– попередньої оцінки товару і ринків збуту;
– аналізу потенціалу підприємства і новітніх 

технологій виробництва та управління;
– розробки стратегії розвитку;
– впровадження організаційних заходів щодо 

реалізації стратегії розвитку.
Складові стратегії розвитку промислового під-

приємства:
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– укладення угод з міжнародними партнерами;
– технологічне оновлення виробничого про-

цесу;
– автоматизація процесу управління;
– реалізація проектів із забезпечення енергетич-

ної ефективності;
– підвищення якості товару та виробництва;
– впровадження інформаційних технологій;
– навчання персоналу;
– реалізація програми соціальної підтримки 

працюючих.
Розвиток машинобудування країни потребує тех-

нічного переозброєння, реконструкції, спеціалізації 
підприємств. Кожне машинобудівне підприємство в 
Україні обирає стратегію розвитку з основних варі-
антів: 

– роботи на давальницькій сировині;
– об’єднання з міжнародними компаніями;
– створення нових невеликих промислових під-

приємств для випуску товарів машинобудівного при-
значення.

Кожен варіант розвитку має переваги та недо-
ліки. Так, давальницька сировина дає можливість 
заробити кошти в поточний момент часу при цьому 
знищує можливість довгострокового зростання. 
Об’єднання з міжнародними компаніями надає 
доступ до новітніх виробничих технологій, при 
цьому промислове підприємство втрачає право влас-
ності. Створення нових невеликих промислових 
підприємств для випуску товарів машинобудівного 
призначення дозволяє залучити інвестиції на вигід-
них умовах, запровадити інноваційні технології у 
виробництво при цьому ускладнюється конкурентна 
боротьба з крупним бізнесом як в країні так і за її 
межами.

Проаналізувавши три базові альтернативи для 
промислового підприємства можна підсумувати, що 
третій варіант є пріоритетним для поточної ситуації 
в країні. Результат стратегії подрібнення промис-
лового бізнесу залежить від політики податкової 
підтримки. Ефективні програми підтримки про-

мислових підприємств (світовий досвід): податкові 
канікули після створення нового підприємства; 
зменшення податку на прибуток підприємств, які 
реалізували інноваційні проекти (енергозбереження, 
автоматизація виробництва).

Вивчаючи досвід розвинених країн для України є 
корисною система контролю над крупною власністю 
(поєднує декілька контролерів: менеджери великих 
підприємств; регулюючі органи – податківці, ауди-
тори; місцеві органи влади; інституційні інвестори; 
активні дрібні інвестори; профспілки).

Головними напрямками для проведення подаль-
ших досліджень в галузі ефективної діяльності під-
приємств за сучасних умов є розробка алгоритмів 
реалізації інноваційних бізнес проектів залежно від 
терміну окупності, початкових інвестицій та можли-
востей їх залучення.

Висновки та обґрунтування наукових резуль-
татів дослідження. За умов господарювання про-
мислових підприємств у нестабільному політичному 
та економічному середовищі ефективність реалізації 
стратегії розвитку залежить від своєчасних про-
грам взаємодії держави та господарюючих суб’єктів. 
Основні пункти програм: нульове оподаткування 
промислових підприємств, які впровадили нові 
проекти з енергозбереження; поширення практики 
використання інформаційних технологій; пільгове 
оподаткування експортерів промислової продукції. 
Розширення програм взаємодії держави з промисло-
вими підприємствами дозволить: підвищити рівень 
енергетичної незалежності країни; покращити соці-
альну захищеність населення, підвищити рівень кон-
курентоспроможності національної економіки.

Головними напрямками для проведення подаль-
ших досліджень в галузі використання потенціалу 
розвитку промислових підприємств є: розробка про-
грам підготовки менеджерів, які поєднують кваліфі-
кації ІТ та загального менеджменту; моделювання 
інформаційних потоків промислового підприємства 
та організаційних заходів щодо їх оптимізації; оцінка 
ефекту від використання інформаційних систем.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Линькова Е.Ю.
кандидат экономических наук, доцент,
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

Проанализировано особенности и проблемы машиностроительных предприятий в Украине. Обоснованы акту-
альные направления повышения эффективности их деятельности. Предложен механизм реструктуризации, 
направленный на использование потенциала предприятия для адаптации к внешним условиям. Использова-
ние механизма реструктуризации предусматривает небольшие предприятия, интегрированные глобальными 
цепочками создания стоимости. Доказана необходимость интегрированного роста предприятий. Определены 
направления для проведения дальнейших исследований в отрасли использования потенциала развития про-
мышленных предприятий: разработка программ подготовки менеджеров, которые соединят квалификацию ІТ 
и общего менеджмента; моделирование информационных потоков промышленного предприятия и организа-
ционных мероприятий по их оптимизации; оценка эффекта от использования информационных систем.
Ключевые слова: эффективность предприятий; стратегия развития, потенциал промышленного предпри-
ятия, реструктуризация, децентрализация, инновационная экономика, комбинированная система управления, 
информационные системы, специализация предприятий, аутсорсинг, глобальне цепочки создания стоимости.

EFFECTIVE OPERATION COMPANIES BY CURRENT CONDITIONS

Linkova E.Y.
Ph.D. in Еconomics, Associate Professor,
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

It analyzed the characteristics and problems of engineering companies in Ukraine. It grounded the urgency of ways to 
improve their effective operation. It proposed a restructuring mechanism, aimed at the use of the enterprise capacity 
to adapt to environmental conditions. Using the restructuring mechanism provides small businesses, an integrated 
global value chains. It proved the necessity of the integrated growth of enterprises. Identified the directions for further 
research in the field of using the potential development of industrial enterprises: design of training programs for 
managers who combine IT skills and general management; modeling of information flows of industrial enterprise and 
organizational measures for their optimization; evaluate of the effect from using of information systems.
Keywords: effectiveness of enterprise, development strategy, the potential of industrial enterprise, restructuring, 
decentralization, innovative economy, combined management system, information systems, specialized companies, 
outsourcing, creating global value chains.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОСТІ  
В МЕРЕЖІ УНІВЕРСИТЕТІВ-ПАРТНЕРІВ 
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аспірант кафедри математичної інформатики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття спрямована на огляд сучасних проблем, які виникають в міжнародній освіті. Запропоно-
вані шляхи вирішення проблем, що виникають у міжнародній освітній, інноваційній та науковій 
діяльності сучасних університетів України та університетів-партнерів, які пов’язані із реалізацією 
міжнародних програм мобільності студентів, аспірантів, викладачів та науковців, процесів інтер-
націоналізації та міждисциплінарних освітніх програм і наукових досліджень для розвитку між уні-
верситетської діяльності. Запропоновані методи для аналізу мережі університетів-партнерів. Пока-
зано, що застосування характеристик центральності вузлів дає змогу визначити ВНЗ, що вносять 
вагомий внесок у розбудову мережі університетів-партнерів, які саме з ВНЗ підтримують зв’язки з 
міжнародними університетами і через які саме з ВНЗ проходить значний об’єм інформації. 
Ключові слова: інтернаціоналізація, показники центральності мережі, мобільність.

Постановка проблеми. Інтернаціоналізація 
освіти та розвиток програм мобільності в сучасних 
університетах це підвищення рівня теоретичної та 
практичної підготовки студентів, аспірантів, науко-
вих і науково-педагогічних працівників, можливість 
проведення авторських досліджень з використанням 
сучасного обладнання і технологій у закордонних 
університетах - партнерах, набуття досвіду здій-
снення науково-дослідної і викладацької діяльності, 
забезпечення інформаційного обміну, розширення 
наукових контактів із зарубіжними науковцями і 
університетами. Під інформатизацією вищої освіти 
розуміють сукупність взаємозв’язаних процесів 
(матеріально-технічного, програмного та кадро-
вого забезпечення, менеджменту), що спрямовані 
на створення умов для задоволення інформаційних 
потреб усіх учасників освітнього процесу (осіб, що 
навчаються, науково педагогічного складу та інших 
категорій співробітників ВНЗ), розвитку їх інтелек-
туального потенціалу, самореалізації і самовдоско-
налення, на забезпечення підготовки до повноцінної 
професійної діяльності і життя в інформаційному 
суспільстві на основі створення, розвитку та вико-
ристання сучасних інформаційних-комунікаційних 
систем, мереж, ресурсів і технологій.

У сучасному світі одною з актуальних форм вза-
ємодії у суспільстві є мережа. Саме тому соціологія 
як наука вимушена реагувати на цей факт та розро-
бляти нові види аналізу для отримання знань сто-
совно взаємодії індивідів у суспільстві як статично, 
так і динамічно. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У 1959 році принципами формування соціальних 
мереж зацікавились угорські математики Пол Ердос 
(Paul Erdos) і Альфред Реній (Alfred Renyi). Вони 
написали цілу низку статей на основі своїх дослі-
джень. Дункан Уоттс (Duncan J. Watts) і Стівен Стро-
гац (Steven H. Strogatz) розвинули теорію соціальних 
мереж і першими запропонували поняття коефіці-

єнта кластеризації, тобто ступеня близькості між 
неоднорідними групами (коли людина розширює 
мережу своїх зв’язків за рахунок осіб, яких вона не 
знає особисто, але знають її знайомі) [2]. 

Для вирішення таких завдань у середині ХХ сто-
ліття британськими ученими була винайдена мето-
дологія аналізу соціальної мережі. Термін «соці-
альна мережа» у 1954 році ввів англійський соціолог 
Джеймс Барнс у збірці робіт «Людські стосунки». 
Цим терміном він висловив думку про те, що сус-
пільство – це складне переплетіння стосунків [1]. 
Барнс досліджував взаємозв'язки між людьми за 
допомогою візуальних діаграм, в яких окремі особи 
зображено крапками, а зв'язки між ними – лініями.

 

 

Рис. 1. Зображення соціальної мережі Барнсом

На сьогоднішній день прийнято вважати, що 
соціальна мережа – це соціальна структура, створена 
об’єднаними за однією або декількома ознаками вза-
ємозалежності вузлами, які здебільшого представ-
лені індивідуальними членами або організаціями. 
Соціальні мережі можуть бути створеними на тлі 
спільності цінностей, дружби, родинності, непри-
язні, конфлікту, торгівлі, зв’язків в мережі Інтернет, 
релігійних поглядів абощо.
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Сучасні університети є учасниками міжнародної 
команди по виробництву знань, а для цього крім віль-
ного академічного обміну, потрібні інші форми інсти-
туційної підтримки вузів. Конкурентоспроможність 
вищої освіти може бути досягнуто на основі подаль-
шої модернізації відповідно до освітніх тенденцій і 
реалізації ефективної стратегії інтернаціоналізації, 
спрямованої на підвищення рівня та якості освіти 
[3]. Перспективи розвитку інтернаціоналізації під-
кріплюються взаємодією університетів-партнерів, 
коли кожен учасник “ділиться” найбільш сильними 
сторонами освітнього процесу та науковими дослі-
дженнями з усіма членами міжнародної команди, 
підвищуючи тим самим якість освіти, яку студенти 
набувають у всіх університетах, що беруть участь у 
співпраці. Досліджуючи систему вищої освіти, вчені 
все більше переконуються в тому, що участь у фор-
муванні загальноєвропейського освітнього простору 
суттєво розширить можливості розвитку освітнього 
процесу в українських вищих навчальних закладах 
на міжнародній арені в майбутньому [3]. 

Оцінка наукової діяльності мережі університе-
тів-партнерів, в тому числі співпраці університетів 
в мережі є актуальною задачею в Україні та світі. 
Наукова комунікація між ВНЗ є рушійною силою 
розвитку науки у сучасному світі. Обмін знаннями, 
досвідом, ідеями, ресурсами, підвищення якості та 
продуктивності результатів, реалізація спільних 
освітніх програм мобільності студентів, аспіратів, 
викладачів та науковців, введення спільних дослі-
джень [3].

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення основних характеристик і закономірнос-
тей мережі університетів-партнерів, а також пред-
ставлення університетів-партнерів за допомогою 
мережі застосування до даної мережі показників 
центральності. На сьогоднішній день дослідження 
взаємозв’язків між університетами-партнерами 
за допомогою аналізу мережі є досить актуальне. 
У зв’язку з цим ведуться дослідження показників 
центральності. Взаємозв’язки між університетами 
представляються за допомогою мережі і на основі 
неї проводяться дослідження.

Насамперед нас цікавить такі сутності, як ВНЗ 
і відносини між ними. Під відносинами, ми будемо 
розуміти різні параметри – спільні публікації, кон-
ференції, програми обміну, стажування і деякі інші 
соціальні взаємодії.

Мережа університетів-партнерів є одним з при-
кладів застосування концепції мережевої парадигми, 
що є ефективним інструментом дослідження склад-
них систем [4].

Виклад основного матеріалу. Термін “складні 
мережі” виник на початку цього століття та вклю-
чає мережі більш складної архітектури ніж класичні 
графи або випадкові мережі із заданою кількістю вуз-
лів. Звичайно в таких мережах є невелика кількість 
вузлів з великою кількістю зав’язків – хабів (ядер), 
які значною мірою і визначають властивості даних 
мереж [5]. Для розрахунку характеристик мережі в 
цілому використовується такі параметри як: кіль-

кість вузлів; кількість ребер; середня відстань між 
вузлами, діаметр мережі – найбільш геодезична від-
стань в мережі; щільність в мережі – відношення 
кількості ребер у мережі до максимальної можливої 
кількості ребер [6].

Щоб зрозуміти мережу міжнародних відносин і її 
учасників, ми оцінюємо розташування ВНЗ в мережі. 
Вимірюючи мережеве розташування в мережі ми 
знаходимо центральність вузла (ВНЗ). Дане вимірю-
вання дає нам розуміння ролей ВНЗ в мережі – хто 
з них перебуває в центрі мережі лідерів, ізоляторів, 
хто з них кластери. 

У теорії складних мереж існує декілька типів кое-
фіцієнтів важливості вузлів, що визначають рівень 
центральності їх в мережі. Деякі з концепцій були 
засновані на основі теорії складних мереж, інші ж 
вийшли із соціологічних досліджень. Існує чотири 
основних типи центральності, що широко викорис-
товуються в аналізі мережі: 

• рівень центральності (degreecentrality);
• центральність у розумінні посередництва 

(betweennesscentrality);
• центральність у розумінні близькості 

(closenesscentrality)
Показники центральності сприяють оцінці меха-

нізмів функціонування вершин в мережі, а також 
ролі і місця вершин в ній. З допомогою показни-
ків центральності можна зрозуміти, хто з вершин 
мережі має більшу владу і якого типу.

Поняття рівня центральності вузла  
в мережі університетів-партнерів

Індекс центральності для мереж ненаправле-
них відношень (заснований на допущенні, що той, 
хто володіє великою кількістю зв'язків (відносин) з 
іншими, займає центральне положення в мережі). 
Даний показник залежить від розміру мережі – 
його максимальне значення дорівнює N-1, тому на 
практиці частіше використовують стандартизовану 
міру центральності розташування актора в мережі. 
В мережах направлених відношень при підрахунку 
індексу центральності найчастіше враховується 
тільки степінь виходу. Індекс центральності за сте-
пенем є показником активності актора в мережі. 
Центральним є актор з найбільшою кількістю пря-
мих зв’язків з іншими акторами в мережі. Розглянута 
міра центральності може вважатись ефективною для 
мереж із “зіркоподібним” розташуванням акторів. 

Напевно, найбільша кількість робіт за методо-
логією мережевих вимірювань присвячено вимірю-
ванню властивостей центральності, як окремих вер-
шин, так і мереж в цілому. Фріман (Freeman, 1979) 
провів концептуальний огляд виявлення індекса цен-
тральності для мережі. Можна виділити три підходи 
до вимірювання даного показника [7]:

Вимірювання рівня центральності. При цьому 
підході важлива кількість вершин в мережі, з якими 
пов’язаний дана вершина. Індекс центральності для 
кожної вершини можна підрахувати за формулою:

 ∑ ∑===
j j

jiijiiiD xxxndnC )()(          , (1)
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де CD(n1) – рівень центральності вершини; n1 – кіль-
кість вершин в мережі; g–вершина [4]. Максимальне 
значення коефіцієнта g −1. Відповідно, для того щоб 
можна було порівнювати степінь центральності вер-
шини не тільки в одній мережі, але й між мережами 
різної структури.

Підрахунок стандартизованої оцінки централь-
ності вершини, можна за допомогою наступної фор-
мули:

11
)()(

−
=

−
=′

∑
g

x

g
ndnC j

ij
i

iD                  (2)

Тепер можна підрахувати степінь центральності 
всієї мережі за формулою [4]:
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Індекс центральностімережі показує активність 
вершин в мережі вимірюють, використовуючи кон-
цепцію градусів – кількість зв’язків вказаної вер-
шини з іншими вершинами в мережі. 

Поняття індекса центральності  
за розташуванням на найменших шляхах

Показник центральності за розташуванням на 
найменших шляхах є кількість шляхів (найменших 

відстаней) між вершинами j та k, що вміщують вер-
шину i. Максимальне значення індексу, що дорів-
нює 1, зустрічається, коли вершина розташована 
на всіх шляхах в мережі. Відповідно, мінімальне 
значення індексу, що дорівнює 0, спостерігається, 
якщо дана вершина не зустрічається на жодній з най-
менших відстаней. Індекс центральності за близь-
кістю та розташуванням на найменших шляхах є 
чутливими до “посередницьких” позицій вершин в 
мережі, корисні при вивченні каналів впливу та опо-
середкованого контролю в мережі [4]. 

Мережа ВНЗ представлена на рис. 2 дає нам при-
клад, за допомогою, якого ми можемо обчислити 
степінь центральності в мережі університетів-парт-
нерів. Відстань між вершиною Gі H є від’ємною (F), 
оскільки не існує прямих і непрямих зв’язків між 
цими вершинами, тобто вершини Gі H належать до 
різних компонент мережі. Поки одна з вершин недо-
сяжна до іншої, сума відстаней до інших вершин 
буде від’ємна (F). Розглянемо табл.1 побудована на 
основі рис. 2. В табл. 1 в нас відображаються всі вер-
шини відповідно до рис. 1. Ми підраховуємо кіль-
кість кроків, які необхідно зробити з однієї вершини 
до іншої. Тобто з вершини А до вершини В потрібно 
зробити один крок, а наприклад з вершини А в вер-
шину F уже потрібно зробити 3 кроки. На основі 
кроків табл. 1 ми підраховуємо загальну кількість 
кроків і підраховуємо коефіцієнт близькості.

Якщо розглядати всю мережу, індекс централь-
ності за близькості буде нульовою для всіх вершин 
в мережі. Тому було б невірно використовувати 
повністю мережу в оцінках міри близькості для вер-
шин. Це пов’язано з тим, що сума відстаней буде 
містити різну кількість шляхів (наприклад, є дві від-
стані від вершини H до вершини G до інших вершин 
в мережі). Насправді ми будемо розглядати вершини, 
в мережі не повнію, а в більш менших компонентах 
мережі. Відстань зазвичай буде розглядатися най-
менша від однієї компоненти мережі до іншої. 

Тепер ми можемо побудувати індексу близькості. 
Коефіцієнт близькості будемо позначати наступним 
чином: Closeness = Cl. Рівняння виглядає наступним 
чином:

Таблиця 1
Індекс центральності за близькістю у мережі університетів-партнерів 

Вершини мережі Вся мережа Окремі частини мережі
A B C D E F G H I J K Частини Близькість Частини Близькість

A … 1 1 2 2 3 3 F F F F F 0 12 0.08
B 1 … 1 2 1 2 3 F F F F F 0 10 0.10
C 1 1 … 1 2 2 2 F F F F F 0 9 0.11
D 2 2 1 … 2 1 1 F F F F F 0 9 0.11
E 2 1 2 2 … 1 3 F F F F F 0 11 0.09
F 3 2 2 1 1 … 2 F F F F F 0 11 0.09
G 3 3 2 1 3 2 … F F F F F 0 14 0.07
H F F F F F F F … 1 2 F F 0 3 0.33
I F F F F F F F 1 … 1 F F 0 2 0.50
J F F F F F F F 2 1 … F F 0 3 0.33
K F F F F F F F F F F … F 0 0 F

 

 

Рис. 2. Графічне представлення мережі 
комунікації університетів-партнерів
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Рівняння нормалізації індексу центральності за 
близькості:

)1))((()( −=′ gdCnC iciC               (5)
Де i – вершина, яка знаходиться в центрі, j – це 

інша вершини мережі, яка нас цікавить при вимірю-
ванні і dij – відстань між двома вершинами в мережі 
[4]. 

Централізація мережі. Центрування мережі 
можна забезпечити розумінням місця розташування 
ВНЗ в мережі. Відносини між центруванням всіх 
вершин в графі можна виявити переважно по загаль-
ній структурі мережі. Дуже централізована мережа 
домінує один або кілька дуже центральних вуз-
лів. Якщо ці вузли видаляються або пошкодженні, 
мережа швидко розпадається не на пов’язані між 
собою під мережі. Дуже центральна вершина може 
стати єдиною точкою відмови в мережі. Менш цен-
тралізована мережа не має єдиної точки відмови. 
Така мережа є більш стійкою перед любою випад-
ковою умовою відмови – при цьому коли одна з вер-
шин пошкоджена, мережа і далі продовжує працю-
вати, тобто всі вершини мережі доступні. В табл. 1, 
яку ми побудували на основі мережі зображеної на 
рис.1, ми отримали значення нескінченості (F). При 
проведенні обрахунків з нескінченними значеннями, 
результат нескінчений. Щоб подолати цю проблему, 
залишаючись відповідно до існуючої міри близь-
кості, ми скористаємось тим, що межа границі числа 
поділена на нескінченість дорівнює нулю. Можна 
переписати рівняння (2), наступним чином:

∑=
j ijd

iCl 1)(                            (6)

Враховуючи рівняння (4) ми можемо перетворити 
табл. 1, наступним чином:

Побудувавши табл. 2, можемо сказати оцінку 
близькості для всіх вузлів з урахуванням рівної кіль-

кості відстаней для кожної вершини, незалежно від 
розміру мережі. Можна зробити висновок, вершини, 
які мають доступ до більшої кількості вершин в 
мережі мають більш високий коефіцієнт близькості, 
оскільки, ці вузли можуть досягати більшої кількості 
вершин в мережі, ніж вершини в більш менших ком-
понентах мережі. 

Поняття індексу центральності у розумінні 
посередництва в мережі університетів-партнерів

Степінь посередництва – це міра центральної 
вершини в мережі. Вона дорівнює кількості найко-
ротших шляхів з усіх вершин до всіх інших, які про-
ходять через цю вершину. Степінь посередництва є 
корисним показником в мережі, оскільки вона пока-
зує навантаження ребра і значення вершини. Розви-
ток показника посередництва, зазвичай пов’язують 
з соціологом Linton Freeman, який також розробив 
інші виміри показників посередництва [7]. За останні 
кілька років, показник посередництва став популяр-
ною стратегією для вирішення проблем з складними 
за структурою мережами. Підхід включає розгляд 
різноманітних мереж таких як – комп’ютерні, соці-
альні, біологічні, транспортні мережі та мережі нау-
кового співробітництва. 

Модель посередництва ґрунтується на комуні-
кації між організаціями. Організація, яка лежить 
в основі комунікаційного потоку може управляти 
комунікаційним потоком [6]. Показник посередни-
цтва підраховує кількість найкоротших шляхів між 
вершиною v1 та шляхом до вершиною v2. Наприклад 
так: 

  

 

 

 

 c d e f g h 

1 
 

Рис. 3. Комунікація в мережі. Варіант BA.

Таблиця 2
Індекс центральності за близькістю в мережі університетів-партнерів

Вершини мережі Близькість
A B C D E F G H I J K Сума Нормованість

A … 1.00 1.00 0.50 0.50 0.33 0.33 0 0 0 0 3.67 0.37
B 1.00 … 1.00 0.50 1.00 0.50 0.33 0 0 0 0 4.33 0.43
C 1.00 1.00 … 1.00 0.50 0.50 0.50 0 0 0 0 4.50 0.45
D 0.50 0.50 1.00 … 0.50 1.00 1.00 0 0 0 0 4.50 0.45
E 0.50 1.00 0.50 0.50 … 1.00 0.33 0 0 0 0 3.83 0.38
F 0.33 0.50 0.50 1.00 1.00 … 0.50 0 0 0 0 3.83 0.38
G 0.33 0.33 0.50 1.00 0.33 0.50 … 0 0 0 0 2.99 0.30
H 0 0 0 0 0 0 0 … 1.00 0.50 0 1.50 0.15
I 0 0 0 0 0 0 0 1.00 … 1.00 0 2 0.20
J 0 0 0 0 0 0 0 0.50 1.00 … 0 1.50 0.15
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0
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Рис. 4. Комунікація в мережі. Варіант A.

Посередництво вершини   в мережі можна підра-
хувати за допомогою наступної формули:
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де δst –сумарна кількість найкоротших шляхів з вер-
шини s до t і δst (v) –кількість шляхів, які проходять 
через вершину мережі v. Обчислення показника 
посередництва, може бути змінено шляхом ділення 
через пару вузлів не включаючи V, так g є [0,1]. Поділ 
робиться (N−1)(N−2)/2 для неорієнтованих мереж, 
де N число вершин в мережевих компонентах [4]. 

Нормалізація показника посередництва опису-
ється наступною формулою:

]2/)2)(1[(
)())((
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=
gg
vgvgnormal            (8)

Показник посередництва – показує наскільки 
важливим є для вершини підрахунок найкоротших 

шляхів і наскільки важливою є вершина в мережі. 
Наприклад розглянемо рис. 5, щоб більш детально 
розглянути, яким чином проходить підрахунок кое-
фіцієнта посередництва.

На рис. 5 зображено шлях між вершиною В і D. 
Припустимо ми видалимо вершину С на рис. 4, коли 
вершина С буде не доступна шлях між вершинами Bі 
D, буде доступним тому коли ми втрачаємо зв'язок 
з вершиною С не являється критично всі вершини 
будуть доступні. Наприклад коли ми видалимо вер-
шину Bсі шляхи, які вели нас до вершини А будуть 
зруйновані. Тому вершини В являється центральною 
і досить важливою в мережі. В табл. 3 ми побудуємо 
найкоротші шляхи відповідно до мережі зображеної 
на рис. 3. Посередництво вершини (1) будемо позна-
чати:  P(C)

P(C)=(шлях – (A, B)+ шлях – (A, C)+ шлях – 
(A, D)+ шлях – (A, E)+шлях – (B, C)+ шлях – (B, D)+ 
шлях – (B, E)+ шлях – (C, D)+ шлях – (C, E)+ шлях 
– (D, E)) /10= (0+1+0,5+0+1+0,5+0+1+1+0) / 10 = 0,5

Таким чином, з допомогою формули (7) і табл. 3 
ми підрахували показник посередництва мережі 
зображеної на рис. 5, який дорівнює 0,5.

Висновки. У роботі досліджено мережу універ-
ситетів-партнерів. Показано, як за допомогою харак-
теристик центральності вузлів можна визначити 
ВНЗ в мережі університетів-партнерів, що вносять 
вагомий внесок в розвиток мережі, є центральними 
вузлами і підтримують зв'язок в мережі між універ-
ситетами-партнерами. 

