
ISSN 2311–9306

ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ECONOMICS STUDIES

Львів
2018



© Автори журналу «Економічні студії», 2018
© «Львівська економічна фундація», оформлення, 2018

ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
Науково-практичний економічний журнал

4 (22) листопад 2018

Науково-практичний журнал «Економічні сту-
дії» присвячений актуальним проблемам розвитку 
сучасної економіки та пропонує своїм читачам роз-
маїття високоякісної інформації в галузі економіч-
ної науки.

Видання має тематичну спрямованість в межах 
таких наукових спеціальностей, як світове госпо-
дарство і міжнародні економічні відносини; еконо-
міка та управління національним господарством; 
економіка та управління підприємствами; розвиток 
продуктивних сил та регіональна економіка; еконо-
міка природокористування; гроші, фінанси і кредит; 
демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
політика та інші галузі економічної науки.

Цільова аудиторія журналу: вчені, викладачі, 
докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бух-
галтери, державні службовці та всі, кого цікавить 
економічна тематика.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, 
власних імен, географічних назв, назви підпри-
ємств, організацій, установ та за порушення прав 
інтелектуальної власності інших осіб несуть автори 
статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не 
збігатися з точкою зору редакційної колегії і не 
покладають на неї ніяких зобов’язань. Передруки 
і переклади дозволяються лише за згодою автора 
та редакції журналу. Автори зберігають за собою 
всі авторські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє поширювати 
даний матеріал із зазначенням авторства та пер-
винної публікації в даному журналі.

Засновники журналу:
Львівська економічна фундація

Про журнал:
Економічні студії

 (Economics studies)

Періодичність виходу:
шість разів на рік.

Мова видання:
українська

ISSN: 2311–9306

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:
КВ № 20515–10315

від 20 грудня 2013 р.

Адреса для листування:
Науково-практичний журнал

«Економічні студії»
а/с 341, м. Львів, 79000

www.lef.lviv.ua
info@lef.lviv.ua

Тел: +38 (063) 204 34 31

Редактор, коректор – Ю.С. Павленко

Комп’ютерна верстка – В.О. Удовиченко

Віддруковано:
Видавничий дім «Гельветика»
Україна, м. Херсон, вул. Паровозна 46-а
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК No 4392 від 20.08.2012 р.

Підписано до друку 30.11.2018. 
Формат 60х84/8. Папір офсетний.  
Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman. 
Обл.-вид. арк. 14,34. Ум. друк. арк. 16,28. 
Наклад 100 прим. 
Замовлення № 1218/202. 



3

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
ТА ЗВІТНОСТІ НА ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ганін В.І., Бєліцька Д.О. 7

АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Бондар В.Д. 11

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ
Ганін В.І., Старостіна Н.О. 16

EUROZONE, EUROPEAN CRISIS AND ECB POLICY RESPONSES
Gerbst O.L. 20

INFLATION TARGETING AND INTEREST RATES: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Gerbst O.L. 24

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  
ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА ЙОГО СКЛАДОВИМИ
Дзюбинська Х.М., Шашина М.В. 29

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  
НА РИНКУ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ «B2B»
Дергалюк Б.В., Журенко О.В. 34

ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА,  
ЯК ОСНОВНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ  
СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Кузнецова С.О., Забєліна Л.Т. 38

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Заєць Г.П. 42

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ  
ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Клімович І.М., Пашкова Т.О. 49

SMM КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Любичева О.И., Соколова Л.В. 53

ПОНЯТТЯ «ЗАГРОЗА» ТА «РИЗИК»  
У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Лялька А.В. 58

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ЗА РАХУНОК ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Янченко Н.В., Назім В.Є. 62

ОЗНАКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІКИ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Садовський В.А. , Семенченко Г.В., Подхалюзін А.Ю. 66

ТРАНСАКЦІЙНИЙ СЕКТОР ТА ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Сірко А.В. 70

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  
ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Слєсь І.Р. 74

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХУВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Пономарьова О.Б., Костенко Т.А., Стоколюк В.В. 79

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Євтушенко В.А., Ляшевська В.І., Суворова В.Д. 84

СУЧАСНА ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ РЕГІОНІВ КРАЇНИ
Халілов А.Е. 90



4

# 4 (22) 2018

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕГІОНУ 
Хмарська І.А. 94

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ НЕРІВНОМІРНОСТІ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