А В D С 

E 

 

Рис. 5. Приклад комунікації ВНЗ у мережі 
університетів-партнерів 

Таблиця 3
Найкоротші шляхи у мережі університетів-партнерів

A B C D E
A - A→B A→B→C A→B→C→D

A→B→E→D
A→B→E

B B→A - B→C B→C→D
B→E→D

B→E

C C→B→A C→B - C→D C→D→E
C→B→E

D D→C→B→A
D→E→B→A

D→C→B
D→E→B

D→C - D→E

E E→B→A E→B E→B→C
E→D→C

E→D -
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОСТИ  
В СЕТИ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

Матвийченко В.А.
аспирант кафедры математической информатики
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Статья направлена на обзор современных проблем, возникающих в международном образовании. Предло-
жены пути решения проблем, возникающих в международной образовательной, инновационной и научной 
деятельности современных университетов Украины и университетов-партнеров, которые связаны с реализа-
цией международных программ мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, 
процессов интернационализации и междисциплинарных образовательных программ и научных исследований 
для развития между университетской деятельности. Предложенные методы для анализа сети университетов-
партнеров. Показано, что применение характеристик центральности узлов позволяет определить вузов, вно-
сят весомый вклад в развитие сети университетов-партнеров, именно из вузов поддерживают связи с между-
народными университетами и через какие именно из вузов проходит значительный объем информации.
Ключевые слова: интернационализация, показатели центральности сети, мобильность.

APPLYING CENTRALITYINDICATORS IN A NETWORK OF PARTNER UNIVERSITIES

Matviichenko V.A.
Graduate Student of Mathematical Informatics Science
Kyiv National University named after Taras Shevchenko

The article aims to review current problems that arise in international education. Solutions to the problems that arise in 
international education, innovation and research activities of modern universities in Ukraine and partner universities 
that are associated with the implementation of international programs for the mobility of students, teachers and 
researchers of internationalization and interdisciplinary educational programs and research for development between 
university activities were proposed. The methods for analyzing network partner universities were proposed too. Shown 
that the characteristics of centrality units helps identify institutions that significantly contribute to the development of 
a network of partner universities which of universities maintain ties with international universities and through what 
kind of university is a significant amount of information.
Keywords: internationalization, performance centrality network mobility.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ 
ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 

Нараган Л.В.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Розглянуто сутність системи внутрішньогосподарського контролю, який дозволяє оперативно пере-
віряти та координувати господарсько-виробничу діяльність бригади, цеху, підприємства; своєчасно 
визначати економічну та виробничу доцільність кожної операції, знижувати витрати за всіма еле-
ментами, що входять до складу собівартості продукції і впливають на кінцевий результат діяльності 
підприємства. Представлено до практичного впровадження систему внутрішньогосподарського 
контролю в процесі налагодження якої потрібно налагодження тісного взаємозв’язку таких основних 
компонентів: управлінський контроль та контрольне середовище; визнання та оцінка ризику; здій-
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання на підприємствах збільшується 
потреба в інформації про те, скільки коштує йому 
виробництво продукції, яким є взаємозв’язок між 
витратами, обсягами виробництва та його рента-
бельністю, в яких напрямках слід шукати резерви 
зниження цих витрат з метою ефективного контр-
олю виробництва та реалізації продукції. Тому для 
керівництва господарюючого суб’єкту все більшого 
значення набуває налагодження ефективної системи 
внутрішньогосподарського контролю виробництва, 
і саме він має стати засобом досягнення оптималь-
ного рівня рентабельності виробництва та реалізації 
продукції (робіт, послуг).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми налагодження ефективної системи контролю 
знайшли відображення в працях вітчизняних вчених: 
О.С. Бородкіна, Г.Г. Кірейцева, М.М. Коцупатрого, 
В.Г. Лінника, В.В. Сопко, М.С. Пушкара, Н.М. Тка-
ченко, М.Г. Чумаченка та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 
виступило дослідження методики внутрішньогоспо-
дарського контролю процесу виробництва та реалі-
зації продукції (робіт, послуг). 

Виклад основного матеріалу. Ринкові від-
носини зумовлюють необхідність контролю, в 
основу якого покладено економічні методи управ-
ління підприємством та його виробничими під-
розділами. Такий контроль дозволяє оперативно 
перевіряти та координувати господарсько-вироб-
ничу діяльність бригади, цеху, підприємства; 
своєчасно визначати економічну та виробничу 
доцільність кожної операції, знижувати витрати за 
всіма елементами, що входять до складу собівар-
тості продукції і впливають на кінцевий результат 
діяльності підприємства [1]. Таким чином вважа-
ємо за необхідне проводити оперативний (поточ-
ний) контроль витрат виробництва та реалізації. З 
огляду на технологічні особливості виробництва 

оперативний контроль пропонується здійснюється 
у двох організаційних формах. 

Перша форма – контроль, який здійснюється без-
посередньо на кожному робочому місці, його прово-
дять працівники відділу технічного контролю (ВТК). 
Друга форма – контроль, який здійснюється спеці-
ально створеним контрольним апаратом, на основі 
контролю інженерно-технічних служб за вироб-
ничими процесами та внутрішнього аудиту контр-
ольно-ревізійних служб діяльності цехів (рис. 1). 

Ефективність перевірки повноти та достовірності 
відображення у бухгалтерському обліку та звітності 
інформації про процес виробництва продукції на 
підприємстві досягається одночасним проведенням 
як функціонального, так і інституційного контролю. 
Причому суб’єктами здійснення інституційного 
контролю виступають служби або відділи, створені 
на підприємстві з метою контролю, зокрема, відділ 
технічного контролю, служба внутрішнього контр-
олю, а функціональний контроль передбачає розпо-
діл між працівниками контрольних функцій. 

Таким чином, внутрішній контроль операцій з 
виробництва продукції передбачає сукупність послі-
довних етапів, які за їх функціональним призначен-
ням можна згрупувати на певні стадії, дотримання 
яких зумовлене виконанням завдань, поставлених 
перед суб’єктами контролю. 

Важливою складовою оперативно-виробничого 
планування має бути оперативно-календарне плану-
вання. В умовах ритмічного виробництва, що характе-
ризується обов’язковою послідовністю технологічних 
процесів, механічної і хімічної переробки сировини й 
устаткуванням великої одиничної потужності, опера-
тивно-календарне планування особливо актуальне. 
Календарні плани-графіки слід розробляти на під-
ставі місячних планів виробництва продукції і графі-
ків планово-запобіжного, середнього і капітального 
ремонтів основного технологічного й енергетичного 
устаткування [5]. Врахування технологічної послі-
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довності для забезпечення кращого використання 
устаткування вимагає при складанні календарних 
планів-графіків визначення календарного часу, що 
відводиться для вироблення того або іншого асорти-
менту (вигляду) продукції, врахування послідовності 
виробництва, часу переходу з одного асортименту 
продукції в інший. У графіку необхідно передбачити 
календарний термін і тривалість ремонту устатку-
вання, потреби виробництва в матеріальних і енерге-
тичних ресурсах, джерела їх отримання.

Методи внутрішньогосподарського контролю 
нами вважається за доцільне проводити методами 
фактичної перевірки. До основних методів фактич-
ної перевірки, якими можуть користатися контро-
лери, виходячи з права самостійно визначати форми 
і методи перевірки, керуючись вимогами норма-
тивних актів і умов договору з суб’єктом чи змісту 
доручення державних органів, відносяться: огляд; 
обстеження; інвентаризація; контрольний запуск 
сировини і матеріалів у виробництво; лабораторний 
аналіз якості матеріалів, товарів, сировини і готової 
продукції; експертна оцінка; опитування; перевірка 
обсягів виконаних робіт. 

У системі внутрішньогосподарського контролю 
на стадій виробництва та реалізації важливе зна-
чення має інвентаризація незавершеного виробни-
цтва, що дає можливість виявити можливі приписки 
фактичного випуску продукції. Крім того, це дозво-
ляє перевірити реальний обсяг виробленої продукції 
(виконаних робіт). Для цього застосовують прийоми 
співставлення обсягу виробленої продукції з її над-
ходженням і оприбуткуванням на склад. 

Для того, щоб визначити, чи відповідає обсяг про-
дукції, що значиться в обліку, фактичній наявності, 
необхідно під час перевірки поряд з інвентаризацією 
матеріалів провести інвентаризацію готової продукції 
[2]. На цьому етапі контролю доцільно аналізувати 
дані щодо зайвих матеріальних цінностей. У про-
цесі аналізу визначаються: види матеріалів, по яких 
виникли надлишки, кількість зайвих матеріалів і 
характеристика їх споживчих ознак – розміри, якість, 
призначення, сфера можливого використання тощо; 
причини виникнення надлишків; заходи щодо лік-
відації надлишків і зокрема інформація постачання, 
реалізація надлишків з їх допомогою, а у разі відмови 
самостійно. Основою аналізу надлишків матеріаль-
них цінностей є дані інвентаризації залишків мате-
ріальних ресурсів станом на 1 січня кожного року, 
статистична звітність про залишки, надходження і 
витрати матеріалів, сигнальні довідки заводських 
складів про матеріали, фактичний запас яких значно 
перевищує встановлену норму запасу [3]. 

Поряд з інвентаризацією здійснюється обсте-
ження організації виробництва, забезпеченість цехів 
необхідними інструментами, матеріалами. Це обсте-
ження дає можливість виявити зайве і невикорис-
тане обладнання, перевірити, як ведеться облік виро-
бітку напівфабрикатів і готової продукції на робочих 
місцях із метою попередження випуску необлікової 
продукції, можливих крадіжок і зловживань. 

Здійснюється також перевірка технічної доку-
ментації: типових технологічних інструкцій та 
основних технологічних процесів виробництва, 
маршрутних технологічних карт, рецептури, номен-

клатури сировини і матеріа-
лів, норм їх витрачання. Така 
перевірка здійснюється для 
забезпеченості технологіч-
ною документацією всього 
технологічного процесу. На 
підставі технологічних карт 
перевіряють додержання 
встановленої технології 
виготовлення продукції, від-
повідність норм. Практична 
дійсність свідчить, що най-
більш ефективною органі-
зація контролю виробни-
цтва та реалізації продукції 
є наявність на підприємстві 
відділу внутрішнього контр-
олю, який відповідає за вста-
новлення і контроль норм та 
нормативів і є координую-
чим центром їх систематиза-
ції, розробки, затвердження, 
перегляду та контролю усіх 
процесів. Спеціалісти даного 
відділу повинні здійсню-
вати попередній, оператив-
ний, заключний і наскрізний 
контроль за витратами під-
приємства, що дасть змогу 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЮ 

Контроль, що здійснюється на 
кожному робочому місті ВТК 

Контроль, що здійснюється спеціальним 
контрольним апаратом 

Контроль ВТК при 
прийманні продукції 

Самоконтроль 

Диспетчерський 
контроль 

Контроль  
у функціональних 

відділах 

Контроль за 
виконанням 

виробничих завдань 

Технічний контроль за ресурсами 

Попередній контроль облікових 
документів на витрати 

Поточний бухгалтерський контроль 
витрат 

Ретроспективний контроль витрат 
бухгалтерії за звітними періодами 

Внутрішньогосподарський оперативний 
контроль (аудит) 

Рис. 1. Взаємодія організаційних форм контролю підприємстві
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узагальнювати інформацію про відхилення від 
норм, вчасно переглядати ці норми і попереджувати 
виникнення понаднормативних втрат. 

Загальна оцінка виконання плану реалізації та в роз-
різі договорів з покупцями по звітних періодах перед-
бачає перевірку виконання графіка відвантаження 
готової продукції покупцям замовникам, а саме:

а) перевірка організації обліку у відділах збуту 
та відвантаженням продукції покупцям (обстеження 
наявності систематизованих переліків асортименту 
поставок по замовниках і термінах відвантаження, 
відміток про фактичне виконання (дата). Достовір-
ність обліку контролюється методом порівняння 
показників накладних на відвантаження з даними 
оперативного обліку відділу збуту; 

б) перевірка своєчасності відвантаження готової 
продукції методом порівняння даних про випуск 
продукції та її відвантаження по датах місяця, ура-
ховуючи обсяги залишків на складі, візуальної пере-
вірки документів (розпоряджень, товарно-тран-
спортних накладних); 

в) перевірка своєчасності здачі первинних доку-
ментів про відвантаження продукції покупцям до 
бухгалтерії (метод порівняння дати звіту і дати від-
вантаження); 

г) перевірка своєчасності і правильності оформ-
лення платіжних документів для розрахунків з 
покупцями (розрахунків-фактур, платіжних дору-
чень-вимог фінансовим відділом, бухгалтерією). 
Застосовується метод візуальної перевірки рекві-
зитів документів, аналіз листування з покупцями, 
арифметична перевірка обсягів за вартістю, договір-
них цін, ПДВ; 

д) перевірка дотримання методики бухгалтер-
ського обліку, достовірності даних про розра-
хунки з покупцями та обсяги реалізації продукції; 

ж) перевірка достовірності фінансової звітності 
про фінансові результати та податкової звітності з 
обсягів реалізації продукції [4]. 

Для вивчення можливості реального скорочення 
залишків готової продукції, що відвантажена (від-
пущена) покупцям, перевіряється обґрунтованість 
кожної суми за термінами відвантаження неоплаче-
ної продукції і причинами несплати рахунків покуп-
цями. Особливу увагу звертають на суми відванта-
женої (відпущеної) продукції, що тривалий час не 
оплачена покупцями. Обсяг реалізації продукції в 
натуральному і в номенклатурному виразі перевіря-
ють з укладеними договорами і комерційними уго-
дами на постачання продукції покупцям. З’ясовують, 
чи немає створення резервів не облікованої продук-
ції з метою її реалізації за готівку без оформлення 
документів [6]. 

Контролеру необхідно перевірити наступну 
інформацію:

• чи укладені договори на постачання готової 
продукції і правильність їхнього оформлення;

• чи правильно оформлені документи на відван-
таження продукції;

• чи правильно оформлені ціни на відвантажену 
продукцію;

• чи правильно установлені відпускні ціни з 
урахуванням оплати витрат по доставці продукції 
від постачальника до покупця відповідно до укладе-
ного договору постачання;

• чи вчасно пред’являлися в банк платіжні 
вимоги-доручення за відвантажену продукцію;

• чи правильно оформлені документи по від-
пуску продукції, якщо продукція відпускається без-
посередньо зі складу постачальника;

• чи правильно організований складський облік 
готової продукції;

• чи правильно ведеться аналітичний і синте-
тичний облік відвантаження і реалізації продукції.

Витрати, зв’язані з продажем продукції (товарів, 
робіт, послуг) враховуються на рахунку 93 «Витрати 
на збут». В процесі перевірки необхідно перевірити:

• правильність включення витрат до складу 
витрат на збут;

• дотримання встановлених нормативів витрат 
на рекламу;

• дотримання основних положень по обліку тари;
• правильність відображення в бухгалтерському 

обліку товарообмінних операцій чи операцій, здій-
снюваних на бартерній основі;

• відповідність записів синтетичного й аналі-
тичного обліку записам у головній книзі та балансі 
(Звіті про фінансовий стан).

Так, при запровадженні дієвої системи внутріш-
ньогосподарського контролю потрібно враховувати 
такі взаємопов’язані компоненти:

– управлінський контроль та контрольне серед-
овище – передбачає основу системи внутрішнього 
контролю і забезпечується шляхом визначення орга-
нізаційної структури та чіткою підзвітністю підроз-
ділів, персоналу; 

– визнання та оцінка ризику – визначення ризиків 
у відповідних внутрішніх документах, на які нара-
жається підприємство у процесі проведення дослі-
джень та розробок; 

– здійснення контролю та розподіл повноважень –  
головною характеристикою внутрішнього контролю 
є компетентність персоналу, що здійснює функції 
контролю і важливим є розподіл функціональної від-
повідальності або поділ обов’язків; 

– інформаційні системи управління та комуні-
кації – інформаційна система пов’язує всі компо-
ненти системи внутрішнього контролю шляхом 
складання й обміну звітами, що містять опера-
ційну, фінансову та консолідовану інформацію, 
яка дозволяє контролювати операції з досліджува-
них витрат.

Слід відмітити, що основною метою контр-
олю виробництва та реалізації продукції (робіт, 
послуг) є встановлення достовірності первинних 
даних щодо накопичення і списання даних витрат, 
повноти та своєчасності відображення первинних 
даних у зведених документах і облікових регістрах, 
правильності ведення обліку витрат та його відпо-
відності прийнятій обліковій політиці, достовір-
ності інформації щодо витрат, наведеній в управ-
лінській звітності. 
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Висновки. Таким чином, внутрішньогосподар-
ський контроль – це спосіб систематичного й актив-
ного спостереження за операціями та процесами, які 
здійснюються відповідно до заданих критеріїв, що 
залежить від своєчасності й правдивості облікової 
інформації про всі операції, пов’язані з рухом про-

дукції і сировини, дотриманням відповідних умов 
їх зберігання, виробництвом та реалізацією. Він має 
бути організований таким чином, щоб забезпечував 
виявлення фактів нераціонального використання 
ресурсів, запобігання перевитратам сировини й 
матеріалів на них тощо.
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Рассмотрена сущность системы внутреннего контроля, которая позволяет оперативно проверять и коорди-
нировать хозяйственно-производственную деятельности бригады, цеха, предприятия; своевременно опреде-
лять экономическую и производственную целесообразность каждой операции, снижать издержки по всем 
элементам, которые входят в состав себестоимости продукции и влияют на конечный результат деятельности 
предприятия. Представлена к практическому внедрению система внутреннего контроля, в процессе внедрения 
которой необходимо налаживания тесной взаимосвязи таких основных компонентов: управленческий кон-
троль и контрольная среда; признание и оценка риска; осуществление контроля и разделение полномочий; 
информационные системы управления и коммуникации.
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The essence of the system of internal control, which allows you to quickly check and coordinate economic and 
industrial activity brigade, department, company; promptly identify economic and industrial feasibility of each 
operation, reduce costs for all items that are part of production costs and affect the final result of the enterprise. 
Presented to the practical implementation of the system of internal control in the adjustment you want to establish 
close relationship following main components: management control and monitoring environment; recognition and 
risk assessment; control and distribution of powers; information management and communication.
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Стаття присвячена аналізу існуючих методів оцінки корпоративного іміджу готельного підприємства. 
Показана необхідність формування позитивного іміджу підприємства для досягнення конкурентних 
переваг. Розглянуто складові корпоративного іміджу. Обґрунтована доцільність застосування комп-
лексного методу оцінювання корпоративного іміджу. Проведено оцінювання корпоративного іміджу 
готелю «Прем’єр Готель Аврора» із застосуванням комплексного методу оцінювання. Запропоновано 
низку корегуючих заходів для підвищення іміджу підприємства «Прем’єр Готель Аврора». Прове-
дено повторне оцінювання іміджу готелю після впровадження запропонованих заходів.
Ключові слова: готельне підприємство, готельні послуги, конкуренція, ринкові позиції, корпоратив-
ний імідж, бізнес-імідж, соціальний імідж, внутрішній імідж, зовнішній імідж.

Постановка проблеми. За умов значної конку-
ренції на ринку готельних послуг одним із ключо-
вих факторів, що суттєво впливає на ринкові позиції 
готельного підприємства, є його імідж. Як свідчать 
результати аналізу ситуації на ринку готельних 
послуг, у даний час конкурентна боротьба в осно-
вному ведеться не між готелями, а між їх іміджами 
[2, с. 22]. Отже, від того, наскільки вдало сформова-
ний імідж готельного підприємства, залежать лояль-
ність клієнтів, отримуваний дохід і, як результат, 
досягнення стратегічних цілей. Проте в умовах мін-
ливого ринкового середовища імідж підприємства 
потребує постійного моніторингу та об’єктивної 
оцінки. Це дозволить підприємству отримувати 
чітку інформацію про стан свого іміджу та своєчасно 
розробляти корегуючі заходи у разі відхилення від 
запланованих результатів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню методів оцінки іміджу підприємства 
присвячено праці таких вітчизняних і закордонних 
науковців, як Ю. Дуднєва, О. Клейман, O. Бабан-
чикова, А. Колодка, С. Ксьондз, І. Яскал, І. Мадей, 
Т. Примак, Ю. Строцюк, В. Шкардун, Т. Ахтямов та 
інших. Проте сьогодні, на жаль, немає єдиної мето-
дики, яка дозволила би провести комплексний аналіз 
та оцінку іміджу підприємства.

Мета статті: аналіз існуючих методів оцінки 
іміджу підприємства та апробування комплексного 
методу для оцінки корпоративного іміджу реального 
готельного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Корпоративний 
імідж – це синтез уявлень про організацію, що скла-
лися у представників різних груп громадськості 
(цільових аудиторій) [1, с. 49]. В умовах загострення 
конкуренції на ринку готельних послуг позитивний 
корпоративний імідж підприємства стає необхідною 

умовою досягнення фірмою стійкого та тривалого 
ділового успіху. Він дає ефект придбання організа-
цією визнаної ринкової сили, зміцнює позиції у кон-
курентній боротьбі та полегшує доступ фірми до різ-
них ресурсів: фінансових, інформаційних, людських 
тощо [7, c. 244].

У даний час існують різні підходи та спо-
соби оцінки корпоративного іміджу підприємства. 
Зокрема, низка національних і міжнародних бізнес-
видань щорічно друкують рейтинги організацій. При 
цьому методику рейтингових оцінок репутації та 
іміджу підприємств, у переважній своїй більшості, 
вони розробляють самостійно. 

Взагалі у науковій літературі виділяють три 
групи методів оцінки іміджу: кількісний, якісний 
та комплексний.

До кількісних методів відносять [3, с. 82]:
– метод оцінки за допомогою семантичного дифе-

ренціалу;
– метод оцінки за допомогою розрахунку інте-

гральних показників;
– метод вартісної оцінки іміджу через визначення 

вартості goodwill.
Також до даної групи відноситься метод оцінки 

іміджу підприємства за допомогою економічних 
показників [4].

До якісних методів відносять: соціологічні опи-
тування; фокус-групи по окремим категоріям кон-
тактних аудиторій; індивідуальні глибинні інтерв’ю; 
експертні методи [3, с. 85].

Якісні методи в дослідженнях іміджу найчас-
тіше використовуються для створення описової бази 
і шкали для подальшої кількісної оцінки, побудови 
гіпотези для перевірки, адже вони дозволяють зрозу-
міти сутність проблеми, сформувати задачі та поня-
тійний апарат для подальших кількісних досліджень. 
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Кількісні методи не завжди враховують від-
мінності між видами іміджу, які склалися у різних 
груп контактних аудиторій. Тому в дослідженнях, 
спрямованих на вивчення іміджевих характеристик, 
використовується, як правило, комбінація кількіс-
них і якісних методів. Застосування тільки одного 
методу не дозволяє розглянути об’єкт цілісно, тобто 
виявити і визначити значимість і взаємозв’язок емо-
ційних характеристик [3, с. 82].

Метод комплексного оцінювання іміджу фірми 
передбачає урахування багатьох чинників, у тому 
числі заходів маркетингових комунікацій. До сис-
теми комплексного оцінювання іміджу підприємства 
входять такі показники: імідж товару (технологічна 
якість, споживча якість, цінова конкурентоспромож-
ність, якість додаткових послуг); імідж споживачів 
товару (стиль життя, суспільний статус споживача, 
характер споживачів); внутрішній імідж підприєм-
ства (культура організації, соціально-психологічний 
клімат в організації); імідж керівника підприємства; 
імідж персоналу підприємства; візуальний імідж 
підприємства; соціальний імідж організації; бізнес-
імідж підприємства; рейтинг інформаційного впливу 
організації на громадськість через засоби масової 
комунікації [6, с. 116].

Нижче наведемо приклад оцінювання корпора-
тивного іміджу готельного підприємства «Прем’єр 
Готель Аврора», яке було проведено у грудні 2015 р. 
за методикою, запропонованою В.Д. Шкардун і 
Т.М. Ахтямовим [8]. 

Готель «Прем’єр Готель Аврора» розташований в 
діловому і культурному центрі міста Харкова за адре-
сою: вул. Алчевських, 10/12. Готель був заснований 
у 2007 році та має категорію 4 зірки. Саме в готелі 
«Прем’єр Готель Аврора» зупиняються перші особи 
держави, міжнародні делегації, заслужені артисти і 
зірки естради. Готель має в своєму розпорядженні 
президентські апартаменти, 12 номерів категорії 
люкс, 51 номер підвищеної комфортності [5]. 

Відповідно до обраної методики дослідженню 
підлягали: внутрішній імідж підприємства, імідж 
підприємства у споживачів, бізнес-імідж, соціаль-
ний імідж, імідж підприємства для держструктур.

Оцінка корпоративного іміджу проводилася 
за допомогою анонімного опитування клієнтів 
«Прем’єр Готель Аврора», ділових партнерів, спів-
робітників підприємства, а також представників міс-
цевої громадськості та регіональної адміністрації. 
Чисельність експертних груп, що представляють 
відповідні групи сприйняття, становила від 15 до 20 
осіб, що цілком достатньо для формування повно-
цінної вибірки. При цьому в результаті опитування 
експертів отримана оцінка реального корпоратив-
ного іміджу готелю, а також оцінка «дзеркального» 
іміджу, що відображає думку керівника підприєм-
ства (генерального директора) про корпоративний 
імідж організації.

Оцінка іміджу готелю серед його клієнтів про-
водилася за допомогою методу маркетингового шка-
лювання на основі проведення анкетування, який 
передбачає вибіркове польове маркетингове дослі-

дження та визначення профілю задоволеності пев-
них груп споживачів за формулою:
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де А – рівень задоволеності груп споживачів;
х1 – частка повністю незадоволених споживачів;
х2 – частка незадоволених споживачів;
х3 – частка нейтральних споживачів;
х4 – частка задоволених споживачів;
х5 – частка повністю задоволених споживачів;
хі – сума часток усіх споживачів (100%).
Шкала оцінки ступеня задоволеності: від 1 – ціл-

ком не задоволені до 5 – повністю задоволені.
Для оцінки ступеня задоволеності клієнтів послу-

гами готелю, протягом грудня 2015 р. було опитано 
229 клієнтів готелю. Нижче наведемо результати 
застосування методу маркетингового шкалювання 
для оцінювання думки гостей готелю щодо системи 
знижок у «Прем’єр Готель Аврора». Вихідні дані для 
проведення розрахунків за формулою (1) наведені в 
табл. 1.

Таблиця 1
Вихідні дані для оцінювання думки гостей  
готелю щодо системи знижок, %

Показники Грудень 2015 р.
х1 – частка повністю незадоволених 
споживачів 41

х2 – частка незадоволених спожи-
вачів 47

х3 – частка нейтральних споживачів 50
х4 – частка задоволених споживачів 48
х5 – частка повністю задоволених 
споживачів 43

Загальна кількість респондентів, 
осіб (∑х) 229

А = 1 × 41 + 2 × 47 + 3 × 50 + 4 × 48 + 5 × 43 / 229 =  
= 3,02 балів.
Еталонне значення цього показника дорівнює 5 балів.

Проведений аналіз свідчить про досить низь-
кий рівень задоволеності клієнтів щодо існуючої 
системи знижок «Прем’єр Готель Аврора». Слід 
зазначити, що низька оцінка існуючої системи зни-
жок готельного підприємства отримана в результаті 
недостатньої розповсюдженості інформації про неї.

У табл. 2 наведено результати оцінювання вну-
трішнього іміджу підприємства адміністративно-
управлінським персоналом (АУП). 

При цьому 51,3% опитаних представників готелю 
є задоволеними роботою загалом, що є середнім 
показником у практиці проведення досліджень. Най-
більш низьким є показник стосовно рівня заробітної 
плати – 40,1%. Однак загальний середній показник 
позитивних відповідей склав 55,2 або 0,552 з 1,0. 

Аналогічно було проведено оцінювання іміджу 
у споживачів, бізнес-іміджу, внутрішнього, соці-
ального іміджу та іміджу готелю для держструктур 
(табл. 3-7).
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Таблиця 2
Результати оцінювання внутрішнього іміджу  
адміністративно-управлінським  
персоналом готелю

Фактор
Кількість 

респонден-
тів

Питома вага 
позитивних 

відповідей*, %
1. Задоволеність 
роботою загалом 
(А)

12 осіб 

51,3

2. Задоволеність 
особистістю керів-
ника (Б)

64,4

3. Стосунки в 
колективі (В) 64,8

4. Рівень заробітної 
плати (Г) 40,1

* ‒ Оцінка відповіді на 4 або 5 балів

Таблиця 3
Результати оцінювання іміджу готелю  
у споживачів 

Параметри іміджу
Коеф. 

маркетингового 
шкалювання 

(max = 5 балів)

Думка 
експер-

тів*

1. Якість, дизайн та ін. 4,2 +
2. Рівень сервісу 3,4 +
3. Ціна товару 4,0 +
4. Система знижок 3,0 +
5. Відомість бренду 2,7 ±
6. Фірмовий стиль під-
приємства 2,7 ±

Середнє значення: 3,33
* «+» ‒ повністю відповідають сучасним вимогам;
«±» ‒ частково відповідають сучасним вимогам;
«‒» ‒ повністю не відповідають сучасним вимогам.

Отже, у споживачів послуг «Прем’єр Готель 
Аврора» складається імідж підприємства, не ціл-
ком відповідний позитивному, в силу перш за все 
недостатньо розвинутої системи сервісних послуг. 
Отримана оцінка доповнює дослідження думки спо-
живачів щодо існуючої системи знижок та цілком 
співпадає з нею.

Таблиця 4
Результати оцінювання бізнес-іміджу підприємства

Параметри іміджу
Коеф. мар-

кетингового 
шкалювання 

(max = 5 балів)

Думка 
експер-

тів

1. Рівень лояльності до 
партнерів 3,6 +

2. Рівень престижності 3,1 ±
3. Уявлення партнерів 
про заявлену місію 2,2 ‒

4. Інформаційна відкри-
тість 3,5 ±

5. Надійність 4,2 +
Середнє значення: 3,32

Оцінювання бізнес-іміджу готелю проводилося 
на основі анкетування партнерів (20 осіб, які є пред-
ставниками підприємств-постачальників та посе-
редників – туристських операторів, які заповнюють 
готель на основі укладених угод про співробітни-
цтво). Досить невисокий результат (3,32 бали) можна 
пояснити недостатньою інформаційною відкритістю 
підприємства, відсутністю інформації про його цілі 
та стратегії розвитку.

Для оцінювання внутрішнього іміджу підпри-
ємства було додатково до АУП опитано 54 особи 
обслуговуючого персоналу (54 особи), після чого 
була виведена загальна інтегрована оцінка (табл. 5).

Таблиця 5
Результати оцінювання  
внутрішнього іміджу готелю 

Параметри іміджу
Коеф. мар-

кетингового 
шкалювання 

(max = 5 балів)

Думка 
експер-

тів

1. Рівень лояльності 
керівництва до персоналу 3,2 ±

2. Надані соціальні 
гарантії 2,5 ±

3. Можливість кар’єрного 
росту 2,8 ±

4. Система заробітної 
плати та морального сти-
мулювання

3,0 +

5. Фірмовий стиль 3,9 +
Середнє значення: 3,08

Отриманий невисокий результат (3,08 бали) 
можна пояснити слабкою інформаційною відкри-
тістю керівництва, нечітким уявленням персоналу 
про місію і розв’язуваних фірмою завдань, незла-
годженою системою морального і матеріального 
стимулювання персоналу, нерозвиненою системою 
соціальних гарантій.

Для оцінювання соціального іміджу було прове-
дено опитування 100 клієнтів готелю та 129 потен-
ційних клієнтів готелю (мешканців інших міст, які з 
діловими цілями приїжджають до м. Харкова і роз-
міщуються у приватних засобах розміщення). Отже, 
загальний обсяг вибірки становив 229 осіб (рівний 
обсягу вибірки при визначенні думки споживачів 
щодо системи знижок готелю). Результати аналізу 
наведено у табл. 6.

Соціальний імідж підприємства є не досить 
розвиненим, оскільки широка громадськість недо-
статньо обізнана про цілі та стратегічні завдання 
«Прем’єр Готель Аврора» і реалізовані готелем соці-
альні акції, а також не задоволена кількістю наданих 
робочих місць.

Проаналізуємо імідж підприємства для держ-
структур (табл. 7).

Для оцінювання іміджу готелю у держструктур 
було проведене опитування представників Голов-
ного управління культури та туризму Харківської 
обласної державної адміністрації (ХОДА) (20 осіб). 
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Невисокий результат (2,78 балів) поясняється недо-
статньою поінформованістю представників ХОДА 
про цілі та стратегічні завдання підприємства, а 
також вони не повністю задоволені кількістю робо-
чих місць, що надається готелем.

Таблиця 6
Результати оцінювання соціального іміджу під-
приємства 

Параметри іміджу
Коеф. мар-

кетингового 
шкалювання 

(max = 5 балів) 

Думка 
експер-

тів

1. Проведені соціальні 
акції 1,4 ‒

2. Інформаційна відкри-
тість 3,4 ±

3. Дотримання екологіч-
них стандартів 3,9 +

4. Кількість наданих 
робочих місць 1,2 ‒

5. Уявлення громад-
ськості про місію 2,1 ±

Середнє значення: 2,40

Таблица 7
Результати оцінювання іміджу підприємства  
для держструктур

Параметри іміджу
Коеф. мар-

кетингового 
шкалювання 

(max = 5 балів)

Думка 
експер-

тів

1. Законослухняність 4,5 +
2. Значущість послуг 
організації для регіону 2,4 ±

3. Участь в соціальних 
програмах 2,1 ‒

4. Кількість наданих 
робочих місць 1,4 ‒

5. Уявлення регіональ-
ної адміністрації про 
заявлену підприємством 
місію

3,5 ±

Середнє значення: 2,78

Таблиця 8
Матриця інтегральної оцінки іміджу готелю

Ключові фактори 
успіху

Оцінка 
фак-
тора

Рей-
тинг

Загальна 
оцінка

1. Імідж підприємства 
у споживачів 0,25 5 1,25

2. Бізнес-імідж під-
приємства 0,20 4 0,80

3. Внутрішній імідж 
підприємства 0,20 5 1,00

4. Соціальний імідж 
підприємства 0,15 2 0,30

5. Імідж підприємства 
для держструктур 0,20 5 1,00

Всього: 1,00 21 4,35

За допомогою інтегральної оцінки було проведено 
комплексний аналіз іміджу підприємства «Прем’єр 
Готель Аврора», результати якого наведено у табл. 8. 

Отримані результати свідчать, що оцінка імі-
джу підприємства «Прем’єр Готель Аврора» є 
недостатньо високою. Найбільші розбіжності між 
аналізованими ключовими факторами успіху спо-
стерігаються в показниках «соціальний імідж під-
приємства» (поточна оцінка – 0,3, еталонна – 1,5) та 
«бізнес-імідж підприємства» (поточна оцінка – 0,8, 
еталонна – 2,0). Тож для поліпшення іміджу готелю 
було запропоновано низку заходів за відповідними 
групами сприйняття (табл. 9).

Таблиця 9
Комплекс заходів щодо формування  
позитивного іміджу готелю

Найменування 
групи сприй-

няття
Назва заходу

1. Імідж у спожи-
вачів

Формування репутації в Інтер-
нет-просторі, у т.ч. в соціальних 
мережах на основі on-line спілку-
вання та контролю рівня іміджу у 
споживачів

2. Соціальний 
імідж

Участь в суспільному житті міста 
(спонсорська діяльність)

3. Імідж для 
держструктур

Участь в меценатських заходах 
згідно програми економічного і 
соціального розвитку м. Харкова 
на 2016 рік

Таблиця 10
Матриця інтегральної оцінки іміджу готелю 
після провадження пропозицій

Ключові 
фактори 

успіху О
ці

нк
а 

ф
ак

то
ра Грудень 2015 р. Травень 

2016 р.
Рей-
тинг

Загальна 
оцінка

Рей-
тинг

Загальна 
оцінка

1. Імідж 
підпри-
ємства у 
споживачів

0,25 5 1,25 7 1,75

2. Бізнес-
імідж під-
приємства

0,20 4 0,80 4 0,8

3. Вну-
трішній 
імідж під-
приємства

0,20 5 1,00 5 1,00

4. Соціаль-
ний імідж 
підприєм-
ства

0,15 2 0,30 6 0,90

5. Імідж 
підпри-
ємства для 
держструк-
тур

0,20 5 1,00 6 1,20

Всього: 1,00 21 4,35 28 5,65

Після впровадження запропонованих заходів 
станом на травень 2016 р. було повторно про-
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ведено комплексний аналіз іміджу «Прем’єр 
Готель Аврора», результати якого наведено у 
табл. 10.

Порівняння поточних оцінок за ключовими 
факторами успіху після реалізації запропонова-
них заходів свідчить про суттєве їх підвищення.. 
Загальне підвищення інтегрального показника 
корпоративного іміджу підприємства після реалі-
зації запропонованих заходів склало 7,0 балів, що 
на 1,3 бали вище за показник минулого періоду 
(табл. 10). 

Висновки. В умовах зростання конкуренції на 
ринку готельних послуг актуальним стає питання 
формування іміджу підприємств сфери гостин-
ності. Позитивний імідж готельного підприємства 
є запорукою зміцнення його ринкових позицій, під-
вищення ринкової вартості підприємства та досяг-
нення стратегічних цілей. 

Формування позитивного іміджу – це складний, 
довготривалий, багатоступеневий процес, який потре-
бує комплексного підходу і передбачає його постійне 
підтримання та систематичне оцінювання. При цьому 
об’єктами оцінювання мають бути як зовнішній, так 
і внутрішній імідж. Для проведення оцінки корпора-
тивного іміджу застосовують кількісні, якісні та комп-
лексні методи. Комплексний метод оцінки іміджу під-
приємства передбачає урахування багатьох чинників, 
у тому числі заходів маркетингових комунікацій, тож 
на наш погляд, на сьогодні він є найточнішим.

У даний час поки немає універсальної методики 
для оцінки іміджу готельного підприємства, тож 
її розробка може бути напрямом подальших дослі-
джень. Крім того, у подальшому доцільно провести 
порівняльний аналіз іміджу усіх готельних підпри-
ємств м. Харкова з використанням різних методик і 
визначити їх рейтинги.
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Статья посвящена исследованию имеющихся методов оценки корпоративного имиджа гостиничного предпри-
ятия. Показана необходимость формирования положительного имиджа предприятия для достижения конку-
рентных преимуществ. Рассмотрены составляющие корпоративного имиджа. Обоснована целесообразность 
применения комплексного метода оценки корпоративного имиджа. Проведена оценка корпоративного имиджа 
отеля «Премьер Отель Аврора» с применением комплексного метода оценки. Предложен ряд корректирую-
щих мероприятий для повышения имиджа предприятия «Премьєр Отель Аврора». Проведено повторное оце-
нивание имиджа отеля после внедрения предложенных мероприятий.
Ключевые слова: гостиничное предприятие, гостиничные услуги, конкуренция, рыночные позиции, корпора-
тивный имидж, бизнес-имидж, социальный имидж, внутренний имидж, внешний имидж.
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The article is devoted to research of the available evaluation methods of corporate image of the hotel enterprise. The 
necessity of creating a positive image of the enterprise in order to achieve competitive is shown. The components of 
the corporate image are considered. Feasibility of application of a complex evaluation method of corporate image is 
proved. The assessment of corporate image of Premier Hotel Aurora using a complex evaluation method is carried out. 
A number of the corrective actions for increase of image of the Premier Hotel Aurora is offered. Repeated estimation 
of image of the hotel after implementation of the offered actions is carried out.
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СУЧАСНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО 
ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Німко С.І.
аспірант кафедри економіки та управління
Шосткинського інституту
Сумського державного університету

Здійснено дослідження такого виду природних ресурсів, як підземні води, видобуток яких потре-
бує улаштування свердловин. Досліджено механізм державного обліку та моніторингу артезіанських 
свердловин, де визначено низку проблем в області управління водокористуванням, що призводять до 
збитків. Для попередження еколого-економічних збитків запропоновано розрахунок збору за понад-
лімітне використання підземних вод на прикладі Сумської області. 
Ключові слова: стале водокористування, еколого-економічні збитки, самовільне використання, арте-
зіанські свердловини, збір за понаднормоване використання вод.

Постановка проблеми. Для України проблема 
водних ресурсів надзвичайно актуальна, зважаючи 
на низький рівень її природної водозабезпеченості. 
Залучення значних обсягів води у господарський 
обіг, їх забруднення призвели до порушення природ-
ної рівноваги, зниження якості води і втрати її само-
відновлювальної здатності. І хоча згаданим пробле-
мам приділяється значна увага, коло невирішених 
актуальних питань залишається досить широким. 
Такий стан, перш за все, зумовлено різносторон-
ністю названих проблем, а також відсутністю дієвого 
механізму управління водокористуванням й охорони 
водних ресурсів. 

Серед особливостей використання різних видів 
природних ресурсів одним з актуальних питань є 
використання підземних вод. Доцільним вбачаємо 

здійснити аналіз механізму оформлення дозволу на 
спеціальне водокористування для фізичних осіб, 
дослідити порядок державного обліку артезіанських 
свердловин, виявлення збитків, які виникають за 
рахунок самовільного використання водних ресур-
сів та визначення напрямків поліпшення управління 
користування підземними водами. Недосконалість 
розробки теоретичних та практичних аспектів меха-
нізму регулювання водокористування в Україні й 
обумовили актуальність даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Еколого-економічні проблеми водокористування 
знаходять широке відображення у наукових пра-
цях вітчизняних та зарубіжних науковців таких, 
як Веклич О.О., Голян В.А. [7], Данилишин Б.М. 
[8], Мельник Л.Г., Сташук В.А., Хвесик М.А. [10], 
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Яцика А.В. [6] та інших. На сьогодні не достатньо 
дослідженою залишається проблема раціонального 
використання підземних вод за рахунок артезіан-
ських свердловин.

Постановка завдання. В умовах загострення про-
блем водокористування та недосконалість держав-
них заходів з вирішення проблем водокористування 
вагомого значення набувають фактори, які обумов-
люють можливість досягнення і забезпечення еколо-
гобезпечного водокористування як необхідної умови 
добробуту суспільства в цілому.

Вважаємо за необхідне здійснити ґрунтовне 
дослідження такого виду природних ресурсів, як 
підземні води, видобуток яких потребує улашту-
вання свердловин, а також запропонувати розраху-
нок збору за понадлімітне використання підземних 
вод як ефективного важелю для становлення умов 
раціонального їх використання.

Виклад основного матеріалу. За рівнем раці-
онального використання водних ресурсів та якості 
води Україна, за даними ЮНЕСКО, серед 122 країн 
світу посідає 95-те місце. Тривалість життя на Укра-
їні становить у середньому близько 66 років (у Шве-
ції – 80, у Польщі – 74). Система державного управ-
ління у галузі охорони вод потребує невідкладного 
реформування у напрямі переходу до інтегрованого 
контролю за водними ресурсами. Функції управ-
ління та контролю у галузі охорони, використання та 
відтворення вод розподілені між різними централь-
ними органами виконавчої влади, що призводить до 
їх дублювання, неоднозначного тлумачення поло-
жень природоохоронного законодавства та неефек-
тивного використання бюджетних коштів [9].

Зазначене вище свідчить про те, що Україна сьо-
годні перебуває у стані затяжної еколого-економіч-
ної кризи, яка має тенденцію до поглиблення. Крім 
того, як констатує В.О. Лук’янихін [5], на перший 
план висуваються проблеми економічного харак-
теру – інфляція, спад виробництва тощо. Екологічні 
ж проблеми відіграють другорядну роль, хоча вони 
дуже негативно впливають на показники функціону-
вання суб’єктів господарювання.

Зниження загального водозабору та водоспожи-
вання, а також значний рівень використання систем 
оборотного водопостачання, що спостерігаються 
вже тривалий час в Україні, через низку факторів 
не сприяють зниженню показників питомого спо-
живання води на одного мешканця і залишаються 
достатньо високими порівняно з аналогічними 
показниками розвинених держав.

Зокрема, питоме споживання води на одного 
мешканця у середньому в Україні досягло 370 л/чол. 
на добу, в Сумській області 300 л/чол. на добу. Це, 
щонайменше, у три рази вище, ніж середній рівень 
водопостачання у розвинутих країнах світу (Барсе-
лоні (Іспанія) – 106; Амстердамі (Нідерланди) – 100; 
Антверпені (Бельгія) – 85 л/чол. на добу). Зважа-
ючи на гостроту питань з якісного водопостачання 
суттєво пожвавились процеси щодо використання 
підземних вод (в Сумській області забір води з при-
родних джерел за 2013 рік склав 115,072 млн.м3, з 

них 46,192 млн.м3 підземної – це 40% від загальної 
кількості водоспоживання). Виходячи із зазначеного 
вище, вважаємо за необхідне здійснити ґрунтовне 
дослідження проблем в області управління водоко-
ристуванням підземних вод, особливо, видобуток 
яких потребує улаштування свердловин.
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Забір води з природних джерел у розрахунку на 1особу 

Рис. 1. Динаміка водокористування по Сумській 
області у розрахунку на одну особу [3]

З рисунка 1 слідує, що населення не прагне до 
раціонального споживання водних ресурсів, про 
що вказує стабільна динаміка до зростання водо-
користування у розрахунку на одну особу. Тому у 
Сумській області нагального вирішення потребує 
питання щодо екологобезпечного водокористування.

Комплексний підхід управління прісними вод-
ними ресурсами повинен охоплювати всі джерела 
поверхневих і підземних вод із урахуванням їх якіс-
них і кількісних аспектів; охорону та економічну 
оцінку водних джерел; плату за експлуатацію та 
використання.

На сьогодні питання урегулювання процесів раці-
онального водокористування, з якими стикаються 
місцеві органи влади, є надзвичайно складними і 
потребують швидкого вирішення через постійне 
зростання середнього водоспоживання на одного 
мешканця (на одну особу) Сумської області, зокрема 
підземних вод. Очевидно, що нераціональне водо-
споживання є ключовим фактором виснаження 
як поверхневих, так і підземних водних ресурсів 
області. Через низьку законодавчу урегульованість 
питань щодо користування підземними водами 
з боку організації облаштування та експлуатації 
свердловин населенням Сумської області і України в 
цілому, проявляється низка проблем в області управ-
ління водокористуванням підземних вод.

Нагального вирішення потребують наступні про-
блеми: видання дозволів на спеціальне водокорис-
тування для населення (загальний пакет документів 
як для підприємств так і для населення); відсутність 
обґрунтованих норм водоспоживання (ліміту) для 
користувачів артезіанських свердловин; відсутні 
визначення та класифікація підземних вод як при-
родного ресурсу, на користування якого необхідні 
дозвільні документи, що суттєво ускладнює вибір 
типу дозвільного документу (дозвіл на спеціальне 
водокористування чи/або спеціальний дозвіл на 
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користування надрами – на один і той же об’єкт під-
земні води); відсутність методики нарахування збору 
для користувачів артезіанських свердловин; недо-
сконалість методики з нарахування збитків, запо-
діяних державі внаслідок самовільного водокорис-
тування; відсутність засобів вимірювання об’ємів 
видобутих підземних вод на артезіанських свердло-
винах для побутових та промислових потреб; від-
сутність державних органів реєстрації (або обліку) 
та служби моніторингу користувачів артезіанських 
свердловин; невизначеність у часі використання 
артезіанських свердловин, що призводить до про-
гресуючого виснаження підземних вод. Зазначені 
вище проблеми вимагають комплексного еколого-
економічного дослідження, перш за все, у районах 
розташування артезіанських свердловин (віддалені 
райони міст, села, дачні ділянки тощо). 

В Україні платне водокористування запрова-
джене з 1994 року, проте до цього часу не виконує 
покладену на нього функцію. Платежі за воду не 
стали реальним стимулом, який би повною мірою 
сприяв раціоналізації водокористування та фінан-
совому забезпеченню галузі водного господарства. 
Найефективнішим інструментом збереження та від-
новлення водних ресурсів є економічний механізм 
водокористування, невід’ємна складова якого –  
платне водокористування, що, з одного боку, є 
інструментом мотивації водокористувачів, а з 
іншого – джерелом коштів для фінансування галузі 
водного господарства.

У контексті зазначених понять та їх визначень, 
наведених у п. 1.7. методики [1] та ст. 1 Водного 
кодексу України, дозвіл на спеціальне водокористу-
вання є документом, що надає право особі використо-
вувати воду (здійснювати її забір, тобто вилучати її)  
з водного об’єкта (у т. ч. водоносного горизонту) за 
допомогою споруд (у т. ч. артезіанських свердловин) 
для задоволення своїх господарсько-побутових та 
господарсько-питних потреб. 

Розмір відшкодування збитків, заподіяних дер-
жаві внаслідок самовільного водокористування, 
забору води з порушенням планів водокористування, 
нераціонального використання води, умисного чи 
неумисного заниження показників обсягів забору 
води з водних об’єктів чи обсягів відведення води 
у водні об’єкти збільшується в 100 разів порівняно 
з тарифною ціною використаної води і розрахову-
ються за формулою [1]: 

Зсам = 100 × W × Тар,                       (1)
де W – об’єм використаної води, м3; 
Тар – норматив збору на спеціальне водокорис-

тування діючий в регіоні на час порушення або, від-
повідно, тариф на водовідведення (без урахування 
пільгових коефіцієнтів). 

Недоліком зазначеної методики є те, що вона не 
містить порядку розрахунку збору для населення у 
випадку понадлімітного використання води з вико-
ристанням артезіанських свердловин. Таким чином, 
держава спонукає водокористувачів до екстенсивного 
використання підземних вод. В умовах сталого роз-
витку найефективнішим інструментом збереження 

та відновлення водних ресурсів є попередження еко-
лого-економічних збитків. Населенню краще своє-
часно сплачувати за використання водних ресурсів, 
ніж відшкодовувати збитки.

Для попередження еколого-економічних збит-
ків пропонуємо розрахунок збору для населення у 
випадку понадлімітного використання підземних 
вод (які потребують облаштування свердловинами) 
проводити за наступною формулою:

Зпвв = (W – (N × n)) × Тар,               (2)
де Зпвв – збір за понаднормоване використання 

води, грн.;
W – об’єм використаної води, м3; 
N – норма споживання на одну особу, м3;
n – кількість осіб, чол.;
Тар – норматив збору на спеціальне водокористу-

вання діючий в регіоні на час порушення.
Згідно звіту про обсяги натуральних показни-

ків ліцензіатів з централізованого водопостачання 
КП ПУВКГ м. Шостка середній обсяг споживання 
води одним мешканцем з приладами обліку на одну 
особу становить 5,29 м3/міс, а без приладів обліку – 
8,86 м3/міс. Після встановлення приладів обліку на 
артезіанських свердловинах для побутових та про-
мислових потреб можна передбачити зменшення 
об’ємів видобутих підземних вод до 40%. У порів-
нянні з об’ємами використаних вод населенням, що 
проживає в квартирах та в приватних будинках, то 
об’єми використання води значно більші (поливні 
площі, тваринництво, басейн) тобто можна передба-
чити економію до 50%.
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Рис. 2 Динаміка оплати населення  
за водопостачання та водовідведення КП ВУВКГ 
в м. Шостка за 2006-2014 рр.

З рисунка 2 слідує, що населення спроможне 
сплачувати за водопостачання та водовідведення 
користуючись послугами КП ВУВКГ.

За формулою (2) розрахуємо для населення збір 
за понаднормоване використання підземних вод з 
використанням артезіанських свердловин. По Сум-
ській області сума для міського населення склала 
118453,06 грн. на місяць, а для сільського насе-
лення – 177678,83 грн на місяць, тоді як за 2013 рік 
загальна сума недоотриманого збору може скласти 
від 4744603,80 грн до 6119935,44 грн. 

Висновки. Для запобігання еколого-економічних 
збитків, обумовлених понадлімітним використанням 
підземних вод за рахунок свердловин, доцільним вва-
жаємо удосконалити еколого-економічний механізм 
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користування підземними водами: налаштувати сис-
тему оформлення дозволу на спеціальне водокористу-
вання підземними водами для фізичних осіб; облашту-
вати артезіанські свердловини засобами вимірювання 
об’єму видобутих підземних вод та моніторинг 
об’ємів видобутих підземних вод фізичними особами 
на місцевому рівні; створити умови для ефективного 

державного обліку свердловин та нарахування зборів 
за понадлімітне використання підземних вод. 

Саме ці заходи мають сприяти переходу на 
модель сталого розвитку, забезпечити узгодження 
сучасних і перспективних пріоритетів водокорис-
тування та бути ефективним чинником підвищення 
добробуту населення.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
УСТОЙЧИВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Нимко С.И.
аспирант кафедры экономики и управления
Шосткинского института
Сумского государственного университета

Осуществлено детальное исследование такого вида природных ресурсов, как подземные воды, добыча кото-
рых требует обустройства скважин. Исследован механизм государственного учета и мониторинга артези-
анских скважин, где определен ряд проблем в области управления водопользованием, которые приводят к 
убыткам. Для предупреждения эколого-экономического ущерба предложен расчет сбора за сверхлимитное 
использование подземных вод на примере Сумской области.
Ключевые слова: устойчивое водопользование, эколого-экономические убытки, самовольное использование, 
артезианские скважины, сбор за сверхнормированное водопользование.

OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF STABLE WATER  
USE IN THE CASE OF SUMY REGION

Nimko S.I.
Post-Graduate Student
Shostka Institute of Sumy State University

The thorough study of such type of natural resources as groundwaters the production of which requires drilling wells is done. 
The mechanism of state water resources assessment and artesian well monitoring are analyzed and on this basis a number 
of problems in the sphere of water consumption management causing losses are presented. To prevent environmental and 
economic damage tax calculation for the above-limit use of groundwater is offered in the case of Sumy region.
Keywords: stable water consumption use, environmental and economic loss, unauthorized use, artesian wells, fee  tax 
for above-limit groundwater use.
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У статті розглянуто сутність управління дебіторською заборгованістю підприємства. Розкрито необ-
хідність використання технологій та інтеграції систем, що використовується в управлінні дебітор-
ською заборгованістю. Досліджено основні етапи управління дебіторською заборгованістю, на основі 
яких запропоновано модель управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, підприємство, кредитна політика, кредитоспромож-
ність, система знижок, контрагент.

Постановка проблеми. Управління фінансами, 
зокрема оборотними активами, є найважливішою 
сферою діяльності будь-якого суб’єкта ринкового 
господарства, а його невід’ємною складовою висту-
пає дебіторська заборгованість. Сучасний фінансо-
вий стан підприємств характеризується зростанням 
дебіторської заборгованості в структурі їх активів, 
що призводить до уповільнення платіжного обороту. 
Тому на сьогодні найбільш важливими проблемами, 
рішення яких повинно сприяти покращенню фінан-
сового стану підприємства, є розроблення системи 
управління дебіторською заборгованістю, визна-
чення її оптимальних термінів та обсягів, що дасть 
змогу підприємствам контролювати ситуацію та 
призведе до зменшення не лише дебіторської забор-
гованості, а й видатків на її утримання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-
кова постановка і розробка окремих сторін дослі-
джуваної проблеми знайшла своє відображення в 
роботах вітчизняних і закордонних вчених-еконо-
містів. Серед авторів, які у своїх роботах займалися 
питаннями управління дебіторською заборгова-
ністю, можна відзначити І.О. Бланка, К.К. Лебедєва, 
П.С. Безруких, О.О. Володіна, Ю.А. Бабаєва, 
Н.М. Новікову, Е.В. Дубровську та ін.

Формулювання цілей статті. Метою даного 
дослідження є розроблення моделі процесу управ-
ління дебіторською заборгованістю підприємства на 
основі комплексного системного підходу.

Виклад основного матеріалу. Успішно вести біз-
нес і не надавати комерційні кредити практично немож-
ливо в силу об’єктивних причин: високої конкуренції, 
дефіциту грошових коштів та ін. Тим не менш підпри-
ємство повинно прагнути знижувати рівень дебітор-
ської заборгованості і підвищувати її оборотність, щоб 
убезпечити себе від втрати ліквідності.

Дослідження економічної природи дебіторської 
заборгованості дозволяє визначити її сутність. За своєю 

економічною сутністю дебіторська заборгованість – 
різновид активів організації, тобто кошти, абстрактні 
тимчасово з обороту організації. Теоретичною осно-
вою для вивчення сутності поняття «дебіторська забор-
гованість» в Україні є П(С)БО 10 «Дебіторська заборго-
ваність», згідно з яким розуміють суму заборгованості 
дебіторів підприємству на певну дату [1]. Особливістю 
даного визначення є акцент на наявності заборгова-
ності дебіторів на конкретний час, однак, дане визна-
чення недостатньо повно розкриває економічну при-
роду поняття «дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість відноситься до висо-
коліквідних активів підприємства, які мають під-
вищений ризик. Великий обсяг простроченої та 
безнадійної дебіторської заборгованості істотно 
збільшує витрати на обслуговування позикового 
капіталу, підвищує витрати організації і як наслі-
док негативно позначається на фінансовій стійкості 
підприємства, збільшуючи ризик фінансових втрат. 
Найчастіше причиною високого рівня дебіторської 
заборгованості стає абсолютне незнання підпри-
ємством своїх контрагентів. У результаті підприєм-
ство, маючи гроші, не може розрахуватися за своїми 
зобов’язаннями, опиняючись на порозі кризи [2]. 

Надання лояльних та вигідних умов покупцям 
надає можливість зайняти більшу частку ринку та 
прискорити реалізацію запасів готової продукції, 
але це може призвести до сповільнення тривалості 
оборотності дебіторської заборгованості та необхід-
ності залучення позикових коштів.

Розкриття організаційних засад управління дебі-
торською заборгованістю підприємства реалізуємо 
на базі методології функціонального моделювання 
IDEF0, подану на рис. 1.

Удосконалення процесу управління дебітор-
ською заборгованістю підприємства здійснюється 
відповідно до інформаційної бази та нормативно-
правового забезпечення, що дає змогу визначити 
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стратегію розвитку підприємства. Як механізм забез-
печення ефективності реалізації процесу управління 
дебіторською заборгованістю виступає розробле-
ний програмний модуль з управління дебіторською 
заборгованістю та особа, що відповідає за фінансову 
діяльність на підприємстві – фінансовий менеджер, 

який аналізує процес управління дебіторською 
заборгованістю, розробляє альтернативні управлін-
ські рішення щодо його формування та використання 
за допомогою інформаційних технологій. Виходом 
процесу є напрями удосконалення управління дебі-
торською заборгованістю підприємства [3]. 

 

 Рис. 2. Декомпозиційна модель процесу управління дебіторською заборгованістю підприємства

Рис. 1. Контекстна діаграма моделі «Удосконалення процесу управління  
дебіторською заборгованістю підприємства» у стандарті IDEF0
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Для деталізації контекстної діаграми моделі 
«Удосконалення процесу управління дебіторською 
заборгованістю підприємства» розроблено деком-
позиційну модель, яка складається з чотирьох осно-
вних блоків (рис. 2).

Кожен блок має вхід, вихід, управління та меха-
нізм, які пов’язані між собою іншими ієрархічними 
рівнями за допомогою так званих інтерфейсних дуг, 

які дають змогу визначати процеси, що відбуваються 
в системі. 

Встановлюючи політику кредитування покуп-
ців продукції, підприємство повинно визначитися з 
таких ключових питань, як термін кредиту (найчас-
тіше існує кілька типових договорів, які передбача-
ють граничний термін оплати продукції), стандарти 
кредитоспроможності (критерії, за якими оціню-

Рис. 3. Діаграма декомпозиції блока А1 – Формування кредитної політики підприємства

Рис. 4. Декомпозиційна модель планування дебіторської заборгованості підприємства
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ється фінансова спроможність клієнта і що випли-
вають звідси варіанти оплати) система знижок, про-
цедури взаємодії з покупцем у разі порушення умов 
оплати (рис. 3).

При формуванні кредитної політики також необ-
хідно визначити гранично допустимий розмір дебі-
торської заборгованості як в цілому для підприєм-
ства, так і по кожному клієнту (кредитний ліміт). 
Кожне підприємство самостійно визначає для себе 
цільові показники, орієнтуючись, в першу чергу, на 
свою стратегію. Наприклад, стратегія, спрямована 
на завоювання нових ринків збуту, припускає біль-
ший розмір дебіторської заборгованості, ніж стра-
тегія утримання ринку. Слід зазначити, що якою 
би не була ефективна кредитна політика підпри-
ємства, у разі взаємодії підприємства з покупцями 
не виключаються різні накладки, тому організація 
повинна обов’язково організувати систему контр-
олю за виконанням покупцями платіжної дисци-
пліни (тобто проводити моніторинг дебіторів). Це 
дозволить завчасно побачити кризові явища і вжити 
заходів для їх усунення.

Таким чином, з метою оптимізації політики про-
дажів з відстрочкою платежу у підприємства пови-
нні бути розроблені наступні положення та регла-
менти: кредитна політика, що включає принципи 
кредитування клієнтів; регламент роботи з дебітор-
ською заборгованістю; регламент укладення догово-
рів; положення про знижки; посадові інструкції, які 
передбачають права, обов’язки і відповідальність 
персоналу; форми договорів [2].

Після формування кредитної політики підприєм-
ства необхідно здійснити планування дебіторської 
заборгованості в розрізі видів заборгованості, термі-
нів погашення, сум за класами контрагентів і дого-
ворів, видів готової продукції (товарів) та інше, яке 
представлено на рис. 4.

Даний етап має відношення до бюджетного про-
цесу підприємства, оскільки пов’язані зі створенням 
таких планових документів, як бюджети запасів, 

закупівель, доходів і витрат, руху грошових коштів, 
дебіторської та кредиторської заборгованостей та їх 
прогнозні баланси.

Структурування дебіторської заборгованості 
(виділення груп покупців по строках погашення, 
визначення розміру заборгованості за кожним 
покупцем) дозволяє значно посилити контроль за 
її об’ємом. Крім того, керівництву буде легше при-
ймати рішення щодо усунення проблемних ситу-
ацій, пов’язаних з дебіторською заборгованістю 
(наприклад, визначити методи стягнення забор-
гованості, способи впливу на дебіторів). Будувати 
свої розрахунки з дебіторами слід з урахуванням 
планового руху грошових коштів, яке відобража-
ється у відповідному документі – бюджеті руху 
грошових коштів.

Грошові потоки необхідно збалансувати за обся-
гом і термінах надходження, при цьому кінцеве 
сальдо має бути позитивним (касовий приріст). 
При виникненні дефіциту грошових коштів і нега-
тивного кінцевого сальдо необхідно переглянути 
розрахунки з дебіторами і вибудувати взаємини з 
контрагентами так, щоб ліквідувати цей дефіцит. 
Розрахунки з дебіторами відображаються в бюджеті 
дебіторської заборгованостей, який формується на 
основі планованого надходження коштів від дебі-
торів з урахуванням заборгованості на початок 
періоду планування. Бюджет дебіторської та кре-
диторської заборгованостей може мати багаторів-
неву структуру залежно від розмірів підприємства 
і деталізації основних функцій [4].

Особливу увагу при управлінні дебіторською 
заборгованістю треба приділяти зміні таких пара-
метрів, як загальний обсяг заборгованості, забор-
гованість окремих дебіторів, оборотність. Постійне 
спостереження за цими параметрами дозволить у 
разі їх несприятливих змін своєчасно вжити заходів. 
Діаграму чотирирівневого дерева вузлів створеної 
функціональної моделі «Напрями удосконалення 
процесу управління ДЗП» подано на рис. 5.

Рис. 5. Діаграма чотирирівневого дерева вузлів моделі «Напрями удосконалення процесу управління ДЗП»
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Досягнення в технологіях відкривають можли-
вості для поліпшення рахунків дебіторів прийнят-
ними процесами. Основними доступними іннова-
ціями є інтеграція системи, що використовується в 
управлінні дебіторською заборгованістю, автомати-
зація процесів збору заборгованості та використання 
електронної комерції. Процеси збору заборгованості 
повинні здійснюватися з метою скорочення неопла-
чених рахунків, зберігаючи при цьому добру волю 
клієнтів в середовищі витрат.

Висновки і перспективи подальших розві-
док. Узагальнена система управління дебіторською 
заборгованістю підприємства є сукупністю підсис-
тем, що відображують агреговані комплекси дій з 
підвищення фінансових можливостей підприємства. 

У зв’язку зі складністю та багатоаспектністю про-
блеми, загальна модель не відображає з високим 
ступенем деталізації всіх організаційно-економіч-
них та облікових методів з управління дебіторською 
заборгованістю підприємства. Але така структуриза-
ція дає змогу здійснювати системний та цілеспрямо-
ваний пошук шляхів поєднання всіх основних ком-
понентів організаційно-економічного забезпечення 
управління підприємства для концентрації зусиль і 
управлінських впливів на чинники, що визначають 
внутрішній потенціал підприємства, який дає змогу 
забезпечити підвищення його конкурентних можли-
востей. У своїй діяльності підприємствам необхідно 
приділяти більше уваги організації бюджету з управ-
ління дебіторською заборгованістю.
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Постановка проблеми у загальному вигляді: 
Одною з найважливіших проблем підвищення ефек-
тивності функціонування міського господарства в 
цілому, є проблема вдосконалення тарифної полі-
тики підприємств міського господарства. В свою 
чергу важливим елементом такого вдосконалення є 
система коригування відповідних тарифів.

Система коригування регульованих тарифів, на 
відміну від системи їх встановлення (затвердження), 
дозволяє значно більш оперативно реагувати на 
об’єктивну зміну окремих складових тарифів, що не 
залежать від діяльності відповідного підприємства 
(підприємств) та, таким чином, утримувати тарифи 
на рівні, що є близьким до економічно обґрунтова-
ного.

Проблема полягає у тому, що з методологічної 
точки зору, вона є недостатньо проробленою, перш 
за все з точки зору необхідності врахування, при 
коригуванні тарифу, його існуючої структури.

Аналіз дослідження і публікацій останніх 
років: Питанням підвищення ефективності тариф-
ної політики у галузі міського господарства в цілому 
та окремим напрямкам присвячена значна кількість 
досліджень і публікацій вітчизняних та зарубіж-
них фахівців як, наприклад Амосов О.Ю., Брюхо-
вецька Н.Є., Ряховська А.Н., Комарова Т.Є., Бражни-
кова Л.Н., Ляшок Я.А., тощо.

В той же час публікації, присвячені саме питанню 
науково-методичної забезпеченості коригування 
тарифів, в останні роки практично відсутні, незва-
жаючи навіть на ту обставину, що сам процес кори-
гування передбачений на законодавчому рівні. В той 
же час, проблеми, які виникають у цьому напрямку, 
досить часто обговорюються у експертному серед-
овищі. 

Відділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Недостатньо вирішеною слід 
вважати проблему коригування регульованих тари-
фів підприємств міського господарства на основі 
аналізу їх структури, методичних засад коригування 
тарифів та визначення їх прогнозного рівня.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення методичного підходу до коригування регульо-

ваних тарифів підприємств міського господарства, 
оснований на визначенні та коригуванні їх по еле-
ментної відсоткової структури, а також викорис-
тання такого підходу для прогнозування їх очікува-
ного рівня.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема коригування регульованих тарифів, осо-
бливо в галузі міського господарства є досить акту-
альною. Дійсно, між зміною чинників, які вплива-
ють на об'єктивно необхідний, тобто економічно 
обґрунтований рівень цін (тарифів) та зміною самих 
цін (тарифів) у значній кількості випадків існує 
необґрунтовано великий часовий лаг, оскільки регу-
люючий орган дуже часто бере до уваги не еконо-
мічну обґрунтованість необхідності змін, а досить 
суб’єктивне уявлення щодо політичних та соціаль-
них наслідків відповідних рішень. 

Окрім цього, сам процес підготовки та затвер-
дження нових тарифів є досить складним та довгим 
як з технічної, так і з процедурної точки зору і, на 
практиці, між терміном, коли виникає необхідність у 
зміні тарифу та терміном затвердження відповідного 
рішення, у кращому разі, спливає кілька місяців.

В той же час, передбачене у законодавчих актах 
коригування тарифів, тобто, у кінцевому підсумку, 
таку ж його зміну, як і у разі формального затвер-
дження нового, можна здійснювати за значно ско-
роченою, у тому числі з точки зору термінів затвер-
дження, процедурою. 

Так, наприклад, ст. 31 п. 10 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» встановлює, що 
орган, уповноважений здійснювати встановлення 
цін/тарифів, зобов’язаний прийняти рішення про 
коригування тарифу не пізніше ніж через 10 днів з 
дня отримання відповідного подання.

Але, на жаль, діюче законодавство чітко не визна-
чає випадки та обставини, за яких необхідно прово-
дити повну процедуру встановлення нового тарифу, 
а за яких можна запровадити процедуру його кори-
гування. 

Дійсно, згідно діючого законодавства, пере-
гляд рівня тарифів (тобто встановлення нового 
тарифу) повинен здійснюватися у зв’язку із зміною 
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умов виробничої діяльності та реалізації продукції 
(послуг), що не залежать від господарської діяль-
ності виробників (надавачів послуг) [1]. В той же 
час, коригування тарифів, згідно, наприклад, [2] здій-
снюється у разі зміни «…окремих складових еконо-
мічно обґрунтованих витрат з причин, які не зале-
жать від виконавця/виробника, зокрема збільшення 
або зменшення податків і зборів, мінімальної заро-
бітної плати, орендної плати та амортизаційних від-
рахувань, підвищення або значення цін на паливно-
енергетичні та інші матеріальні ресурси…», тощо. 

При цьому жодний законодавчий чи нормативний 
акт не передбачає, що встановлення нових тарифів, 
наприклад, можливо тільки у разі, коли обґрунтова-
них змін зазнали всі складові тарифу чи, скажімо, 
собівартості у його складі. 

Відтак, першою проблемою є визначення тих 
обставин, за яких можна проводити коригування 
тарифу на відміну від його повного перегляду. 

Другою проблемою є сам механізм коригування, 
тобто методичний підхід до цього процесу. 

На думку автора ці питання є, у певні мірі, 
взаємопов’язаними і повинні ґрунтуватися на під-
ставі аналізу структури тарифу. 

Згідно діючих законодавчих та нормативних доку-
ментів, при економічному обґрунтуванні встанов-
лення нових тарифів у галузі міського господарства, 
застосовується їх постатейна структура. При цьому 
детально обґрунтовується кожна складова тарифу 
(з урахуванням необхідного розшифрування). Слід 
зауважити, що попередній розрахунок тарифу (за 
його наявністю) при виконанні нового розрахунку 
(обґрунтування) ніяк не враховується.

Але така структура тарифу у разі, коли застосову-
ється процедура його коригування, є дуже незручною. 
Принциповою особливістю процедури коригування 
полягає у тому, що за її основу, з відмінності від про-
цедури обґрунтування нового тарифу, приймається 
якраз діючий тариф, який відіграє роль «базового». 
Крім того, самі умови здійснення коригування, які 
були наведені раніше, передбачають коригування 
складових, які, як правило входять до різних скла-
дових у постатейній структурі. Так, наприклад, у 
разі зміни мінімальної заробітної плати, змінюються 
не тільки прямі витрати на оплату праці та внески 
на ДСС, але й загальновиробничі витрати, адміні-
стративні витрати та витрати на збут, оскільки заро-
бітна плата та внески на ДСС відповідних категорій 
працівників мають у цих складових тарифу значну 
питому вагу. Ця обставина може стосуватися також 
орендної плати та амортизації, а також паливно-
енергетичних та інших матеріальних ресурсів, тощо, 
що може бути пов’язане, наприклад, з інфляційною 
динамікою. 

Виходячи з вищенаведеного, пропонується, при 
здійснені коригування тарифів, використовувати 
таку їх структуру (по елементам собівартості).

1. Витрати на оплату праці - Z1
2. Внески на ДСС - Z2
3. Матеріальні витрати - Z3
4. «Комунальні витрати» - Z4

5. Орендна плата - Z5
6. Амортизація - Z6
7. Інші витрати - Z7
8. Податки та збори, що входять до складу собі-

вартості - Z8
9. Фінансові витрати - Z9
10.  Прибуток - Z10
11.  ПДВ чи єдиний податок - Z11
Зрозуміло, що у такому вигляді значення тарифу 

на j-й вид послуг tj виглядає як:

t j=∑
i=1

11

Zi /Q j                                  (1)

де: Qj - обсяг j-х послуг, виражений у калькуляційних 
одиницях.

Але коригування тарифу можна здійснювати 
лише при фіксованому значенні Qj, тобто виключно 
за рахунок зміни  Zi (∆Zi), оскільки зміну Qj не можна 
розглядати як «…причину, що не залежить від діяль-
ності виконавця…». Відтак, зміна тарифу, при засто-
суванні процедури його коригування, не тільки 
повністю залежить від  Δ∑ Z i  , але й, у відсотковому  
( Δ∑ Z i  ) дорівнює їй, тобто відсоток зміни тарифу   
(Δ%t j)  дорівнює  Δ∑ Z j  .

Відповідно

( ) 100/ ⋅∑∑ iij ZΔZ=Δ%t                (2) 
Але, вплив Δ кожної Zi на ∆%tj  можна визначити 

наступним чином
Δ%t jzi= (ΔZ i/ Zi )⋅(Zi /∑ Zi )⋅100          (3) 

Відповідно
Δ%t j=∑ Δ t jzi                            (4) 

Такий підхід, на думку автора, перш за все полег-
шує аналіз доцільності коригування тарифу. Дійсно, 
кожний тариф, при застосуванні будь-якого методу 
його розрахунку, принципово має стохастичний 
характер. Тому, застосування процедури його кори-
гування, у разі його розрахункової зміни менше ніж 
на 10-15% у деяких випадках може не мати значного 
практичного сенсу. Відповідно, застосування (2) і (3) 
надає відповідь щодо доцільності коригування ti. 

По друге, зміна Zi, які найбільш часто пов’язані 
з виникненням питання, щодо коригування тарифів, 
початково задається у відсотковому вигляді. Так, 
коригування ti по заробітній платі та, відповідно, по 
внескам на ДСС, визначається відсотком збільшення 
мінімальної заробітної плати (не більше). Іншим при-
кладом може бути ситуація, коли, наприклад деякі 
паливно-енергетичні ресурси (газ, паливно-мас-
тильні матеріали, тощо) складають 25%, або навіть 
більше у окремих ti (у такому разі їх доцільно виді-
ляти окремим Zi із загальних матеріальних витрат), 
оскільки зміна їх вартості також легко визначається 
саме у відсотках. 

З вищенаведеного зрозуміло, що в усіх випадках 
застосування процедури коригування, діючий на 
момент коригування тариф, а також його структура, 
у т.ч. і відсоткова, приймається у якості базового. 
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Відповідно, можна розглянути питання умов доціль-
ності коригування тарифів на відміну від процедури 
їх повного перегляду, а також деякі обмеження. 

1. Коригування доцільно проводити лише у разі 
коли ∆%Zi перевищує 10-15%. 

2. Не проводиться коригування ti по фінансовим 
витратам, як таким, що залежать від відповідної 
діяльності надавача послуг. 

3. Не можна проводити коригування ti прибутку 
з метою збереження рівня рентабельності виробни-
цтва [3]. Єдиним випадком коригування ti по при-
бутку може бути наявність іноваційно-інвестиційної 
програми, погодженої в установленому уповноваже-
ними органами порядку [2]. 

4. Не проводиться коригування по ПДВ та єди-
ному податку (у відсотковому вимірі) за виключенням 
випадків зміни їх розміру у законодавчому порядку. 

5. Коригування доцільно проводити у разі змін не 
більше 3-4-х складових тарифу (Zi), оскільки одно-
часна зміна більшої кількості складових, як правило, 
призводить до суттєвих, у т.ч. структурних змін у 
діяльності надавача послуг. При цьому вплив цих 
змін, пов’язаних саме з діяльністю надавача послуг, 
досить важко елемінювати. 

6. Коригування тарифів доцільно проводити про-
тягом року (не більше 2-х років) з моменту початку 
дії нового тарифу. У характерних на цей час умовах 
недостатньої економічної стабільності, у надавача 
послуг, за цей період, можуть виникнути зміни, вка-
зані у п. 5. Тому, у разі спливу зазначеного терміну, 
доцільно проводити повний перегляд тарифу. 

Розглянемо порядок практичного застосування 
запропонованої методики коригування тарифів та 
прогнозування їх рівня. 

Методику коригування розглянемо на прикладі 
тарифів на послуги централізованого водопоста-
чання, що надаються ТОВ «ЖИТЛО СЕРВІС». Базові 
тарифи діяли з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року. 
На момент коригування діючий (базовий) тариф 
складав 5,14 грн/куб.м з єдиним податком. 

Підставою для проведення коригування є зміна 
наступних складових (Zi) тарифу: 

- збільшення ціни на електроенергію з 0,63 до 
0,99 грн/кВт тобто на 57,143%; 

- зміна мінімальної заробітної плати з 1218 до 
1450 грн., тобто на 19,048%; 

- законодавча зміна відсотку відрахувань до 
єдиного державного соціального фонду з 36,97 до 
22,00%, тобто зменшення на 40,492%; 

- законодавча зміна відсотку єдиного податку з 
4 до 5%, тобто збільшення на 25,00%. 

Процес коригування (без урахування єдиного 
податку) відобразимо за допомогою табл. 1.

Оскільки питома вага єдиного податку у відсо-
тковій структурі тарифу дорівнює його ставці то 
загальне збільшення тарифу у відсотках складе –  
(96,00 + 2,20)/0,95 = 103,37 тобто 3,37%. Таким чином, 
у результаті коригування тариф 5,14 грн/куб.м з єди-
ним податком повинен збільшитися на 3,37 % (індекс 
коригування тарифу 1,0337), та відповідно скласти  
5,31 грн/куб.м. Зрозуміло, що в цьому випадку, постає 
питання доцільності такої незначної зміни тарифу. 

Як видно із самої таблиці повний перелік Zi наво-
диться лише для контролю з точки зору оформлення 
розрахунку. Насправді, для визначення ∆%ti цілком 
достатньо інформації по  Z1, Z2, Z3.1 та Z11. 

Зауважимо, що в результаті коригування змі-
нюється відсоткова структура тарифу, яка набуває 
вигляду, що наведений у табл. 2. 

У разі, якщо виникнуть підстави для повторного 
коригування тарифу, вже саме ця структура повинна 
бути використаною в якості базової. 

З точки зору автора очевидно, що наведені прак-
тичні рекомендації застосування методу коригування 
тарифу, суттєво спрощують цей процес у порівнянні 
з традиційними методами та, відповідно, не тільки 
скорочують трудомісткість процесу, але й допомага-
ють зменшити вірогідність можливих помилок. 

Методику прогнозування тарифів розглянемо 
на прикладі тарифу на вивезення твердих побу-

Таблиця 1
Коригування тарифу на послуги централізованого водопостачання,  
що надаються ТОВ «ЖИТЛО СЕРВІС» 

№
з/п

Найменування  Zi Питома вага Zi 
у ∑ Z i   (%)

∆%Zi  
(∆Zi/ Zi)

∆%tjzi
(гр.3*гр.4)

1 2 3 4 5
1 Витрати на оплату праці 7,45 0,19048 1,42
2 Внески на ДСС 2,76 -0,40492 -1,17
3 Матеріальні витрати у т.ч.: 53,85 - -
3.1. електроенергія 3,42 0,57143 1,95
4 Орендна плата 22,37 - -
5 Амортизація - - -
6 «Комунальні витрати» 0,92 - -
7 Інші витрати 4,08 - -
8 Податки та збори, що входять до 

складу собівартості 
- - -

9 Фінансові витрати - - -
10 Прибуток 4,57 - -
11 ∑ 96,00 - 2,20
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тових відходів у місті Одеса для категорії спо-
живачів «населення». Цей тариф не переглядався 
з 2009 року. Коли підприємства, що надають ці 
послуги у 2015 році, поставили перед регулятор-
ним органом питання щодо гострої необхідності 
встановлення нового тарифу, у регуляторного 
органу виникло цілком слушне питання – яким 
може бути обґрунтований рівень нового тарифу. 
Саме для швидкого вирішення цього питання 
автором був застосований вищезазначений мето-
дологічний підхід. Основні параметри, які впли-
вають на розмір тарифу у 2015 в порівнянні з 2009 
роком змінилися наступним чином: мінімальна 
заробітна плата збільшилася на 101%; вартість 
паливно-мастильних матеріалів збільшилась на 

250%; сукупний індекс інфляції за цей період 
склав 1,59. 

Підприємства, що надають ці послуги використо-
вують загальну систему оподаткування. Нагадаємо, 
що при ставці податку на додану вартість (ПДВ) – 
20% відсоткова питома вага ПДВ у структурі тарифу 
завжди буде складати 16,67%. Прогноз був зробле-
ний на підставі структури тарифу найбільшого під-
приємства (більше 55% частки відповідного ринку 
міста Одеси) ТОВ “Союз”. Результати прогнозу 
рівня тарифу (без урахування податку на додану вар-
тість) на послуги з вивезення твердих побутових від-
ходів наведені в табл. 3.

З урахуванням податку на додану вартість 
загальне збільшення тарифу у відсотках складе - 
(83,33 + 73,01) • 1,2 = 187,61 тобто 87,61%. 

Таким чином, у результаті прогнозу тариф з  
6,50 грн на 1 людину в місяць повинен був збільши-
тися на 87,61 % (індекс тарифу 1,8761), та відповідно 
скласти 12,19 грн/куб.м. 

Після виконання повного обсягу розрахунків осно-
вними підприємства, що надають ці послуги у місті 
Одесі та проведення процедури їх встановлення, що 
тривало протягом трьох місяців у кінцевому підсумку 
був встановлений тариф у розмірі 11,50 грн/куб.м. 
Таким чином, похибка прогнозу склала 6%, що, на 
думку автора, є цілком прийнятним. 

Висновки і перспективи подальших розробок: 
На думку автора, наведений методологічний під-
хід значно спрощує процедуру коригування тарифів 
і надає можливість коротко та середньострокового 
прогнозування їх рівня, із забезпеченням необхід-
ного рівня точності окремих результатів. Перспек-
тиви подальших досліджень можуть бути пов’язані, в 
першу чергу, з уточненням доцільної при коригуванні 
структури тарифів різних підгалузей міського госпо-
дарства, а також із застосуванням запропонованого 
підходу до «ретроспективного» визначення відповід-
ності тарифів їх економічно обґрунтованому рівню.

Таблиця 2
Скоригована відсоткова структура тарифу  
на послуги централізованого водопостачання, 
що надаються ТОВ «ЖИТЛО СЕРВІС» 

№ 
з/п

Найменування  Zi Питома вага  
 

Zi у ∑ Z i    (%)
1 2 3

1 Витрати на оплату праці 8,58
2 Внески на ДСС 1,54
3 Матеріальні витрати у т.ч.: 53,98
3.1. електроенергія 5,19
4 Орендна плата 21,64
5 Амортизація -
6 «Комунальні витрати» 0,89
7 Інші витрати 3,95
8 Податки та збори, що вхо-

дять до складу собівартості 
-

9 Фінансові витрати -
10 Прибуток 4,42
11 Єдиний податок 5,00
12 ∑ 100,00

Таблиця 3
Прогноз рівня тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів на прикладі ТОВ “Союз”

№ з/п Найменування  Zi Питома вага Zi 
у ∑ Z i   (%)

∆%Zi  
(∆Zi/ Zi)

∆%tjzi
(гр.3*гр.4)

1 2 3 4 5
1 Витрати на оплату праці 8,30 1,01 8,38
2 Внески на ДСС 3,87 - -
3 Матеріальні витрати у т.ч.: 23,91 - -
3.1. ПММ 15,10 2,50 37,75
3.2. Інші матеріальні 8,81 0,59 5,20
4 Орендна плата - - -
5 Амортизація 0,55 - -
6 Витрати на захоронення ТПВ 33,10 0,59 19,53
7 Інші витрати 3,64 0,59 2,15
8 Податки та збори, що входять до 

складу собівартості 
- - -

9 Фінансові витрати - - -
10 Прибуток 9,96 - -
11 ∑ 83,33 - 73,01
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СИСТЕМЫ КОРРЕКТИРОВКИ ТАРИФОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сербинова Е.Х.
аспирант кафедры экономики предприятия
Одесского национального экономического университета

В статье изложен поход к корректировке тарифов предприятий городского хозяйства. Определены основ-
ные недостатки существующих подходов и предложены методы корректировки, а также конкретный пример 
использования предложенной методики, как непосредственно для корректировки тарифов, так и для опреде-
ления их прогнозного уровня. 
Ключевые слова: городское хозяйство, структура тарифов, корректировка тарифов, прогнозный уровень 
тарифа.

SYSTEM TARIFF ADJUSTMENTS MUNICIPAL COMPANIES

Serbinova К.Н.
Graduate Student in Business Economics
of the Odessa National University of Economics

This article describes the approach to the tariff adjustments of urban utilities. The main absence of existing methods 
and approaches proposed adjustments, as well as a specific example of the use of the proposed method, both directly 
to tariff adjustments and to determine their projected level.
Keywords: municipal services, tariff structure, tariff adjustment, the projected level of the tariff.
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УДК 332.832.22 

РОЗБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СЕЛА  
ЯК СКЛАДОВА ВІДРОДЖЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА  

В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Стренковська А.Ю.
асистент кафедри маркетингу
Одеської державної академії будівництва та архітектури

Сьогодні умови життя сільського населення, рівень його обслуговування та життєвідтворення не від-
повідають сучасним вимогам. У статті розкривається необхідність розвитку соціальної сфери села, 
яка виступає важливою складовою відродження українських сільських територій. Відродження укра-
їнського села нині потребує будівництва комфортного житла, яке відповідає сучасним світовим стан-
дартам, а також створення для селян комплексу необхідних культурно-побутових та спортивно-оздо-
ровчих умов. Адже занедбана соціальна сфера села гальмує розвиток та підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва, а це, у свою чергу, є загрозою для продовольчої безпеки, від 
якої залежить соціально-політична стабільність країни.
Ключові слова: соціальна сфера, відродження сільських територій, забезпечення сільського насе-
лення житлом, благоустрій сільських територій, трудова міграція населення, зелений туризм, тен-
денції скорочення сільської поселенської мережі, зменшення чисельності сільських жителів, оздо-
ровлення демографічної ситуації, забезпечення добробуту сільських жителів.

Постановка проблеми. Відродження житлового 
будівництва в сільській місцевості належить до числа 
пріоритетів національної аграрної політики. Розви-
ток соціальної сфери села передбачає відродження 
селянства та села, різнобічний соціально-економіч-
ний розвиток сільських територій, поліпшення демо-
графічної ситуації держави, звернення до людини як 
до першоджерела багатства нації; а також виступає 
важливою складовою відродження житлового будів-
ництва в сільській місцевості, бо сучасний етап 
розвитку українського селянства характеризується 
докорінною зміною його економічних, політичних, 
соціальних і духовних сфер життєдіяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
ведений аналіз наукової літератури дозволяє ствер-
джувати, що в силу прискорення науково-технічного 
прогресу, неухильно підвищується роль людського 
фактору. Так вчені Стативка А.М., Бородіна О., Олій-
ник Я.Б., Орлатий М.К. звертають увагу на те, що 
на основі послідовного демократичного розвитку 
долаються старі проміжні зв’язки, змінюються сус-
пільні відносини, набувають якісних змін об’єктивні 
закони соціального життя, удосконалюється меха-
нізм їх реалізації [1; 2; 3; 4]. Тому все більш нагаль-
ним стає завдання щодо посилення впорядкування 
всіх сторін життєдіяльності суспільства, всебічного 
зміцнення правопорядку в ньому. 

Науковці М.П. Сахацький та О.В. Шебаніна у свої 
працях наголошують, що вирішення проблем відро-
дження та подальшого розвитку селянства та села у 
сучасних умовах без участі держави є неможливим 
[5; 6]. Державна політика формує умови функціону-
вання для всієї соціально-економічної системи. Її прі-
оритети реалізуються за допомогою управлінських 
механізмів, сукупна дія яких дозволяє досягти бажа-
ного результату. Не є винятком і соціальна сфера.

Мета дослідження. Метою статті є обгрунтувати 
комплексний характер розвитку соціальної сфери 
села та відродження житлового будівництва.

Виклад основного матеріалу. Однією з найваж-
ливіших передумов розвитку сільського господар-
ства є функціонування та розвиток соціальної інфра-
структури села. Вона дає можливість безпосередньо 
поліпшити якість життя селян, й допоможе досягти 
головної мети, яка поставлена перед сільським гос-
подарством – забезпечення продовольчої безпеки 
держави. Соціальній інфраструктурі відведена роль 
задоволення загальнолюдських потреб, які пов’язані 
з життєдіяльністю, забезпеченням належних умов 
праці, відпочинку, культурно-освітнього рівня, рівня 
життя. Проте сьогодні умови життя сільського насе-
лення, рівень його обслуговування та життєвідтво-
рення не відповідають сучасним вимогам. Вирі-
шення цих проблем за допомогою комплексу заходів, 
що включає житлове будівництво в тісному зв’язку з 
розвитком соціальної сфери села, здатне радикально 
змінити ситуацію з якістю життя в сільській місце-
вості, створити потенціал сталого розвитку еконо-
міки загалом. 

Основою сучасних соціальних процесів в сіль-
ській місцевості є комплекс пріоритетних еконо-
мічних, правових, політичних і соціальних захо-
дів, спрямованих на відродження села, поліпшення 
організації життєзабезпечення сільського насе-
лення, які є структурними складовими стратегії 
розвитку аграрного сектора. Провідна роль в сис-
темі цих заходів належить процесу впровадження 
організаційно-економічного механізму відродження 
житлового будівництва в сільській місцевості, що 
покращує житлово-побутові умови сільських меш-
канців, й позитивно позначається на розвитку соці-
альної сфери села в цілому. Це зумовлюється тим, 
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що ефективність функціонування соціальної сфери 
знаходить своє втілення в підвищенні рівня життя 
сільського населення, в частині збільшення обсягів 
будівництва та придбання житла в сільській міс-
цевості, та розширенні асортименту комунальних 
послуг громадянам, які працюють на селі. 

 Розвиток соціальної сфери села в якості орга-
нізаційно-економічної складової відродження жит-
лового будівництва в сільській місцевості здій-
снюється у відповідності з проектами генеральних 
планів територій сільської Ради, генеральними 
планами сільських населених пунктів, проектами 
детального планування сільських населених пунк-
тів, проектами планування забудови громадського 
центру або інших фрагментів населених пунктів, 
що ув’язані з проектами територіального розвитку 
сільських адміністративних районів. Такий підхід 
дозволяє цілеспрямовано здійснювати переула-
штування кожного сільського населеного пункту 
як компактного місця проживання людей, зайня-
тих переважно у сільському господарстві та інших 
територіально розосереджених галузях, яке забез-
печене об’єктами соціального та виробничого при-
значення.

Організаційною основою, що визначає перспек-
тиви сільського населеного пункту, виступає його 
місце у системі розселення, територіальної органі-
зації виробництва і соціальної інфраструктури. При 
цьому враховується майбутня виробничо-господар-
ська діяльність існуючих суб’єктів господарювання 
та профіль їх поточної спеціалізації, а також наявні 
проекти землеустрою, плани територіального роз-
витку відповідної сільської територіально-адміни-
стративної одиниці, з її конкретною містобудівною 
документацією. Остання включає заходи з охорони 
довкілля, поліпшення санітарно-гігієнічних умов 
проживання населення, раціонального використання 
в забудовах пам’яток історії та культури, садово-пар-
кового мистецтва; регулювання кількості поверхів у 
будинках і висоти споруд згідно культурно-етнічних 
інституцій та місцевих історичних традицій; впро-
вадження комплексу заходів з ландшафтної архітек-
турно-просторової та естетичної організації терито-
рії села тощо.

Соціальний характер цієї організаційної позиції 
спрямований на забезпечення комфортних умов для 
трудової діяльності сільських мешканців, їх побуту 
та відпочинку. 

Таким чином, житло та забезпеченість людей у 
місці їх проживання необхідними об’єктами вироб-
ничого призначення та соціальної інфраструктури в 
нерозривному поєднанні в змозі задовольняти еко-
номічні, соціальні та культурно-побутові потреби 
кожного сільського мешканця. 

Про значний обсяг робіт в розбудові сільської 
соціальної сфери Одеської області свідчить те, що 
станом на 1 січня 2013 р. чисельність населення 
склала 2402,2 тис. осіб, що становило 5,3% усього 
населення України (рис. 1). На початок поточного 
року за кількістю жителів область посіла шосте 
місце серед регіонів України після Донецької, Дні-

пропетровської областей, м. Київ, Харківської та 
Львівської областей. 
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Рис. 1. Динаміка чисельності  
наявного населення1

1 У 2002 р. наведені дані Всеукраїнського перепису населення 
станом на 5 грудня 2001 р., у інші роки – на 1 січня.
Джерело побудовано за даними: [7] 

На початок 2014 р. 1587,7 тис. осіб мешкали у 
міських поселеннях, що склало 66,1% від загальної 
чисельності жителів області, у той же час кількість 
сільських жителів становила 814,5 тис. осіб (33,9%).

Чисельність населення області у 2013 р. збільши-
лась виключно за рахунок міських поселень. Показ-
ник загального приросту міського населення області 
становив 1,1 особи на 1000 жителів, у той час як 
у сільській місцевості відмічене загальне скоро-
чення – 0,4‰. Проблемний характер подолання цієї 
негативної тенденції засвідчує динаміка житлового 
фонду Одеської області. 

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення 
Одещини, обсяги прийнятого в експлуатацію житла 
у 2013 р. в середньому становили 267,2 м2 загальної 
площі, що менше в порівнянні з 2012 р. на 17,6%. 
При цьому в міських поселеннях обсяги прийнятого 
житла на 1000 осіб переважають зазначений показ-
ник по сільській місцевості та становлять 271 м2 
проти 259 м2. Спостерігається нерівномірність роз-
поділу обсягів прийнятого житла в районах. Так, у 
Ізмаїльському районі цей показник склав 2,4 м2, у 
Овідіопольському – 2086,3 м2 [8].

Поліпшенню якості сільського житлового фонду 
сприяло б нарощування обсягів індивідуального 
будівництва, підґрунтям чого може стати повно-
цінне фінансове забезпечення державними і недер-
жавними інститутами гарантій і пільг (у тому числі 
з цільового, довгострокового та безпроцентного 
кредитування), передбачених для різних категорій 
забудовників. Це створить додатковий стимул для 
розширення сфери прикладання праці та реалізації 
ініціативи селян у галузі організації кооперативних і 
приватних підприємств будівельної індустрії.

Варто зазначити, що забезпечення сільського 
населення житлом, якщо виходити із кількості загаль-
ної його площі, яка припадає на одного жителя, дещо 
нижче, ніж аналогічний показник у міського насе-
лення, але за якістю: архітектурно-планувальною, 
капітальності, інженерної облаштованості сільських 
будинків (виходячи з того, що основна їх частина 
перебуває в приватній власності громадян) значно 
поступається міському житловому фонду. 

Показники рівня благоустрою прийнятих в екс-
плуатацію житлових будинків представлена в табл. 1.
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Щорічне введення нового житлового фонду з 
високим рівнем благоустрою, а також дооблад-
нання житлових будинків при капітальних ремон-
тах різними видами зручностей підвищило бла-
гоустрій житла, в основному, міського. Рівень же 
благоустрою житла на селі, здебільшого, не відпо-
відає сучасним вимогам, у порівнянні з міським, 
він залишається низьким. Лише показник питомої 
ваги житлової площі, обладнаної газом протягом  
2009-2013 рр. демонструє однаковий рівень благоу-
строю сільських та міських поселень області. В період 
з 2009 по 2013 рр. кількість газифікованих сільських 
населених пунктів дорівнює 1125, обладнаних водо-
проводом – 285 та обладнаних каналізацією – 31.

Слід зазначити, що посилення уваги до благо-
устрою житла з урахуванням нових стандартів забу-
дови сільських територій, поліпшення його забезпе-
чення сучасними засобами зв’язку, тепло-, електро-, 
газо-, водопостачання, водовідведення є оправданим. 
Такий підхід дає можливість вирішити низку про-
блемних питань у соціальній сфері села,а саме забез-
печити та впровадити формування таких соціальних 
стандартів у сільській місцевості, які дозволять 
наблизити та дещо вирівняти умови життєдіяльності 
сільського населення порівняно з міським. Це потре-
бує визначити, що соціальним стандартом сільської 
території є сільська громада, основою якої є сільська 
садиба (двір, подвір’я), централізовано забезпечена: 
системою питної води, каналізації, газоелектропос-
тачання, засобами комунікації та зв’язку.

При аналізі народжуваності та смертності в 
Одеському регіоні було виявлено, що у сільській міс-
цевості показник народжуваності вищий за міську. 
Але для сталого розвитку сільських територій цього 
недостатньо. Необхідно стимулювати залишення на 
селі молоді, а також спеціалістів сільського госпо-
дарства, освіти, охорони здоров’я, культури [10].

Таким чином, з метою стабілізації соціально-еко-
номічних процесів в сільській місцевості та покра-
щення умов життя населення в цілому виникає 
гостра необхідність у новому погляді на дані тенден-
ції. Адже низький рівень оплати праці, безробіття, 
відсутність пристойних житлових умов спонукають 
молодь і спеціалістів шукати кращої долі у великих 
містах, на заробітках за межами держави.

Вирішення цих проблем – основна складова полі-
тики відродження українського села, оскільки жит-
лові умови впливають на демографічну ситуацію, 
закріплення на селі кадрів тощо. Комфортабельне 
житло та його благоустрій сприяють розвитку сімей-
них відносин, відтворенню трудового потенціалу, 
раціональному використанню жителями села віль-
ного часу та регулюванню міграційних процесів [11]. 

Основними внутрішніми, як загальнодержав-
ними, так і регіональними чинниками трудової 
міграції населення сільської місцевості є довготри-
вале безробіття, зниження попиту на окремі спе-
ціальності, зниження рівня добробуту населення, 
невідповідність між рівнем оплати праці та фак-
тичною вартістю життя, монопольне становище 
роботодавців, які зацікавлені у збереженні низької 
оплати праці та ін. 

Ще однією проблемою, яка потребує вирішення 
є незадовільний стан медичного забезпечення сіль-
ських мешканців У зв’язку з реструктуризацією сис-
теми охорони здоров’я розвиток мережі медичних 
закладів скоротився. Забезпеченість селян медич-
ними закладами та кадрами, обсяги та доступність 
лікарсько-профілактичних послуг не відповідають 
потребам і нормативам. Така ситуація негативно 
впливає на формування людського капіталу сіль-
ських територій [12]. Рівень забезпеченості сіль-
ських жителів послугами охорони здоров’я, помітно 
погіршившись у період соціально-економічної 
нестабільності, залишається набагато нижчим, ніж 
у міських поселеннях, однак саме він вагому грань 
розвитку соціальної сфери сільської місцевості.

Значний вплив на демографічну ситуацію, жит-
тєвий рівень, продуктивність праці сільського насе-
лення також має забезпеченість сільської місцевості 
закладами соціальної інфраструктури та соціаль-
ними послугами. Слід відзначити, що для південного 
регіону, як і для країни в цілому, характерна тенден-
ція зниження рівня забезпеченості сільських населе-
них пунктів об’єктами соціальної інфраструктури. 
Надання соціально-культурних послуг та пошук 
шляхів розширення їх асортименту та підвищення 
якості є актуальним питанням для Одеської області. 
Його вирішення дозволить надавати та отриму-
вати ефективні, результативні та доступні соціальні 

Таблиця 1
Обладнання житлового фонду (у відсотках)

2009 2010 2011 2012 2013
місто село місто село місто село місто село місто село

Питома вага загальної житлової площі, 
обладнаної:           

водопроводом 83,5 34,6 84,1 37,7 83,9 41 84,5 43 84,3 43,7
каналізацією 81,8 25,1 81,6 28,6 81,4 31,4 81,9 32,2 81,5 32,9
опаленням 73 22,6 74,4 25,3 74,4 31,1 76 32,6 75,7 33,1
газом 84,1 87,9 86,4 87,3 87,1 85,4 87,6 86,1 87,1 84,9
гарячим водопостачанням 60,7 6,8 60,5 9,4 62 12,2 62,5 13,7 62,3 15,7
ваннами 76,8 21,5 77,2 24,7 76,6 27 77,3 28,2 77 29,1
підлоговими електроплитами 4,8 0,1 5,1 0 4,9 0,1 5 - 5,5 –

Джерело побудовано за даними: [9]
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послуги, що заохочує до проживання в сільській міс-
цевості та здійснення житлового будівництва [13]. 

Діюча мережа соціально-культурних закладів, що 
покликана фізично, духовно і морально формувати 
життєве середовище сільських жителів, за своєю 
потужністю не спроможна виконувати ці функції. На 
послабленні позицій закладів культури позначилися 
техніко-технологічна відсталість, застарілість біль-
шості форм культурно-просвітницької діяльності, 
які не цікаві споживачам. 

Водночас місцеві органи виконавчої влади і само-
врядування повинні забезпечити стабільне функ-
ціонування базової мережі закладів, що надають 
населенню послуги на рівні гарантованих державою 
мінімальних нормативів, та постійно дбати про роз-
ширення обсягів і поліпшення якості послуг. 

Для вирішення проблем соціально-культур-
ної сфери на селі необхідний комплексний під-
хід, який би передбачив конкретні, пов’язані між 
собою, цілеспрямовані заходи на державному та 
місцевому рівнях. Соціальна політика на місце-
вому, територіальному рівні повинна бути чітко 
конкретизована за метою та методами. Місцева 
програма соціального розвитку села повинна бути 
спрямована й на будівництво шляхів сполучення, 
газифікацію, водопостачання та електрозабезпе-
чення. Все це дозволить поліпшити побут сіль-
ських мешканців та їх добробуту.

У подоланні вищевказаних негативних тенденцій 
важливу роль можуть зіграти несільськогосподар-
ські види діяльності. Один із напрямів вирішення 
вказаних завдань слід вбачати у прямому зв’язку між 
будівництвом сучасних комфортабельних житлових 
будинків на селі та розвитком сільського «зеленого» 
туризму, який покращує соціальну сферу села та 
посилює його економічну складову. Бо сільський 
(«зелений») туризм являє собою вид підприємниць-
кої діяльності і форма відпочинку в сільській міс-
цевості, яка приваблює туристичними пам’ятками. 
Основні мотиви – це комплекс чинників, що сприят-
ливо впливають на людину: оздоровчий, естетичний, 
пізнавальний [14].

Дослідження у цій сфері свідчать про те, що сіль-
ський (зелений) туризм здатний забезпечити еконо-

мічну і демографічну стабільність в сільській місце-
вості, сприяти вирішенню соціально- економічних 
проблем села, стати ваговим чинником перспектив-
ного розвитку сільських територій. 

Розбудова соціальної інфраструктури зеленого 
туризму дозволяє зупинити деградацію сільської 
місцевості за рахунок залучення до будівництва 
трудових ресурсів, забезпечує зайнятість сіль-
ського населення у сфері послуг та зростання його 
доходів, зацікавлює молодь залишатися на селі, 
поліпшує благоустрій сіл, удосконалює інженерну 
інфраструктуру.

Одеська область має відповідний природно-
ресурсний, економічний і історичний і культурний 
потенціали для розвитку сільського («зеленого») 
туризму. Однак слабкою стороною є низький рівень 
медичного обслуговування сільського населення і 
туристів, не відповідний сучасним вимогам стан 
доріг, комунікацій транспортного сполучення. Роз-
виток сільського туризму є передумовою для вирі-
шення названих проблем в сільській місцевості. 

До числа пріоритетних напрямів розвитку соці-
альної сфери слід віднести розбудову шляхової 
мережі. Її різноплановість та функціональність 
передбачає: 

– забезпечення потреби сільського населення та 
суб’єктів господарювання в сільських автомобіль-
них дорогах загального користування;

– будівництво внутрішньогосподарських (техноло-
гічних) доріг в обсягах, що визначаються їх власниками;

– будівництво мостів та інших об’єктів шляхової 
інфраструктури;

– благоустрій сільських доріг загального користу-
вання та доріг сільських населених пунктів.

Враховуюче все вищевказане, можна стверджу-
вати, що розв’язання проблем житлового будівни-
цтва на селі ув’язується з розбудовою соціальної 
сфери та є фактором подолання негативних тен-
денцій скорочення сільської поселенської мережі, 
раціонального використання сільськогосподарських 
угідь, призупинення зменшення чисельності сіль-
ських жителів, оздоровлення демографічної ситуа-
ції, примноження трудового потенціалу, належного 
забезпечення добробуту кожного сільського жителя.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ВОЗРОЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Стренковская А.Ю.
ассистент кафедры маркетинга
Одесской государственной академии строительства и архитектуры

Сегодня условия жизни сельского населения, уровень его обслуживания и жизнеобеспечения не отвечают 
современным условиям. В статье раскрывается необходимость развития социальной сферы села, которая 
выступает важной составляющей возрождения украинских сельских территорий. Возрождения украинского 
села сейчас требует строительства комфортного жилья, которое отвечает современным мировым стандартам, 
а также создания для его жителей комплекса необходимых культурно-бытовых и спортивно-оздоровительных 
условий. Ведь заброшенная социальная сфера села тормозит развитие и повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства, а это, в свою очередь, является угрозой для продовольственной безопасности, 
от которой зависит социально-политическая стабильность страны.
Ключевые слова: социальная сфера, возрождение сельских территорий, обеспечение сельского населения 
жильем, благоустройство сельских территорий, трудовая миграция населения, зеленый туризм, тенденции 
сокращения сельской поселенческой сети, уменьшение численности сельских жителей, оздоровление демо-
графической ситуации, обеспечение благосостояния сельских жителей.

SOCIAL DEVELOPMENT VILLAGE AS A COMPONENT OF REVIVAL HOUSING  
IN RURAL AREAS

Strenkowska A.J.
Assistant of Marketing Department
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Today, the living conditions of the rural population, its level of service and life do not meet modern conditions. 
The article reveals the need for the development of the social sphere of the village, which acts as an important 
part of the revival of Ukrainian rural areas. Revival of the Ukrainian village currently requires the construction of 
comfortable housing that meets modern international standards, as well as the creation of the complex to its residents 
the necessary cultural and social and sports and health conditions. It abandoned the social sphere of the village inhibits 
the development and increase of efficiency of agricultural production, and this, in turn, is a threat to food security, 
which determines the socio-political stability of the country.
Keywords: social services, the revival of rural areas, provision of housing for the rural population, the improvement 
of rural areas, labor migration, green tourism, the trend of reducing rural settlement network, reducing the number of 
rural residents, improvement of the demographic situation and the welfare of the rural population.
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РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
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та архітектури

Глобальна нестабільність у виробничій, продовольчій, енергетичній, фінансовій та інших сферах, 
особливо остання фінансова криза, виявили низку системних недоліків, що обмежують можливості 
стабільного соціально-економічного розвитку. Крім того, для України більш нагальними залиша-
ються внутрішні виклики національній безпеці, зокрема неефективність державної влади та стри-
мування її кадрового оновлення, викривлення демократичних процедур, неспроможність держави 
виконувати свої функції. Використання витратної економічної моделі, відсутність стимулів до інно-
ваційних процесів і динамічного розвитку нових технологічних укладів обумовлюють не конкурен-
тоспроможність української економіки. Все це дозволяє стверджувати, що стратегія економічної без-
пеки України не набула практичної реалізації, внаслідок чого посилилися загрози безпеці.
Ключові слова: безпека, фінансово-економічна безпека, підприємство, система управління, функціо-
нування підприємства, криза, фінансова стійкість, тенденції розвитку, аналіз, оцінка, загрози, стратегія.

Постановка проблеми. Недосконалість чинної 
системи законодавчого забезпечення та форму-
вання механізму розвитку промисловості пов’язана 
з відсутністю єдиної методологічної, методичної 
та організаційної основи для розробки документів, 
низьким рівнем узгодженості галузевих стратегій 
і нормативних актів, «моральною застарілістю» 
більшості з них, різним правовим статусом концеп-
цій і програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми економічної безпеки стали предметом дослі-
джень багатьох зарубіжних учених-економістів, зокрема 
загальнотеоретичним питанням вивчення економічної 
безпеки, виявлення, аналізу і характеристики чинни-
ків дестабілізації та загроз економічної безпеки, оцінки 
економічної безпеки присвячені роботи [5] Л. Абалкіна, 
А. Архіпова, Є. Бухвальда, А. Городецького, В. Медве-
дєва, В. Сенчагова, К. Самсонова, О. Татаркіна та інших, 
а деякі аспекти регіонального рівня економічної без-
пеки – Л. Абалкіна, Б. Губіна, Ю. Любімцева, О. Рома-
нової, О. Татаркіна, В. Яковлева та ін.

Мета дослідження – окреслити основні прин-
ципи та процеси у формування дієвого механізму 
фінансово-економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу. З метою підви-
щення ефективності регулятивного впливу держави 
на процеси промислового розвитку доцільним є 
ухвалення Закону України «Про державну політику 
розвитку промисловості», який регулюватиме від-
носини між суб’єктами промислової діяльності та 
органами державної влади й управління загальнона-
ціонального і регіонального рівнів. У цьому законі 
необхідно передбачити [5; 7; 9]: 

– зобов’язання уряду щодо формування стра-
тегій розвитку окремих галузей і промисловості 
в цілому з обов’язковим затвердженням якісних і 
кількісних показників, у тому числі обсягів держав-
ного фінансування;

– періодичну звітність уряду про досягнуті кіль-
кісні і якісні результати реалізації державної про-
мислової політики; порядок поточного коригування 
завдань і контрольних показників промислового 
зростання та оновлення. 

Правове забезпечення економічної безпеки 
виконує функцію регулювання взаємовідносин 
суб’єктів підприємництва як поміж собою, з дер-
жавою, іншими організаціями, які виникають у 
них у процесі захисту їх підприємницької, госпо-
дарської, виробничої, фінансової та інших видів 
діяльності. 

Основу правового забезпечення суб’єкта під-
приємництва складають правові акти: Конституція 
та закони України, підзаконні акти органів виконав-
чої влади, нормативно-правові документи самих 
суб’єктів та інші документи, які стосуються їх 
діяльності.

Інформаційне забезпечення спрямоване на фор-
мування у керівництва та працівників суб’єктів 
господарювання знань про ситуацію на ринку, полі-
тичну та соціальну ситуацію в певному регіоні чи 
в країні, особливості небезпек і загроз діяльності 
суб’єктів підприємництва, основні тенденції розви-
тку конкретних галузей економіки та підприємни-
цтва взагалі та ін. [5] Для ефективного інформацій-
ного забезпечення підприємства, банки формують 
власний інформаційний ресурс і використовують 
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загальнодоступні державні інформаційні ресурси 
та ресурси певних організацій і установ, ведуть 
пошук необхідної інформації в глобальній інфор-
маційній мережі та інших відкритих джерелах.

Структура економічної безпеки наглядно наве-
дено на рисунку 1. 

Наукове забезпечення економічної безпеки 
суб’єктів підприємництва пов’язане перш за все з 
розробкою нових технологій захисту їх інтересів, 
узагальненням досвіду забезпечення безпеки у сфері 
економічних взаємовідносин, а також дослідження 
тенденцій та перспектив розвитку заходів економіч-
ної безпеки [5].

Кадровий механізм спрямований на формування 
у суб’єктів підприємництва надійних, лояльних, 
стійких до небезпек і загроз, які можуть виникати 
у підприємницькій діяльності працівників. Форму-
вання такого персоналу може бути здійснено шля-
хом відбору персоналу, контролю його роботи і пове-
дінки, забезпечення потреб і інтересів працівників, 
виховання фірмового патріотизму.

 

Технологічна безпека  Фінансова безпека  

Безпека системи 
управління  

Безпека комерційної 
діяльності  

Економічна безпека 
суб'єктів

підприємництва 

Рис. 1. Структура економічної безпеки  
суб’єкта підприємництва

Основним принципом економічної безпеки 
суб’єктів підприємництва виступають наступні: 
законність, цілеспрямованість, економічна 
доцільність, контроль, диверсифікація, баланс 
інтересів.

Принцип законності передбачає, що вся система 
економічної безпеки та її функціонування мають 
бути побудовані у відповідності до існуючих в країні 
правових норм та власних правових актів суб’єктів 
підприємництва.

Принцип цілеспрямованості вказує на те, що всі 
заходи економічної безпеки мають базуватись на 
інтересах суб’єктів підприємництва і спрямовува-
тись на захист тих видів діяльності, які в даний час 
виконує суб’єкт підприємництва.

Економічна доцільність передбачає, що вартість 
заходів економічної безпеки не повинна перевищу-
вати вартості отриманих від них економічних резуль-
татів [8].

Контроль як принцип економічної безпеки має 
забезпечити відповідність отриманих від проведе-
них заходів безпеки результатів тим показникам, які 
передбачались при їх плануванні, а диверсифікація у 
свою чергу вимагає з одного боку комплексного під-
ходу при запровадженні заходів безпеки, а з іншого – 
поширення їх на всі види діяльності суб’єкта під-

приємництва та всі регіони, в яких реалізуються 
його інтереси

Основні принципи функціонування системи 
управління в рамках концепції безпечного функціо-
нування підприємства полягають у такому [7]:

– безумовне задоволення як загальних потреб 
підприємства, так і його робітників; 

– гнучкість структури економічного потенціалу, 
що забезпечує його стабільне функціонування у 
теперішньому та безпечну діяльність у майбутньому; 

– постійне очікування загроз; 
– здатність структури управління швидко реагу-

вати на загрози та ефективно використовувати існу-
ючі можливості; 

– ефективна інформаційна забезпеченість процесів 
планування та використання стратегій підприємства;

– усвідомлення суспільством важливості створення 
сприятливих умов для здійснення підприємством захо-
дів з підтримки власної економічної безпеки.

На будь-якій стадії життєвого циклу підприєм-
ства трапляються відхилення від стану економічної 
безпеки.

Тому досить важливо при дослідженні можли-
востей підприємства досягати та підтримувати стан 
економічної безпеки мати інформацію про глибину 
і напрям таких відхилень, які призводять підприєм-
ство до якісно іншого стану – стану кризи. Виходячи 
з положень теорії систем про існування в кожній сис-
темі порогів чутливості, вразливості та розпаду, стан 
кризи поділено на кілька фаз залежно від глибини та 
сили порушення стану економічної безпеки – перед-
кризовий стан, кризовий стан, криза та стан (зона) 
неплатоспроможності. 

Алгоритм визначення поточного стану (зони) 
[6; 9] функціонування підприємства через вста-
новлення кількісних значень та експертних харак-
теристик зазначених вище порогів представлено 
на рис. 2.

Система управління в рамках концепції безпеч-
ного функціонування підприємства повинна перебу-
вати в стані постійного очікування сигналів з боку 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ, які 
запускають в дію. 

Кадровий механізм спрямований на формування 
у суб’єктів підприємництва надійних, лояльних, 
стійких до небезпек і загроз, які можуть виникати 
у підприємницькій діяльності працівників. Форму-
вання такого персоналу може бути здійснено шля-
хом відбору персоналу, контролю його роботи і пове-
дінки, забезпечення потреб і інтересів працівників, 
виховання фірмового патріотизму.

Основним принципом економічної безпеки 
суб’єктів підприємництва виступають наступні: 
законність, цілеспрямованість, економічна доціль-
ність, контроль, диверсифікація, баланс інтересів.

Принцип законності передбачає, що вся система 
економічної безпеки та її функціонування мають 
бути побудовані у відповідності до існуючих в країні 
правових норм та власних правових актів суб’єктів 
підприємництва.
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Рис. 2. Алгоритм визначення поточної зони 
функціонування підприємства [6]

Принцип цілеспрямованості вказує на те, що всі 
заходи економічної безпеки мають базуватись на 
інтересах суб’єктів підприємництва і спрямовува-
тись на захист тих видів діяльності, які в даний час 
виконує суб’єкт підприємництва.

Економічна доцільність передбачає, що вартість 
заходів економічної безпеки не повинна переви-
щувати вартості отриманих від них економічних 
результатів.

Контроль як принцип економічної безпеки має 
забезпечити відповідність отриманих від проведе-
них заходів безпеки результатів тим показникам, які 
передбачались при їх плануванні, а диверсифікація у 
свою чергу вимагає з одного боку комплексного під-
ходу при запровадженні заходів безпеки, а з іншого – 
поширення їх на всі види діяльності суб’єкта під-
приємництва та всі регіони, в яких реалізуються 
його інтереси.

На рисунку 2 окреслений алгоритм визначення 
поточної зони функціонування підприємства, який 
включає такі фази:

Фаза 1. Зона неплатоспроможності:
1. Аналіз стану за критеріями неплатоспромож-

ності підприємства;
2. Аналіз кредиторської заборгованості підпри-

ємства. 
Фаза 2. Зона кризи:
1. Аналіз динаміки показників фінансової стій-

кості та ефективності виробництва;
2. Експертна діагностика стану. 
Фаза 3. Зона кризового стану: 

1. Аналіз фінансової стійкості та ефективності 
виробництва, його ліквідності; 

2. Аналіз ліквідності балансу; 
3. Результуючий аналіз та експертна діагностика 

стану. 
Фаза 4. Зона передкризового стану: 
1. Вертикальний та горизонтальний аналіз 

балансу підприємства (за групами статей);
2. Аналіз грошового потоку підприємства. ЗОНА 

економічної безпеки. 
Відповідно виокремлено базові положення діа-

гностики зовнішнього і внутрішнього середовищ 
підприємства в рамках згаданої концепції, а саме:

1. Оцінка внутрішнього та зовнішнього серед-
овищ повинна проводитись з метою отримання 
інформації про можливості та загрози з боку фак-
торів середовищ. Результати аналізу призначені для 
подальшого використання у процесі розробки захо-
дів з досягнення та підтримки економічної безпеки. 

2. Для отримання достатньої інформації про стан 
і тенденції розвитку внутрішнього та зовнішнього 
середовищ у процесі обґрунтування стратегічних 
рішень необхідна методика комплексного аналізу, 
яка складається з таких основних розділів: оцінка 
можливостей підприємства протидіяти загрозам; 
оцінка причин появи загроз з боку факторів внутріш-
нього середовища (таку інформацію надає аналіз 
економічного потенціалу підприємства); 

3. Систематичний аналіз стану та тенден-
цій розвитку зовнішнього середовища (для цих 
цілей необхідна комплексна система відстеження 
достатньої кількості факторів зовнішнього серед-
овища з подальшою побудовою та аналізом – лан-
цюжків явищ);

4. Оцінка тенденцій розвитку підприємства; 
визначення зони його функціонування; прогнозу-
вання впливу змін факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища на стан підприємства (інформація 
отримується в результаті проведення фінансово-еко-
номічного аналізу).

Висновки. Формування механізму фінансово – 
економічної безпеки у діяльності суб’єктів підпри-
ємництва здійснюється через формування відпо-
відних режимів, зокрема: режиму формування та 
використання їх ресурсів, режиму поведінки персо-
налу в різних умовах виробничої діяльності, режиму 
функціонування інформації, особливого режиму 
діяльності суб’єктів підприємництва в умовах дії 
несприятливих факторів економічної, політичної, 
соціальної ситуації в країні.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Глобальная нестабильность в производственной, продовольственной, энергетической, финансовой и других 
сферах, особенно последний финансовый кризис, выявили ряд системных недостатков, ограничивающих воз-
можности стабильного социально-экономического развития. Кроме того, для Украины более насущными оста-
ются внутренние вызовы национальной безопасности, в частности неэффективность государственной власти 
и сдерживания ее кадрового обновления, искривление демократических процедур, неспособность государства 
выполнять свои функции. Использование расходной экономической модели, отсутствие стимулов к инноваци-
онным процессам и динамичного развития новых технологических укладов обусловливают неконкурентоспо-
собность украинской экономики. Все это позволяет утверждать, что стратегия экономической безопасности 
Украины не получила практической реализации, в результате чего усилились угрозы безопасности.
Ключевые слова: безопасность, финансово-экономическая безопасность, предприятие, система управле-
ния, функционирование предприятия, кризис, финансовая стойкость, тенденции развития, анализ, оценка, 
угрозы, стратегия.

PROCESSES REGULATION OF FORMATION OF THE MECHANISM  
OF FINANCIAL AN ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES
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Global instability in the industrial, food, energy, financial and other sectors, especially the recent financial crisis 
revealed a number of flaws which limit the possibilities of sustainable socio-economic development. In addition, 
Ukraine remains a pressing domestic challenges to national security, including the inefficiency of the government 
and curb its personnel updates, distortion of democratic procedures, the state’s inability to perform its functions. Use 
costly economic model, lack of incentives for innovation processes and dynamic development of new technological 
structures not cause the competitiveness of Ukrainian economy. All this suggests that the strategy of economic security 
of Ukraine has not come into practical implementation, resulting in increased security risks.
Keywords: security, financial and economic security, enterprise management system, the functioning of the enterprise, 
crisis, financial stability, development trends, analysis, assessment, threat, strategy.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПАНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГРУЗИИ
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Объем грузинского рынка невелик, и для инвесторов, ориентированных на масштабы рынка, 
степень привлекательности Грузии не так уж и высока. Несмотря на это заинтересованность 
иностранных компаний Грузией растет, так как своим месторасположением страна представ-
ляет собой своего рода мост, который связывает важнейшие регионы мира. С помощью инвес-
тиций в Грузию иностранные компании могут оказать услуги рынкам региона и этим укрепить 
свои позиции.
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Постановка проблемы. На сегодня, когда про-
цессы глобализации так глубоко распространены, 
границы становятся все более прозрачными не 
столько по желанию политиков, сколько под влия-
нием современного глобального бизнеса.

В Грузии первым шагом к глобализации было 
открытие внутреннего рынка товаров и услуг, соз-
дание благоприятных условий для поступления 
иностранного капитала, членства в различных меж-
дународных организациях, интеграционных объеди-
нениях и участие в международных проектах.

В настоящее время Грузия является членом раз-
личных международных организаций. Финансовая 
и техническая помощь, оказанная международными 
организациями, а также осуществление различных 
целевых программ внесли важную лепту в решение 
острых социальных проблем переходного периода. 
Особенно большого размера финансовая помощь 
была осуществлена в рамках программы Всемир-
ного банка. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. По оценке Международного валютного фонда, 
в плане развития экономики и улучшения бизнес-
среды в Грузии отмечается существенное движение 
вперед. По данным 2015 года доля прямых ино-
странных инвестиций в ВВП достигла 8%. 

По данным Индекса экономической свободы 
Heritage Foundation, который оценивает состояние 
экономики той или иной страны по шкале от 0 до 
100 баллов, в которой 100 баллов соответствует 
самому высокому уровню свободы, балл экономи-
ческой свободы Грузии составляет 73.0. Ее общий 
балл вырос на 0.4 в сравнении с прошлым годом. 
В первую очередь он отражает улучшение в вопро-
сах свободы, коррупции, монетарной политики и 
правительственного управления. Heritage Foundation 
публикует следующие показатели экономической 
свободы Грузии на 2015 год.

Свобода бизнеса – 88,6; Свобода рынка труда – 
79,9;

Монетарная свобода – 82,7; Участие правитель-
ства – 73,8;

Фискальная свобода – 87,2; Свобода торговли – 
88.6;

Свобода инвестиций – 80.0; Финансовая сво-
бода – 60.0.

Здесь же отмечено, что прямые иностранные 
инвестиции сократились. Но Грузия вновь остается 
верной евро-атлантической интеграции и надеется, 
что скоро станет членом НАТО. А в июне 2014 года 
было подписано соглашение об ассоциировании с 
Европейским союзом.

По Индексу экономической свободы все страны 
мира в соответствии со своим рейтингом разделены 
на пять условных групп: страны со свободной эко-
номикой, с преимущественно свободной экономи-
кой, с умеренно свободной экономикой, с преиму-
щественно несвободной экономикой, с несвободной 
экономикой (репрессивные): 

Странами со свободной экономикой, индекс 
которых колеблется в границах 100-80 баллов, 
являются следующие пять: Гонконг – 89,6; Синга-
пур – 89,4; Новая Зеландия – 82,1; Австралия – 81,4; 
Швейцария – 80,5.

Страны с преимущественно свободной эконо-
микой (80-70) – 29. Среди них: Канада – 79,1; Эсто-
ния – 76,8; Германия – 76,3; Япония – 73,3; Люксем-
бург – 73,2. Грузия в этой группе на 22-ом месте со 
своим показателем – 73,0. 

Страны с умеренно свободной экономикой 
(70-60). В этой группе 54 страны. Среди них Латвия, 
Польша, Словакия, Болгария, Албания, Казахстан, 
Турция, Азербайджан, Словения, Сербия и т.д. 

Страны с преимущественно несвободной эко-
номикой (60-50). В эту группу входят 61 страна. 
Среди них: Уганда, Намибия, Ливан, Замбия, Габон, 
Нигерия, Индия, Греция, Китай, Россия и т.д. 

Репрессивные страны (50-40). В эту группу 
входят 25 стран. Среди них: Беларусь, Узбекистан, 
Украина, Туркменистан, Венесуэла, Куба, Север-
ная Корея.

Без категории (not ranked) – 8 стран: Афгани-
стан, Ирак, Косово, Ливия, Сомали, Судан, Сирия, 
Лихтенштейн.
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Среди 62 стран, данных организацией Global 
Policy в рейтинге Индекса глобализации, страны 
Южного Кавказа, и в том числе Грузия, не фигури-
руют. Это указывает на то, что степень интегрирова-
ния этих стран в глобальную экономику не достигла 
того уровня, с которым можно было бы считаться. 
Степень открытости экономики Грузии достаточно 
высока. По данным Всемирного банка и Всемирной 
торговой организации экономика Грузии с точки 
зрения внешних экономических отношений отлича-
ется достаточно высоким уровнем либерализации. 
К тому же, либерален и внешний торговый режим 
страны, созданы очень удобные условия (в законо-
дательном порядке) для поступления иностранных 
инвестиций в страну. 

Цель исследования. Действие международных 
компаний на рынок Грузии.

Изложение основного материала. Важнейшим 
шагом к свободному участию страны в международ-
ном разделении труда является либерализация тор-
говли. Политика либерализации торговли сегодня не 
отделяется от других задач экономической политики, 
которые связаны с финансовыми, монетарными, эко-
логическими и другими мероприятиями. Стратегию 
либерализации торговли можно считать успешной, 
если она обеспечивает расширение возможностей 
страны как поставщика товаров и услуг на мировой 
рынок, рост ее международной конкурентноспособ-
ности и облегчение доступа на рынки. Внешний 
политический курс Грузии ориентирован на дивер-
сификацию внешних торговых связей. С точки зре-
ния ее осуществления в сфере торговли важно член-
ство страны во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), представляющую собой сильный институт 
и создающую торговую систему, основанную на 
принципах взаимосоглашения и взаимовыгоды. В ее 
границах ведется 95% всемирной торговли. Факти-
чески, соглашение ВТО создает рамки, которыми 
определяется характер национальной торговой поли-
тики. Грузия – активная участница многосторонней 
торговой системы, что, конечно же, имеет большое 
преимущество, так как в этом случае либерализация 
торговли опирается на взаимные уступки. 

Оборот внешней торговли Грузии растет, и в 
2014 году он составил 11454 млн. долларов США, 
хотя сальдо внешней торговли дефицитно и состав-
ляет -5733 млн. долларов США.

Значимым показателем интегрирования страны в 
глобальную экономику является также и запасы пря-
мых инвестиций и их соотношение с ВВП. Прямые 
иностранные инвестиции в Грузию ежегодно росли. 
К 2014 году и объем составил 1 758 млн. долларов 
США, его соотношение с ВВП составляет 8%.

Из стран Европейского союза в последние годы 
больше всего грузинской продукции вывезено в Бол-
гарию, Германию, Объединенное королевство и т.д. 
Что касается остальных стран, объем экспорта Гру-
зии сравнительно высок был в США, Канаду, Тур-
цию, Арабские объединенные эмираты. 

Возможности Грузии – как транзитной страны – 
привлекает внимание международного содружества, 

а ее геополитическая и геоэкономическкая позиция 
являются предметом международного интереса. 
Транзитная роль страны для участия Грузии в про-
цессе глобализации, конечно же, очень важна. Вме-
сте с ростом грузов, инвестиций и информационных 
потоков соответственно вырастет и уровень интегра-
ции Грузии в мировую экономику. Для страны с такой 
малой экономикой, как Грузия, получение междуна-
родной функции необходимо в процессе строитель-
ства государства не только с экономической, но и с 
политической точки зрения. В долгосрочном пери-
оде, вместе с расширением транспортного коридора, 
будет привлечено больше иностранных инвестиций. 
Полноценное функционирование транспортного 
коридора требует развития других отраслей – теле-
коммуникации, энергетики, гостиничного дела, про-
мышленного производства, сельского хозяйства и 
сферы обслуживания. 

Транзитная функция – недостаточное условие 
для полноценного участия в глобальной экономике. 
Важно, чтобы выросло участие страны в динамич-
ных секторах мировой торговли. 

Особый интерес вызывает оценка Конференции 
по торговле и развитию ООН – (UNCTAD – United 
Nations Conference on Trade and Development), явля-
ющаяся органом Генеральной ансамблеи ООН. По 
этой оценке в мире к динамичным относятся те 
сектора, которые после 1995 года выросли почти 
в 5 раз. Они характеризуются устойчивым ростом 
спроса и технологическим и квалификационным 
развитием. В эти сектора относят напитки, море-
продукты, энергетические продукты (напр., биото-
пливо), из промышленных товаров – электроника, 
автозапчасти, ткацкое и швейное производства, 
услуги (информационные технологии, строитель-
ные, транспортные, туристические, телекомуни-
кационные, финансовые и профессиональные, 
коммерческие). Также необходимо отметить твор-
ческие отрасли, которые после 2000 года ежегодно 
развиваются в среднем на 7%. А их объем на миро-
вом рынке достигает 1,3 триллионов долларов.

О роли глобальных компаний в процессе их вли-
яния и развития проведено много научных иссле-
дований. Исследователи признают, что страны 
переходной экономики становятся все более при-
влекательными для транснациональных компаний 
(ТНК). Ежегодно растет объем инвестиций, при-
влеченных странами с развивающейся и переход-
ной экономикой для строительства новых предпри-
ятий. Например, для осуществления новых проектов 
Китай и Индия берут огромные инвестиции, что 
составляет почти половину всех показателей раз-
вивающихся стран. Этому способствует проводимая 
в Индии политика экономической либерализации, а 
также тот факт, что Китай стал членом Всемирной 
организации торговли.

По опросам транснациональных компаний для 
производства глобального бизнеса самой привлека-
тельной средой являются следующие страны: Китай 
(87% ТНК), Индия (51%), США (51%), Российская 
федерация (33%), Бразилия (20%), Мексика (16%), 
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Германия (13%), Великобритания (13%), Таиланд 
(11%), Канада (10%).

Одним из факторов привлекательности страны 
для иностранного капитала является масштаб рынка. 
Объем грузинского рынка невелик, и спрос в основ-
ном удовлетворяется за счет импорта. Таким обра-
зом, степень привлекательности Грузии для инве-
сторов, ориентированных на масштаб рынка, не так 
высока. Несмотря на это, заинтересованность ино-
странных компаний Грузией все равно растет, так 
как своим месторасположением страна представляет 
собой своего рода мост, который связывает между 
собой важнейшие регионы мира. Это Европа (с насе-
лением 550 миллионов), страны бассейна Черного 
моря (с населением 250 миллиона), Турция (с насе-
лением 77 миллиона), Кавказский регион (16 милли-
онов). Иностранные компании инвестированием в 
Грузию могут обслужить рынки региона и утвердить 
здесь свои позиции. 

Компании Великобритании приобрели марган-
цевые рудники и Батумский порт. Чешские компа-
нии осуществили инвестиции в электрораспреде-
лительную сеть и гидроэлектростанции; казахские 
инвестиции осуществлены в телекомуникационные 
проекты; арабские инвестиции находятся в круп-
ных проектах недвижимости; огромные загранич-
ные банковские компании имеют филиалы в Гру-
зии и планируют еще больше расширить эту сеть; 
индийские инвестиции осуществляются в сфере 
энергетики.

В Грузии официальные представительства 
имеют такие гиганты, как Microsoft, Французская 
телекоммуникационная компания Alcatel. Компания 
Microsoft осуществляет здесь развитие партнерской 
сети, работу с заказчиками, также популяризацию 
своих решений и обеспечения лицензированных 
программ. Компании Sun Microsystem и Sony пла-
нируют расширение партнерской сети в Грузии. 
Деятельность компании Sun Microsystems в России 
и регионе СНГ в течение 2006 года выросло на 40%. 
Она планирует поддержку в Грузии тех компаний, 
которые будут заинтересованы ее бизнесом. Компа-
ния UGT является лидером среди компаний, рабо-
тающих в сфере информациионных технологий в 
стране, ее стратегическими партнерами и постав-
щиками являются мировые компании – лидеры в 
сфере информациионных технологий, такие как 
Microsoft, SAP, HP, Cisco, IBM, Sun Microsystem, 
Oracle и др. В Грузии также имеет представитель-
ство компания Sumsung. 

Достаточно высока активность международных 
финансовых институтов и иностранных компаний 
в банковском секторе Грузии. Из 19 коммерческих 
банков иностранный капитал представлен в 17 бан-
ках. В уставном капитале коммерческих банков Гру-
зии инвестиции и кредитные линии осуществлены 
Европейским банком реконструкции и развития, 
Международной финансовой корпорацией, Немец-
кой компанией инвестиций и развития, Черномор-
ским банком торговли и развития, АО «Прокредит 
холдингом», немецким «Комерцбанком», австрий-

ским банком «Австрия Кредитаншталом», британ-
ским «London International Bank»-ом. Французский 
«Sosiete Generale» владеет 60% Банка Республика, 
Азербайджанский международный банк основал 
дочерний банк «Азербайджанский международный 
банк – Грузия», украинский «Private Bank» приобрел 
75% акций «Таобанка», а 25% принадлежат швей-
царской фирме. С таким же успехом функционирует 
русский капитал: в электроэнергии русскому «Интер 
Рао» принадлежат 75% «Теласи», гидроэлектро-
станции «Храми ГЭС-1» и «Храми ГЭС-2». Полу-
ченная от продажи в 2011 году «Храми ГЭС» сумма 
99 774 000 лари была потрачена на строительство 
здания Парламента в Кутаиси. 

Дочерняя компания русской компании «Лукойл», 
«Лукойл Джорджия» владеет 62 бензинозаправоч-
ными станциями в Грузии.

Русская «Петрокас Энерджи Лимитед» владеет в 
Грузии Потийскими нефтетерминалами, сетью бен-
зинозаправочных станций. Их право на владение 
не зарегистрировано в Публичном реестре Грузии. 
Сделки осуществляются компаниями, зарегистриро-
ванными в оффшорных зонах. 

Владельцем «Петрокас Энерджи Лимитед» 
является Давид Якобишвили, осуществляющий в 
данный момент бизнес в России. Ему же принад-
лежит «Сан Петролеум Джорджия», которая вла-
деет 140 бензинозаправочными станциями бренда 
«Галф» в Грузии. 

В руках русского олигарха Михаила Фридмана 
компания минеральных вод «Боржоми Сакартвело». 
Эта компания производит Боржоми, Ликани, Баку-
риани. Лицензией добычи минеральной воды Бор-
жоми владеет именно он. Компания принадлежала 
семье Бадри Патаркацишвили. Компания Фрид-
мана «Альфа-Групп» переоформила «Боржоми» в 
начале 2013 года. Членом «Альфа-Групп» является и 
мобильный оператор «Билайн». 

Так что заинтересованность известных компа-
ний рынком Грузии все больше растет. Несмотря 
на это, полноценных данных о представленных в 
Грузии филиалах и дочерних компаниях ТНК не 
существует. В ежегодном Международном инвести-
ционном отчете UNCTAD представлены данные об 
иностранных филиалах и дочерних компаниях ТНК, 
действующих в различных странах мира. 

По данным отчета Всемирного банка и Между-
народной финансовой корпорации «Doing Business 
2015», Грузия занимает 15-ое еесто среди 189 стран по 
показателям удобных для ведения бизнеса условий. 
Согласно этим показателям в первой десятке состоят 
следующие страны: Сингапур, Новая Зеландия, Гон-
конг, Германия, Корея, Норвегия, США, Великобри-
тания, Финляндия, Австралия. Грузия также заняла 
12-ое место среди быстро реформирующихся стран с 
точки зрения улучшения бизнес-среды.

Для определения рейтинга конкурентноспособ-
ности отдельных экономик хорошо известен Индекс 
глобальной конкурентноспособности, разрабо-
танный известным Мировым экономическим фору-
мом. Этим индексом определяется уровень развития 
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технологий, общественных институтов и макроэко-
номического климата. Отдельным индексом опре-
деляется конкурентноспособности бизнеса, компо-
нентами которого являются операции и стратегии и 
качество национальной бизнес-среды. 

Согласно «Отчету о глобальной конкурентно-
способности» («The Global Competitiveness Report») 
Всемирного экономического форума 2013-2014 года 
рейтинг Грузии улучшен на 5 единиц и переместился 
с 77-ого на 72-ое место (с 4,15-баллами). В рейтинге 
глобальной конкурентноспособности Грузия опе-
режает такие страны, как Хорватия (75-ое место), 
Румыния (76-ое место), Армения (79-ое место), 
Украина (84-ое место), Молдова (89-ое место) и т.д. 
В данном рейтинге первое место занимает Швейца-
рия, а последнее – Чад. Вышеупомянутый доклад 
охватывает 148 стран.

Отчеты о глобальной конкурентноспособности гото-
вятся Мировым экономическим форумом ежегодно. 
В них исследуются факторы, обеспечивающие устой-
чивое развитие национальной экономики. В докладе 
текущего года исследованы 100 под-индексов, которые 
объединяются в 12 показателей и, в конечном итоге, в 
3 фактора. В рейтинге глобальной конкурентноспособ-
ности исследованы следующие показатели: институции, 
инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоох-
ранение и первичное образование, высшее образование 
и тренинги, эффективность рынка, эффективность рабо-
чего рынка, развитие финансового рынка, технологии, 
размеры рынка, бизнес и инновации. 

По оценке развития у Грузии снова статус страны, 
движимой эффективностью (Efficiency Driven).

В глобальной конкурентноспособности стран 
главнейшую роль выполняет уровень их технологи-
ческого и инновационного развития. Страны, кото-
рые не могут достичь успеха в этой области, отстают 
с точки зрения конкурентноспособности. 

Выводы. Уровень конкурентноспособности Гру-
зии не такой уж и завиден, как по технологическому 
развитию, так и по качеству национальной бизнес-
среды. Соотнесение сравнительно низкой стоимо-
сти рабочей силы с преимуществами, связанными 
с высокими технологиями и знаниями, важный 
детерминант конкурентноспособности. Глобальный 
рынок требует обслуживания глобальными про-
дуктами. В условиях глобальной экономики успеха 
добиваются те страны, которые достигают синерге-
тического эффекта между технологиями и капита-
лом. Грузия должна повысить участие в глобальных 
производственных сетях и сетях сбыта. В высоко-
технологичных и специализированных отраслях 
было бы целесообразным создание альянса с гло-
бальными компаниями.

В использовании возможностей глобализации 
и интеграции экономическая выгода перевешивает 
те трудности, с которыми приходится сталкиваться 
в этом процессе. По последним исследованиям 
страны, которые смогли успешно включиться в про-
цессы глобализации, достигли большого экономиче-
ского роста, и в этих странах показатель бедности 
уменьшается. Вместе с тем высокая инфляция, без-
работица, бедность, экономическая стагнация харак-
терны для таких стран, которые развиваютя в отрыве 
от мировой экономической интеграции.
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Сформовано теоретичні основи розвитку соціальної відповідальності. Визначено соціальну від-
повідальність як синтетичне, інтегральне поняття. Сформовано основні принципи соціальної від-
повідальності, конкретизовано переваги реалізації соціальної відповідальності як для бізнесу, так 
і для суспільства. Описано моделі СВБ, здійснено їхній порівняльний аналіз. Описано характерні 
риси української моделі соціальної відповідальності бізнесу. Розкриті особливості формування та 
забезпечення соціальної відповідальності на підприємствах України. Наведено основні причини для 
введення стратегій соціальної відповідальності. Розкрито основні напрями впровадження проектів 
у рамках соціальної відповідальності бізнесу. Наведено приклади існуючих соціальних проектів на 
підприємствах України, розкриті етапи впровадження стратегій СВБ на рівні окремого підприємства, 
сформовано показники соціальної відповідальності бізнесу та критерії їх оцінки.
Ключові слова: соціальна відповідальність, принципи соціальної відповідальності, моделі соці-
альної відповідальності бізнесу, переваги реалізації соціальної відповідальності, напрями впрова-
дження проектів соціальної відповідальності бізнесу, механізм впровадження стратегії соціальної 
відповідальності,засоби покращення впровадження соціальної відповідальності бізнесу.

Постановка проблеми. Швидко мінливе серед-
овище українського ринку вимагає імплементування 
нових ціннісних підходів до системи управлін-
ських підходів. Окрім швидкого розвитку техноло-
гії та появи нових рішень, економічних проблем, 
21 сторіччя не оминуло загострення значних про-
блем – соціальна нестабільність, зайнятість насе-
лення, погіршення стану навколишнього серед-
овища. В ринкoвoму середoвищi зрoстaючий рiвень 
кoнкуренцiї як нa внутрiшньoму, тaк i нa мiжнaрoдних 
ринкaх змушує кoмпaнiї шукaти спoсoби oптимiзaцiї 
внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo середoвищa з метoю 
мaксимaльнo ефективнoгo викoристaння свoїх 
мoжливoстей тa мiнiмiзaцiї зaгрoз. Не дивнo, щo 
oдним з нaйвaжливiших трендiв ринкoвoї екoнoмiки 
стaє сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу.

Під час переходу України від командної до рин-
кової економіки, держава послабляє свій вплив на 
всі галузі економіки, саме тому підприємство почи-
нає розглядатися як суспільний інститут, що потре-
бує нового підходу щодо оцінки його ефективності 
та результативності. Окрім економічних чинників, 
у сучасних умовах все більшу роль у підвищенні 
конкурентоспроможності та досягненні підвищення 
продуктивності та результативності починають віді-
гравати соціальні функції підприємства, що поляга-
ють в участі підприємства у покращенні соціального, 

екологічного та суспільного ладу. Все більшу увагу 
підприємства починають приділяти формуванню 
заходів, щодо забезпечення соціального, освітнього 
та психологічного розвитку, побудові якісно нових 
відносин зі споживачами та постачальниками, що 
базуються на принципах етичності. Подібні зміни в 
українській моделі бізнесу потребують коригування 
ведення управління підприємством, впровадження 
основних принципів та концепцій соціальної відпо-
відальності у функціонування підприємств.

Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу як для 
держaви, тaк i для суспiльствa є пiдгрунтям для 
вирiшення чaстини ключoвих сoцiaльних прoблем, 
в тoму числi – oснoвoю для зрoстaння oбсягiв 
iнвестицiй у суспiльнi сфери, зменшення вiдтoку 
«iнтелектуaльнoгo ресурсу», пoлiпшення iмiджу 
держaви нa мiжнaрoднiй aренi.

Aктуaльнiсть дaнoї темaтики пoрoджує 
неoбхiднiсть рoзгляду прoблеми сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi як ефективнoгo спoсoбу пiдвищення 
результaтивнoстi тa кoнкурентoспрoмoжнoстi 
пiдприємствa, a тaкoж як зaсoбу зaпoбiгaння 
сoцiaльнoго напруження у суспiльствi.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з дослідженням та систематиза-
цією підходів до визначення терміну «соціальна від-
повідальність бізнесу» відображені в працях бага-
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тьох зарубіжних вчених, зокрема в П. Самуельсона, 
Ф. Котлера, М.Х. Мескона тощо.

Чимало для розв’язання великої кількості про-
блем, пов’язаних з різними аспектами питань соці-
ального партнерства та соціальної відповідальності 
бізнесу як на державному, так і на рівні підприємств, 
зробили такі вітчизняні науковці як: А.М. Колот, 
О.А. Грішнова, О.Ф. Новікова, О.М. Головінов, 
В.М. Шаповал та інші. В дослідженнях цих авторів 
відображені теоретичні засади корпоративної соці-
альної відповідальності у контексті формування та 
еволюції економічної думки.

Постановка завдання. Метoю дaнoго дослі-
дження є системaтизaцiя тa пoглиблення теoретичних 
aспектiв фoрмувaння сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, 
a тaкoж рoзрoбкa метoдичних рекoмендaцiй щoдo 
її впрoвaдження нa пiдприємствi як метoду підви-
щення конкурентоспроможності та результатив-
ності підприємства. Для досягнення поставленої 
мети потрібно вирішити наступні завдання: роз-
крити поняття та економічну сутність соціальної 
відповідальності; дослідити її роль у господарській 
діяльності підприємства, а також обгрунтувати 
зв’язок між СВБ (соціальна відповідальність біз-
несу) та результативністю підприємства; дослідити 
причини та фактори, що обгрунтовують необхід-
ність впровадження концепцій соціальної відпові-
дальності на підприємствах та розробити методичні 
підходи щодо забезпечення ефективного функціо-
нування механізмів соціальної відповідальності на 
підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зaвдяки рoзвитку екoнoмiки Укрaїни тa сис-
теми кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння нa oснoвi 
вiдпoвiдaльнoстi з’явилaся неoбхiднiсть у фoрмувaнні 
сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi пiдприємств. Стaлий, 
збaлaнсoвaний тa цiлiсний рoзвитoк пiдприємствa 
мaє нa метi взaємну oбумoвленiсть йoгo сoцiaльних тa 
екoнoмiчних пaрaметрiв. Через aктуaльнiсть питaння 
стaлoгo рoзвитку в теoрiї тa прaктицi упрaвлiння у 
рoзвинених крaїнaх ширoкoгo пoширення oтримaлa 
кoнцепцiя сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi бiзнесу.

Єдинoгo визнaчення термiну «сoцiaльнa 
вiдпoвiдaльнiсть» не iснує. Зaхiднi вченi зaзвичaй 
трaктують цей термiн у кoнтекстi зaбезпечення 
стiйкoгo рoзвитку пiдприємствa. Iншi – пoв’язують 
це пoняття зi спрoбaми вирiшення сoцiaльних 
прoблем, якi прямo чи oпoсередкoвaнo спричиненi 
дiяльнiстю кoмпaнiї.

Проведений аналіз трактувань сутності 
«сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть» різними вченими, що 
наведений у таблиці 1 підтверджує твердження про 
неоднозначність думок вчених стосовно визначення 
даного поняття.

Нa нaшу думку, сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть – 
це пoняття, яке є певнoю мiрoю синтетичним, 
iнтегрaльним, включaючи в себе рiзнi види 
вiдпoвiдaльнoстi суб’єктa гoспoдaрювaння зa 
сoцiaльнo знaчущi результaти свoєї дiяльнoстi.

Через немoжливiсть oкреслити пoняття сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi, вaжливим для фoрмулювaння цьoгo 
термiну є видiлення бaзoвих принципiв, щo являють 

Таблиця 1
Методичні підходи до трактування поняття «соціальна відповідальність»

Aвтoр Визнaчення Джерелo

Бoуен Г.
Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу – це реaлiзaцiя 
тiєї пoлiтики, прийняття тaких рiшень, aбo 
дoтримaння тaкoї лiнiї пoведiнки, якa булa б бaжaнa 
з пoзицiї цiлей тa цiннoстей суспiльствa.

Bowen H. Social responsibilities 
of the businessman / H. Bowen // 
Harper & Row. – N.Y [1]

Керoл A.
Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть – вiдпoвiднiсть 
екoнoмiчним, прaвoвим, етичним тa дискрецiйним 
oчiкувaнням, якi висувaються суспiльствoм 
oргaнiзaцiї у дaний чaс. 

Carroll A. B. Corporate Social 
Responsibility: Evolution of 
Definitional Construct // Business and 
Society. 1999. Vol. 38. № 3. –  
P. 268-295 [2].

«Всесвiтня рaдa зi 
стaлoгo рoзвитку»

Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть – це пoстiйне 
зoбoв’язaння бiзнесу сприяти устaленoму 
екoнoмiчнoму рoзвитку, прaцюючи з рoбiтникaми, 
їхнiми сiм’ями, мiсцевoю грoмaдoю тa суспiльствoм 
у цiлoму для пoлiпшення якoстi їхньoгo життя

Всесвiтня бiзнесoвa рaдa iз стaлoгo 
рoзвитку (WBCSD – World Business 
Council for Sustainable Development) 
[3].

Кoтлер Ф., Ли Н. 
Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть – вiльний вибiр кoмпaнiї 
нa кoристь пiдвищення рiвня дoбрoбуту мiсцевoї 
грoмaди зa дoпoмoгoю вiдпoвiднoгo пiдхoду дo 
ведення бiзнесу тa нaдaння кoрпoрaтивних ресурсiв.

Кoтлер Ф., Ли Н. Кoрпoрaтивнaя 
сoциaльнaя oтветственнoсть. Кaк 
сделaть кaк мoжнo бoльше дoбрa 
для вaшей кoмпaнии и oбществa / 
Филип Кoтлер, Ненси Ли; пер. с 
aнгл. С. Яринич. – К.: Стaндaрт, 
2005. – 302 с. [4].

«Мемoрaндум 
прo сoцiaльну 
вiдпoвiдaльнiсть 
бiзнесу в Укрaїнi»

Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу – вiдпoвiдaльне 
стaвлення будь-якoї кoмпaнiї дo свoгo прoдукту 
aбo пoслуги, спoживaчiв, прaцiвникiв, пaртнерiв, 
aктивну сoцiaльну пoзицiю кoмпaнiї, якa пoлягaє 
у гaрмoнiйнoму спiвiснувaннi, взaємoдiї тa 
пoстiйнoму дiaлoзi iз суспiльствoм, учaстi у 
вирiшеннi нaйгoстрiших сoцiaльних прoблем.

Мемoрaндум прo соціальну 
вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу в Укрaїнi, 
зaтв.рiшенням грoмaдськoгo 
oб’єднaння «Фoрум сoцiaльнo 
вiдпoвiдaльнoгo бiзнесу Укрaїни» 
16 грудня 2005 рoку [5].
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сoбoю всю дiяльнiсть сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi 
бiзнесу. Основні принципи соціальної відповідаль-
ності наведено на рисунку 1.

 

Сталість

Звітність

Прозорість

Рис. 1. Принципи соціальної відповідальності

Стaлiсть мaє нa увaзi те, щo суспiльствo не 
пoвиннo викoристoвувaти бiльше ресурсiв, нiж 
вoнo здaтнo генерувaти. Нaприклaд, деревooбрoбнa 
прoмислoвiсть, керуючись пoлiтикoю сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi, пoвиннa висaджувaти деревa, щoб 
зaмiнити тi, щo вoнa викoристoвує для вирoбництвa 
свoєї прoдукцiї. 

Принцип звiтнoстi включaє в себе рoзумiння 
oргaнiзaцiєю впливу свoїх дiй нa зoвнiшнє середо-
вище, a тaкoж рoзумiння вiдпoвiдaльнoстi зa нaслiдки 
свoїх дiй. Принцип звiтнoстi мaє зa мету кiлькiсний 
вимiр впливу oргaнiзaцiї тa нaдaння звiтних 
мaтерiалiв зoвнiшнiм зaцiкaвленим стoрoнaм.

Прoзoрiсть як принцип oзнaчaє, щo вплив 
oргaнiзaцiї нa зoвнiшнє середoвище мaє бути 
встaнoвленo у звiтнoстi тa всi фaкти щoдo ньoгo не 
мaють бути прихoвaними [2].

Впрoвaдження сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi 
нa пiдприємствi є oднiєю зi склaдoвих успiшнoї 
стрaтегiї, щo мaє нa метi змiцнення iмiджу тa 
репутaцiї кoмпaнiї, привaблювaння клiєнтiв 
тa утримaння нaйкрaщих прaцiвникiв. Прoте, 
впрoвaдження дaнoї кoнцепцiї принoсить кoристь 
не тiльки бiзнесу, a тaкoж дoпoмaгaє якiснoму 
тa пoзитивнoму вирiшенню знaчнoї чaстини 
сoцiaльних, демoгрaфiчних тa екoлoгiчних прoблем.

Сучасна наукова практика має в своєму володіння 
три моделі впровадження та функціонування концеп-

цій соціальної відповідальності бізнесу на підприєм-
стві. Вибір стратегії їх впровадження залежить від 
таких факторів як політична ситуація в країні, еко-
номіка країни та демографічні особливості регіону. 
Таким чином, можна виокремити три основні моделі 
соціальної відповідальності бізнесу – американську, 
європейську та азіатську моделі.

Для американської моделі характерне спряму-
вання розподілених частин прибутку для інвесту-
вання суспільно корисних та важливих проектів та 
ініціатив. Дана модель є популярною, адже її легко 
втілити в життя, результати її реалізації є наочними, 
а також мають позитивний відклик населення, гро-
мадських організацій та працівників компаній. 

Європейська модель передбачає спрямування 
прибутку на фінансування тих ініціатив, що збіга-
ються з бізнес-цілями компанії. Європейські ком-
панії розглядають соціальну відповідальність як 
інструмент та спосіб створення додаткової інвес-
тиційної привабливості свого бізнесу, саме тому 
більшість проектів, що фінансують такі компанії 
спрямовані на розвиток освіти, науки, персоналу та 
покращення стану навколишнього середовища.

Азіатська модель характеризується високою 
концентрацією власності в руках великих та серед-
ніх інвесторів, а також активною роллю держави 
у формуванні стратегії азійських компаній. Саме 
тому азійська компанія розглядається як сім’я, в 
якій менеджмент дбає про своїх працівників, допо-
магає їм у придбанні житла, оплаті навчання дітей 
працівників, надання персоналу високих корпора-
тивних пенсій. Саме завдяки такому підходу, левова 
доля прибутку, що виділяється на соціальну відпо-
відальність, спрямовується на фінансування програм 
пов’язаних з розвитком персоналу. 

Проте, варто зазначити, що дані моделі мають як 
позитивні так і негативні риси. Порівняльний аналіз 
моделей корпоративного управління соціальною від-
повідальністю наведено в таблиці 2 [6].

Варто зазначити, що ні одна з цих моделей не 
існує у чистому вигляді, що пояснюється постійною 
глобалізацією та інтеграцією сучасного світу. 

Таблиця 2
Порівняльний аналіз моделей соціальної відповідальності бізнесу

Мoдель Пoзитивнi риси Негaтивнi риси

Aмерикaнськa 
мoдель

• Oрiєнтaцiя нa збiльшення вaртoстi кoмпaнiї тa її 
прибуткoвoстi
• Пoзитивний вiдклик вiд грoмaдськoстi тa 
стейкхoлдерiв
• Зaхист прaв дрiбних aкцioнерiв
• Ризикoвiсть тa iннoвaцiйнiсть прoектiв

• Нaявнiсть кoнфлiкту iнтересiв мiж 
керiвникaми тa iнвестoрaми щoдo 
прибуткiв пiдприємствa

Єврoпейськa 
мoдель

• Стaбiльнiсть як внутрiшнiх тaк i зoвнiшнiх 
фaктoрiв для кoмпaнiї
• Зaлучення пaртнерiв для спiльнoгo фiнaнсувaння 
сoцiaльних прoектiв кoмпaнiї

• Мaлoефективне впрoвaдження 
iнвестицiйних прoектiв
• Iнтереси рiзнoмaнiтних стейкхoлдерiв 
не зaвжди зберiгaються, i вoни мoжуть 
дoтримувaтися рiзних пoглядiв нa 
вiдпoвiдну кoрпoрaтивну пoлiтику

Aзiaтськa 
мoдель

• Oрiєнтaцiя нa дoвгoстрoкoвий рoзвитoк кoмпaнiї
• Стaбiльнiсть внутрiшнiх i зoвнiшнiх для кoмпaнiї 
фaктoрiв
• Стaбiльнi пaртнерськi вiднoсини у групi aкцioнерiв

• Недoстaтня прoзoрiсть iнфoрмaцiї прo 
дiяльнiсть aкцioнернoгo тoвaриствa
• Недoстaтня увaгa придiляється 
питaнням збереження прибутку
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Щoдo укрaїнськoї мoделi сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi, тo в нaшiй крaїнi вoнa iснує 
в зaрoдкoвoму стaнi. Для укрaїнськoгo бiзнесу 
хaрaктерним є рoль oсoбистoстi, a тaкoж зaлежнiсть 
прaцiвникiв вiд керiвникiв тa влaсникiв. Тaким 
чинoм, кoмпaнiя прaгне пoсилити зaлежнiсть 
персoнaлу вiд менеджменту, a тoп-менеджерiв вiд 
влaсникiв.

Гoлoвнoю вiдмiннoю рисoю укрaїнськoї мoделi є 
те, щo в oснoвнoму сoцiaльний внесoк звoдиться дo 
примусoвoї учaстi мaлих тa середнiх пiдприємств в 
реaлiзaцiї сoцiaльних тa культурних прoгрaм. Тaкoж, 
дoсить чaстo, сoцiaльнi iнiцiaтиви пiдприємцiв 
мaють пoлiтичний змiст тa aктивiзуються в перioд 
вибoрчих кaмпaнiй.

Основними рисами сучасної української моделі 
соціальної відповідальності бізнесу є:

1) Нерозвиненість українського соціального під-
приємництва (тобто рівень свідомості вітчизняного 
бізнесу є доволі низьким).

2) Вимушеність соціальної відповідальності в 
Україні (ідеї впровадження соціально відповідаль-
них заходів на підприємстві пропагуються лише зі 
сторони держави, і сприймаються підприємствами 
як метод «батога та пряника»).

3) Відсутність прозорості під час створення соці-
альної політики підприємства. 

4) Нерозуміння власниками та топ-менеджерами 
компанії кореляції між рівнем соціальної відпові-
дальності бізнесу та його результативністю.

5) Орієнтація власників на розвиток топ-
менеджерів, а не звичайних працівників.

6) Розрив між бізнесом та суспільством у погля-
дах на розвиток соціальної відповідальності.

Мотивацією для створення відповідних умов для 
впровадження концепцій соціальної відповідаль-
ності бізнесу має стати розуміння основних переваг 
від її впровадження як суспільством, так і представ-
никами бізнесу.

Переваги від реалізації принципів соціальної від-
повідальності наведено у таблиці 3.

Нa дaний мoмент укрaїнське зaкoнoдaвствo 
не oкреслює сферу вiднoсин, де мoже iснувaти 
кoрпoрaтивне упрaвлiння, прoте певнi рoзрoбки 
у сферi принципiв кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння нa 
нaцioнaльнoму рiвнi вже iснують. Вiдтaк бiльш 
глибoке дoслiдження свiтoвoгo дoсвiду в цьoму 
питaннi мaє стaти нaступним етaпoм рoзрoбки 
тa фoрмувaння укрaїнськoї мoделi сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi, з нaступним зaпрoвaдженням 
її принципiв нa рiвнi oкремих суб’єктiв 
гoспoдaрювaння.

Нa сьoгoднiшнiй день, aктуaльнiсть вве-
дення сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi в Укрaїнi 
пoв’язaнa з низкoю чинникiв, зoкремa прoцесaми 
єврoiнтегрaцiї, щo вiдбувaються в Укрaїнi, 
збiльшенням прoзoрoстi ведення бiзнесу тa вихoдoм 
укрaїнських пiдприємств нa мiжнaрoднi ринки. 
Для вiтчизняних кoмпaнiй, щo плaнують зaймaтися 
експoртнoю дiяльнiстю нa мiжнaрoдних ринкaх, 
зoкремa нa ринкaх Єврoпейськoгo Сoюзу, викoнaння 

вимoг тa принципiв сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi є 
критичнo неoбхiдним зaдля спiвпрaцi з прoвiдними 
глoбaльними кoмпaнiями тa держaвaми.

Таблиця 3
Перевaги реaлiзaцiї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi 
для бiзнесу тa суспiльствa [7]

Перевaги для бiзнесу Перевaги для 
суспiльствa

1. Прозорість ведення 
бізнесу.
2. Позитивна репутація 
компанії з позиції спожи-
вачів та партнерів.
3. Завоювання більшої 
частки ринку, підвищення 
обсягів продажів компанії.
4. Підвищення якості 
інтелектуального капіталу 
компанії.
5. Oптимiзaцiя 
вирoбничих прoцесiв тa 
зменшення витрaт.
6. Лoяльнiсть iнвестoрiв.
7. Пoлiпшення фiнaнсoвих 
тa екoнoмiчних пoкaзникiв 
дiяльнoстi вцiлoму.

1. Встaнoвлення 
пaртнерських вiднoсин 
мiж бiзнесoм тa 
суспiльствoм.
2. Мoжливiсть нaдaння 
дoпoмoги нaйбiльш 
незaхищеним верствaм 
нaселення.
3. Мoжливiсть пiдтримки 
грoмaдських iнiцiaтив, 
iннoвaцiйних прoектiв, 
рoзвитoк сoцiaльнoї 
тa твoрчoї aктивнoстi 
нaселення, збере-
ження i викoристaння 
iнтелектуaльнoгo 
ресурсу нa пoтреби 
крaїни тa регioну.

Вiтчизнянi пiдприємствa в пoвнoму oбсязi не 
усвiдoмлюють свoю рoль у сoцiaльнoму рoзвитку 
держaви, – сaме зaвдяки цьoму виникaє гoстрa 
неoбхiднiсть у зaлученнi держaвних тa недержaвних 
устaнoв, oргaнiзaцiй у вирiшеннi сoцiaльних прoблем 
рiзнoгo рiвня. 

Вaжливим стрaтегiчним прioритетoм для 
кoмпaнiї є впрoвaдження кoнцепцiй сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi зaдля зaлучення тa мoтивaцiї 
персoнaлу з oгляду нa тенденцiї щoдo пoстiйнoгo 
зниження як рiвня прoдуктивнoстi прaцi, тaк i 
екoнoмiчнoї aктивнoстi нaселення в цiлoму, a 
тaкoж oптимiзaцiя iнвестицiйних мoжливoстей тa 
пoкрaщення iнвестицiйнoгo клiмaту. 

Oснoвними причинaми для введення кoнцепцiї 
сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi нa пiдприємствaх 
Укрaїни є:

1) Пoзитивнa репутaцiя кoмпaнiї – ствoрення 
oбрaзу прoзoрoї тa вiдпoвiдaльнoї кoмпaнiї зaдля 
привaблення нoвих клiєнтiв тa дoдaткoвoї прoмoцiї.

2) Влaснi перекoнaння – чaстo прoекти, спрямoвaнi 
нa впрoвaдження сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi 
пoхoдять вiд oснoвних aкцioнерiв тa влaсникiв 
кoмпaнiй, щo бaзуються нa влaсних перекoнaннях тa 
бaченнях.

3) Рoзширення ринкiв – бaгaтo прoектiв СВБ 
нaцiленi нa ствoрення нoвих пoтреб серед спoживaчiв 
чи виявлення пoтенцiйних пoтреб, ствoрення нoвих 
прoдуктiв, нaдaння нoвих пoслуг чи вихiд нa нoвi 
ринки.

4) Мoжливiсть дoступу дo дешевих фiнaнсoвих 
ресурсiв – зaвдяки впрoвaдженню прoзoрoї 
звiтнoстi, пiдприємствa oтримують мoжливiсть в 
oтримaннi вiднoснo дешевих кредитних ресурсiв 
для рoзвитку бiзнесу, oсoбливo вiд мiжнaрoдних 
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фiнaнсoвих iнституцiй (Мiжнaрoднa Фiнaнсoвa 
Кoрпoрaцiя, Єврoпейський Бaнк Рекoнструкцiї тa 
Рoзвитку тoщo).

5) Пiдвищення кaпiтaлiзaцiї – впрoвaдження 
стрaтегiї СВБ пiдвищує привaбливiсть кoмпaнiї 
перед iнвестoрaми, зoкремa перед aбo впрoдoвж 
прoцесу виведення кoмпaнiї нa мiжнaрoднi фiнaнсoвi 
ринки (IРO) [8].

На сьогоднішній день більшість українських під-
приємств не мають чітко визначеної стратегії соці-

альної відповідальності бізнесу та підтримують 
лише так звані «точкові» проекти, що спрямовані 
на локальні ініціативи чи благодійність. Компанії-
лідери на українському ринку здіснюють благодійну 
діяльність більш активно, ніж представники малого 
бізнесу та активніше використовують зв’язки з гро-
мадськістю. Майже всі великі компанії мають власні 
проекти, що спрямовані на розвиток персоналу, 
покращення стану навколишнього середовища чи 
соціально-орієнтовані проекти, проте всі вони не 

Таблиця 4
Основні напрями впровадження проектів у рамках соціальної відповідальності бізнесу

Нaпрям Кoментaр

Сoцiaльний нaпрям Зaхист здoрoв’я тa зaбезпечення безпеки прaцiвникiв; зaбезпечення гaрaнтoвaнoї 
зaйнятoстi; спрaведливе стaвлення дo прaцiвникiв

Екoнoмiчний нaпрям Вирoбництвo якiсних тoвaрiв зa рoзумнoю цiнoю;
Екoлoгiчний нaпрям Зaхист нaвкoлишньoгo середoвищa; 

Суспiльнo-
лoкaльний рoзвитoк

Неoбхiднiсть реaлiзaцiї суб’єктaми пiдприємницькoї дiяльнoстi сoцiaльних зaхoдiв, 
спрямoвaних нa сoцiaльнo-екoнoмiчний тa культурний рoзвитoк теритoрiї, в межaх якoї 
вoни функцioнують

Iнфoрмaцiйний 
нaпрям

Регулярнa публiкaцiя сoцiaльних звiтiв сприяє трaнспaрентнoстi дiяльнoстi 
пiдприємствa тa вiдпoвiднo iнфoрмувaння суспiльствa, щo викликaє дoвiру мiсцевoгo 
нaселення i пiдвищує рейтинг фiрми; сoцiaльнa звiтнiсть є ефективним iнструментoм 
кoмунiкaцiй суб’єктa пiдприємництвa з суспiльствoм для зaбезпечення стaбiльнoстi, 
стaлoгo рoзвитку тa змiцнення репутaцiї i пiдвищення дoхiднoстi 

Ресурсooщaдливiсть Учaсть бiзнесу в рoзрoбленнi i зaстoсувaннi технoлoгiй енергo- тa ресурсoзбереження, 
вiднoвленнi прирoднoгo мiсця iснувaння людствa

Трудoресурсний 
нaпрям

Зaхoди, зoрiєнтoвaнi на пoкрaщення демoгрaфiчнoї ситуaцiї, стримувaння прoцесiв 
трудoвoї мiгрaцiї, зaбезпечення рaцioнaльнoгo рoзпoдiлу екoнoмiчнo aктивнoгo 
нaселення мiж сектoрaми екoнoмiки, пoкрaщення якoстi рoбoчoї сили, структур-
них aспектiв її прoпoзицiї, пiдвищення прoдуктивнoстi прaцi тa стимулювaння дo 
прoдуктивнoї прaцi.

Таблиця 5
Соціальні ініціативи українських підприємств

Нaпрям ДТЕК Нoвa Пoштa Київстaр

Сoцiaльний

«Рoзвитoк сoцiaльнoгo 
пiдприємництвa» – ствoрення 
цiльoвoгo фoнду безвiдсoткoвих 
пoвoрoтних зaймiв для ствoрення 
сoцiaльних пiдприємств. Створення 
гуманітарного фонду допомоги жите-
лям окупованих районів Донецької та 
Луганської областей

Спiвпрaця з 
блaгoдiйним фoндoм 
«Тaблетoчки» – збiр 
кoштiв нa лiкувaння 
дiтей з рaкoм крoвi. 

Прoект «Для людей, для 
крaїни» – дoпoмoгa дiтям з 
oбмеженими мoжливoстями 
тa дiтям, пoзбaвлених 
бaтькiвськoгo пiклувaння.

Oсвiтнiй
«Енергoефективнi шкoли» – прoект 
спрямoвaний нa нaвчaння шкoлярiв 
oснoвaм енергoзбереження в теoрiї тa 
нa прaктицi.

Прoект «100 000 
книг» – дoпoмoгa 
сiльським бiблioтекaм 
oнoвити свoї фoнди.

Прoведення стaжувaнь для 
студентiв випускних курсiв 
тa випускникiв без дoсвiду 
рoбoти

Екoлoгiчний
Встaновлення пилевлoвлюючoгo 
oблaднaння, встaнoвлення oблaднaння 
для oчистки шaхтoвих вoд

Вiдсутнiй
Прибирaння зелених 
теритoрiй, висaдження дерев 
тa квiткoвих кoмпoзицiй

Трудoресурс-
ний

Прoект «Мoдернiзaцiя системи oсвiти 
нa вирoбництвi пiдприємств групи 
ДТЕК»

Вiдсутнiй

Iнвестицiї в нaвчaння 
i рoзвитoк неoбхiдних 
кoмпетенцiй прaцiвникiв, 
сприяння сoцiaльнiй 
зaхищенoстi прaцiвникiв

Суспiльнo-
лoкaльний

«Мiстo свoїми рукaми» – видiлення 
грaнтiв нa пiдтримку сoцiaльнo 
вaжливих iнiцiaтив – блaгoустрiй 
прибудинкoвих теритoрiв, дитячих 
сaдoчкiв, шкiл тa iн.

«Гумaнiтaрнa пoштa 
Укрaїни» – безoплaтне 
перевезення 
гумaнiтaрнoї дoпoмoги 
для учaстникiв бoйoвих 
дiй в зoнi прoведення 
AТO

Вiдсутнiй
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мають чіткої прив’язки до власної соціальної відпо-
відальності. Основні напрями забезпечення ефек-
тивної концепції соціальної відповідальності наве-
дено у таблиці 4. 

Рoзвитoк СВБ в Укрaїнi кoнсoлiдувaвся нaвкoлo 
мiжнaрoдних oргaнiзaцiй тa прoектiв, зoкремa 
Предстaвництвa OOН в Укрaїнi, щo зaпoчaткувaлo 
свoю дiяльнiсть в 2006 рoцi тa пiдтримує дiяльнiсть 
укрaїнськoї мережi Глoбaльнoгo дoгoвoру OOН, щo 
oхoплює пoнaд 140 oргaнiзaцiй. 

Нaйaктивнiше деклaрують тa зaлучaються у 
прoекти СВБ кoмпaнiї з привaтним кaпiтaлoм. 
Пoзитивним для Укрaїни є нaявнiсть серед 
кoмпaнiй, якi прaктикують стрaтегiчний пiдхiд дo 
СВБ, кoмпaнiй з перевaжнo укрaїнським кaпiтaлoм. 
Серед тaких кoмпaнiй вaртo видiлити ДТЕК, «Нoвa 
пoштa», «Київстaр» тa iн. Приклади соціальних про-
ектів компаній наведено в таблиці 5.

Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть нa рiвнi oкремoї 
кoмпaнiї зaгaлoм прoхoдить в декiлькa етaпiв:

1) Дoтримaння дiючoгo зaкoнoдaвствa – 
викoнaння нoрмaтивнo-прaвoвих нoрм, визнaчених 
зaкoнoдaвствoм крaїни. 

2) Здiйснення дoбрoчиннoї дiяльнoстi – 
фiнaнсувaння блaгoдiйних прoектiв (культурних, 
oсвiтнiх тoщo).

3) Викoристaння зв’язкiв з грoмaдськiстю 
(прoекти, нaцiленi нa зв’язки з грoмaдськiстю, чaстo 
нa oснoвi сoцiaльних прoектiв).

4) Пoкрaщення ефективнoстi бiзнес прoцесiв 
(прoекти, нaцiленi нa зрoстaння прибуткoвoстi 
дiяльнoстi тa вирiшення сoцiaльних aбo екoлoгiчних 
питaнь).

5) Стрaтегiчний пiдхiд дo СВБ (визнaчення 
стрaтегiї влaснoї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, 
якa oхoплює oснoвнi бiзнес-прoцеси кoмпaнiї – 
вирoбництвo, прoдaжi, мaркетинг, стрaтегiчне 
упрaвлiння тoщo) [9].

Зaгaлoм, мехaнiзм впрoвaдження СВБ нa 
рiвнi oкремoгo пiдприємствa мoжнa рoзглядaти 
як пoетaпний прoцес рoзрoбки, зaтвердження, 
впрoвaдження тa oцiнки СВБ, що представлений на 
рисунку 2.

Серед основних перешкод на шляху ефективного 
впровадження концепцій СВБ в українських компа-
ніях варто виділити такі: відсутність достатньої час-
тини чистого прибутку на фінансування заходів СВБ, 
податковий тиск та недосконалість законодавства 
України в галузі соціальної відповідальності бізнесу. 
Також, негативними факторами є відсутність належ-
ного інформування підприємців про перспективи 
впровадження СВБ та про позитивні приклади її 
впровадження саме в умовах української економіки. 

Розвиток СВБ обмежують такі фактори:
1) Відсутність впливу громадянських організацій 

та їх мотивації щодо впровадження концепцій СВБ.
2) Відсутність громадського аудиту соціальних 

програм.
3) Відсутність інформації про можливості впро-

вадження проектів СВБ та можливих інвесторів 
даних проектів.

4) Відсутність досвіду успішного впровадження 
даних проектів в Україні.

5) Відсутність глобального українського центру 
розвитку соціального підприємства, що взяв би за 
мету розвиток даного напряму.

 

Рис. 2. Механізм впровадження стратегії 
соціальної відповідальності на підприємстві

Основним ресурсом, що надає консультації з при-
воду СВБ є Представництво ООН в Україні. Саме 
через орієнтацію на основні принципи Глобального 
Договору ООН, український бізнес може запрова-
дити соціальну відповідальність у своїй компанії.

Мaйбутнє кoрпoрaтивнoї сoцiaльнoї вiдпoвiдaль- 
нoстi в Укрaїнi зaлежить вiд вaжливoстi тa нaгaльнoстi 
сoцiaльних питaнь для кoмпaнiй. Тaк, згiднo з 
результaтoм oпитувaння, прoведенoгo Центрoм 
«Рoзвитoк КСВ» серед 600 кoмпaнiй в Укрaїнi, нa 
думку укрaїнських пiдприємств, щoб пoкрaщити 
впрoвaдждення тa фoрмувaння СВБ нa пiдприємствaх 
неoбхiднo здiйснити нaступні кроки: (рис. 3).

Проте, ініціативи українських підприємців недо-
статньо для глобального запровадження СВБ в Укра-
їні. Левову долю в розвитку соціальної відповідаль-
ності має взяти на себе держава. Для розвитку СВБ 
в Україні має бути створена Національна Стратегія 
Розвитку Соціальної Відповідальності, що вклю-
чатиме в себе розуміння СВБ в Україні, механізм 
державної політики щодо її розвитку та підтримки, 
пріорітетні напрями та заходи СВБ у відносинах з 
зацікавленими сторонами.
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.
•Розробити і ухвалити Національну стратегію розвитку соціальної 
відповідальності

.
• Провести широку інформаційно-просвітницьку кампанію з питань 

соціальної відповідальності

.
• Впровадити принципи соціальної відповідальності в діяльність 

органів державної вдали і місцевого самоврядування

.
• Провадити курси з СВБ у програми вищих навчальних закладів

Рис. 3. Засоби покращення впровадження СВБ 
на підприємствах

Рoзвитoк СВБ нa пiдприємствaх тa в крaїнi 
в цiлoму мoжливий лише в синергичнoму 
пoєднaннi зусиль держaви тa бiзнесу. Рoзумiючи 
перевaги впрoвaдження стрaтегiй сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi нa пiдприємствi, влaсникaм 
бiзнесу неoбхiднo мaти пiдтримку зi стoрoни 
держaви у виглядi зменшення пoдaткoвoгo сти-
мулу тa мoтивaцiйних вaжелiв у виглядi нaдaння 
субсидiй чи пiльг зa рoзвитoк сoцiaльнoгo 
пiдприємництвa в Укрaїнi.

Вирiшення прoблеми сoцiaльнoї вiдпoвiдaль- 
нoстi пoкликaне зaпoбiгти мoжливим нaзрiвaючим 
прoтирiччям як у взaємoвiднoсинaх бiзнесу i 
суспiльствa, бiзнесу тa влaди, тaк i сприйняттю 
вiтчизняних тoвaрoвирoбникiв нa мiжнaрoднoму 
рiвнi.

Висновки. Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу як 
для держaви, тaк i для суспiльствa є пiдгрунтям для 
вирiшення чaстини ключoвих сoцiaльних прoблем, в 
тoму числi – oснoвoю для зрoстaння oбсягiв iнвестицiй у 
суспiльнi сфери, зменшення вiдтoку «iнтелектуaльнoгo 
ресурсу», пoлiпшення iмiджу держaви нa мiжнaрoднiй 
aренi. Вiдпoвiднo, aктивiзaцiя взaємoдiї мiж держaвoю, 
суспiльствoм тa сферoю бiзнесу лише пoсилить вплив 
вкaзaних чинникiв.

Отже, соціальна відповідальність – одна з рушій-
них сил позитивного впливу компанії на суспіль-
ство. Важливість соціальної відповідальності ком-
паній в контексті української кризи також пов’язана 
з тим, що у державі не вистачає бюджетних коштів 
на фінансування всіх витрат, що пов’язані з соці-
альними, політичними, економічними та екологіч-
ними проблемами в країні, тож компанія має змогу 
добровільно перенести на себе частину зобов’язань, 
зокрема у вирішенні вищезазначених питань.
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В статті аналізується сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні в контексті наукових дослі-
джень та практичної діяльності. Обґрунтовується необхідність підвищення рівня публічності фінан-
сової звітності з метою підвищення ефективності рішень користувачів. Розглядаються рівні публіч-
ності фінансової звітності в Україні та їх розвиток.
Ключові слова: фінансова звітність, бухгалтерський облік, користувачі, публічність, відкритість, 
рівні публічності, розвиток.

Постановка проблеми. Використовуючи при-
родні ресурси та залучаючи людський та інтелекту-
альний капітал до здійснення господарської діяль-
ності, підприємства повинні нести певний рівень 
відповідальності перед суспільством та державою, 
адже залучають обмежені ресурси.

На наше переконання така відповідальність 
повинна мати вектор в основному на суспільство, 
а не на державу. В такому разі будуть задіяні най-
більш демократичні, ринкові методи регулювання 
тих чи інших процесів. Функціонування таких мето-
дів регулювання передбачає збільшення рівня поін-
формованості шляхом підвищення публічності, як 
інформації публічного характеру, так і інформації 
приватних структур.

Актуальність проблеми відкритості інформа-
ції посилюється тим, що в 2014-2015 роках значно 
зросла кількість банкрутств великих підприємств 
та банків. Причини до таких подій були закладені 
задовго до цього і доступ до такої інформації був 
явно обмеженим. Це ми бачимо по наслідках – зрос-
тання неплатежів, ошуканих вкладників, клієнтів та 
інші негативні наслідки.

Тому, необхідним є посилення функцій контр-
олю за діяльністю суб’єктів господарювання всіма 
учасниками ринкових процесів, що передбачає роз-
виток рівнів публічності окремих суб’єктів та від-
критості у їх діяльності. Це посприяє у вирішенні 
більш загальної проблеми ефективності національ-
ної економіки шляхом прийняття правильних управ-
лінських рішень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням фінансової звітності завжди виділя-
лась особлива роль, як основному продукту бух-
галтерського обліку, зокрема з боку таких вчених 
як Безверхий К.В., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., 
Кужельний М.В., Легенчук С.Ф., Малюга Н.М., 
Озеран А.В., Орлова В.К., Пилипенко І.І., Пили-
пів Н.І., Петрик О.А., Редько О Ю., Сльозко Т.М., 
Сопко В.В., Харламова О.В. та ін. Дослідники вне-
сли вагомий вклад у розвиток науки, врахувавши як 
галузеву специфіку, так і особливості розвитку еко-
номіки України. Доречним є доповнення сучасних 

теорій та концепцій положеннями щодо зовнішнього 
аспекту фінансової звітності в Україні, зокрема 
питання щодо розвитку рівнів публічності до неї з 
огляду на всю багатогранність господарської діяль-
ності в цілому.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
визначення рівнів публічності фінансової звітності 
в Україні, а також аналіз їх впливу на економічний 
розвиток в практичній діяльності.

Виклад основного матеріалу. На науковій ниві 
у сфері бухгалтерського обліку та аудиту у сучас-
них умовах набувають популярності дослідження 
нових напрямків економічної діяльності та відповід-
ного облікового забезпечення, зокрема обліку інте-
лектуального капіталу, людського капіталу, обліку у 
сфері сталого розвитку, збалансованості споживання 
ресурсів, (переважно енергетичних), корпоративної 
звітності та інтегрованої звітності підприємницьких 
структур.

Безумовно, ці напрямки є важливими для прак-
тики. Але чи дозволить вирішення цих питань отри-
мати економічні вигоди у вигляді збільшення ВВП 
чи доходу бюджету України у сучасних умовах.

Статистичні дані свідчать про наступне. 
Обсяг ВВП за 2013 р. у фактичних цінах склав 
1465198 млн. грн., у 2014 р. - 1586915 млн. грн.  
(у фактичних цінах), у 2015 - 1 979 458 млн. грн. 
(у фактичних цінах). За цей же період відбувались 
інфляційні процеси, зокрема індекс споживчих цін 
(січень-грудень до відповідного періоду попере-
днього року) у 2013 р. – 99,7 %, 2014 р. – 112,1 %, 
2015 р. – 148,7 % [7].

В той же час, кількість досліджень, а відтак обсяг 
наукового обґрунтування економічних процесів та 
ситуацій, з року в рік все більше зростає. Так в чому 
ж проблема? Чому наукова діяльність свідчить про 
покращення якісних і кількісних показників в час-
тині наявності нових методів розв’язання складних 
економічних проблем, а практична діяльність – не 
підтверджує цього.

На нашу думку, відповідь на це питання необ-
хідно шукати в найбільш універсальному критерії 
істинності – практиці.
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Практика нам говорить про загострення еконо-
мічної нестабільності, економічний спад та неви-
значеність. Що є причиною цього? Зрозуміло цілий 
ряд зовнішніх і внутрішніх факторів на які держава 
може впливати у різній мірі.

Зростання вартості кредитних ресурсів та посту-
пове збільшення адміністративних та загальнови-
робничих витрат свідчить про те, що інформація про 
наше майно (ресурси) використовується недостатньо 
ефективно. Однією із вагомих причин такого стану 
справ з даними бухгалтерського обліку полягає в 
умовній декларованості важливості публічності та 
відкритості фінансової звітності.

Чи мають користувачі вільний доступ до фінансо-
вої інформації? Хто повинен бути зацікавлений в опри-
людненні фінансової інформації (зокрема фінансової 
звітності) підприємство, користувач чи держава?

Наявна законодавча база не дає відповіді на ці 
питання. Без такої відповіді не можливо забезпечити 
сталий економічний розвиток з тих причин, що якщо 
ми не правильно оцінюємо наші ресурси та можли-
вості ми не зможемо досягти якісного економічного 
результату внаслідок прийняття не професійних 
рішень.

Тому, ситуацію із станом фінансової звітності в 
Україні треба реформувати не в методах обробки 
інформації чи використовуваних стандартах обліку, 
а в напрямку забезпечення її публічності.

Завданням сучасної фінансової звітності є забез-
печення своїх користувачів інформацією для управ-
ління капіталом [3, с. 19].

Подання та оприлюднення фінансової звітності 
користувачам в України регламентується ст. 14 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-

сову звітність в Україні» [5] та Порядком подання 
фінансової звітності [4], який розповсюджує свою 
діяльність на всі юридичні особи. З оглядку на 
законопроекти щодо регулювання бухгалтерського 
обліку в Україні, нас очікує диверсифікація регулю-
вання в залежності від розміру підприємства згідно 
вимог Господарського кодексу України, що буде базу-
ватися на відповідних положеннях Директив ЄС.

Рівень доступності до фінансової звітності буде 
різним в залежності від форми власності, обсягу 
діяльності, організаційно-правової форми, ступеня 
використання природніх ресурсів, особливостей 
галузі та багатьох інших факторів.

На наше переконання, для того, щоб зрозуміти 
рівень суспільної відповідальності суб’єктів госпо-
дарювання та їх вплив на економічний і соціальний 
розвиток, необхідно відокремити рівні публічності 
до їх основного джерела інформації – фінансової 
звітності.

Публічність фінансової звітності – це здатність 
конкретних форм фінансової звітності бути доступ-
ною для ознайомлення із різним широким колом 
користувачів. В залежності від можливості пев-
них користувачів чи груп користувачів отримувати 
інформацію, що міститься у фінансовій звітності, 
можна виокремити певні рівні публічності (табл. 1).

Мушинськи Р. зазначає про необхідність ство-
рення загальнонаціональної системи відкритого 
доступу до фінансової звітності. На думку практика, 
така система сприяла б дотримання компаніями пра-
вил управління підприємством: державний орган, 
який отримує фінансову звітність ТОВ, буде вима-
гати затвердження цієї звітності головним органом 
компанії – загальними зборами засновників [2, с. 86].

Таблиця 1
Рівні публічності фінансової звітності

№ 
п/п

Рівні Характеристика Кого стосується

1. Абсолютний Характеризуються оприлюдненням річної фінансової 
звітності компаній на власних веб-сайтах, спеціалізо-
ваних веб-сайтах та ресурсах органів державної влади 
(Агенствро з питань розвитку фондового ринку)

Акціонерних товариств, суб’єктів 
фінансового сектору, транснаціо-
нальних компаній, суб’єктів при-
родних монополій

2. Достатній Як правило, до фінансової звітності (або до частини 
звітів) є доступ через власний веб-сайт компанії

Виробничі підприємства, середній 
та великий бізнес та сфера послуг

3. Середній Фінансова звітність подається органам державної 
влади згідно законодавчих вимог. Фінансова звітність 
доступна на відповідні адресні запити користувачів.

Фінансова звітність малих та 
середніх підприємств.

4. Обмежений Фінансова звітність подається органам державної 
влади згідно законодавчих вимог. На запити користу-
вачів можуть надаватися не повні дані, або відмова у 
наданні інформації, встановлюються штучна пріори-
тетність користувачів.

Окремі суб’єкти господарювання, 
мікропідприємства.

5. Не значний Фінансова звітність подається лише мінімальному 
переліку користувачів. Доступ до фінансової звітності 
інших користувачів відсутній.

Окремі суб’єкти господарювання.

6. Відсутній Фінансова звітність є закритою інформацією та пода-
ється до обмеженого кола користувачів, але у зв’язку 
із слабкою системою обліку та здійснення облікового 
спостереження періодично фінансова звітність не є 
достовірною. Можливі помилки між фінансовими 
звітами різних періодів.

Окремі суб’єкти господарювання, 
неприбуткові організації третього 
сектору економіки.
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Різний ступінь доступу до фінансової звітності 
зумовлює інформаційну асиметрію груп користува-
чів, що створює ситуацію різної поінформованості 
(наприклад покупці та постачальники можуть мати 
різну інформацію про певний продукт виробництва 
або інші складові).

Все це показує на наявні тенденції, що характерні 
звітності в Україні. Корягін М. виділяє наступні тен-
денції, що притаманні бухгалтерській звітності:

1. Диференціація звітності
2. Збільшення кількості звітних показників 

(зростання рівня аналітичності звітності)
3. Уніфікація бухгалтерської звітності
4. Поява нових і зміна пріоритетності існуючих 

форм звітності [1, с. 50].
До цих тенденцій необхідно додати розвиток 

публічності фінансової звітності в Україні, поси-
лення ролі обліково-звітної інформації у прийнятті 
рішень. На нашу думку, це є позитивними тенден-
ціями, що свідчать про передумови в економічному 
зростанні.

Розвиток рівнів публічності сприяє зміна складу 
фінансової звітності з огляду на необхідність у інфор-
мації більш високого ступеня довіри. Сучасний склад 
фінансової звітності буде включати не тільки тради-
ційні форми фінансової звітності, що передбачені 
відповідною концептуальною основою (стандартами 
обліку), але й звіт незалежного аудитора та пояснення 
керівництва, а в деяких випадках і звіт про прозорість 
та соціальну відповідальність (див. рис. 1).

Розвиток рівнів публічності в довгостроковій 
перспективі повинен бути наступним (табл. 2).

Розвиток рівнів публічності у середньостроковій 
перспективі повинен бути на основі третього (додат-
кового) суб’єкта у ланцюжку отримання інформації, 
зокрема через Державну службу статистики України. 
Ця установа дозволяла б ознайомлюватись не тільки з 
знеособленою інформацією, але й інформацією щодо 
конкретного підприємства за певну плату юридичним 
та фізичним особам, про що вже йшла мова [8].

Позитивним є те, що останні зміни до законодав-
ства націлені в цьому напрямку, зокрема Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб та громадських формувань» [6] перед-
бачено, що Державна служба статистики України 
протягом місяця з дня отримання забезпечує передачу 
до Єдиного державного реєстру фінансову звітність 
у складі балансу та звіту про фінансові результати 
(в електронному, сканованому вигляді). А це озна-
чає, що інші державні органи можуть отримувати цю 
інформацію з цього реєстру. Крім того, інформація у 
реєстрі може зберігатися тривалий термін.

Таблиця 2 
Пропоновані (перспективні) рівні публічності фінансової звітності в Україні

№ 
п/п

Рівні Характеристика Кого стосується

1. Абсолютний Характеризуються оприлюдненням річної фінансової 
звітності компаній на власних веб-сайтах, спеціалізо-
ваних веб-сайтах та ресурсах органів державної влади 
(Агенствро з питань розвитку фондового ринку)

Застосовується до всіх великих 
підприємств (в т.ч. природних 
монополій, акціонерних товариств, 
підприємств фінансового сектору 
економіки) та частини середніх 
підприємств.

2. Достатній Як правило, до фінансової звітності (або до частини 
звітів) є доступ через власний веб-сайт компанії

Середні підприємства. Малі під-
приємства виробничої сфери.

3. Середній Фінансова звітність подається органам державної 
влади згідно законодавчих вимог. Фінансова звітність 
доступна на відповідні адресні запити користувачів.

Суб’єкти малого підприємництва.

4. Обмежений Фінансова звітність подається органам державної влади 
згідно законодавчих вимог. На запити користувачів 
можуть надаватися не повні дані, або відмова у наданні 
інформації, встановлюються штучна пріоритетність 
користувачів.

Окремі суб’єкти господарювання, 
мікропідприємства.

5. Не значний Фінансова звітність подається лише мінімальному 
переліку користувачів. Доступ до фінансової звітності 
інших користувачів відсутній.

Окремі одиничні суб’єкти господа-
рювання (як виняток).

6. Відсутній Фінансова звітність є закритою інформацією та пода-
ється до обмеженого кола користувачів, але у зв’язку 
із слабкою системою обліку та здійснення облікового 
спостереження періодично фінансова звітність не є 
достовірною. Можливі помилки між фінансовими зві-
тами різних періодів.

Відсутні

 

СКЛАД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Звіт незалежного аудитора 

Форми фінансової звітності згідно застосовуваної 
концептуальної основи 

Примітки Пояснення керівництва 

 

Рис. 1. Сучасний склад фінансової звітності
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РАЗВИТИЕ УРОВНЕЙ ПУБЛИЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В УКРАИНЕ

Яцко М.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Ужгородский национальный университет

В статье анализируется современное состояние бухгалтерского учета в Украине в контексте научных исследо-
ваний и практической деятельности. Обосновывается необходимость повышения уровня публичности финан-
совой отчетности с целью повышения эффективности решений пользователей. Рассматриваются уровни 
публичности финансовой отчетности в Украине и их развитие.
Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский учет, пользователи, публичность, открытость, 
уровне публичности, развитие

PROGRESS OF THE LEVEL OF PUBLICITY OF FINANCIAL STATEMENTS IN 
UKRAINE

Yatsko M.V.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Uzhhorod National University

The article analyzes the current state of accounting in Ukraine in the context of research and practice. The necessity of 
raising publicity financial statements to improve efficiency solutions users. Examined the levels of publicity financial 
statements in Ukraine and their development.
Keywords: financial statements, accounting, users, publicity, transparency, equal publicity, development

В цілому, процес розвитку рівнів публічності є 
достатньо складним та служить своєрідним індика-
тором, як розвитку економічної системи в цілому, 
так і рівня відкритості національної економіки.

Чим вище рівень публічності та відкритості діяль-
ності суб’єктів господарювання окремих регіонів, 
тим ефективніші будуть приймати рішення користу-
вачі. Тому що, будуть володіти більш об’ємом інфор-
мації щодо діяльності суб’єктів господарювання. Це 
призведе у дію економічні, ринкові методи стимулю-
вання виробничої діяльності. Тому зростання рівнів 
публічності супроводжується економічним зростан-
ням. І навпаки.

Висновки. Отже, врахування питань, що стосу-
ється всієї господарської діяльності суб’єктів госпо-
дарювання дозволить посилити використання обліко-
вої інформації в управлінні, що безумовно посилить 
обґрунтованість економічних рішень користувачів.

Розвиток рівнів публічності сприяє посиленню 
функцій контролю з боку зацікавлених та не зацікав-
лених користувачів, що в свою чергу є превентивним 
заходом до підвищення якості інформації, що міс-
титься у фінансовій звітності.

Подальшими науковими пошуками у цій темі 
може бути статистичне та математичне обґрунту-
вання наведених у статті положень та припущень.
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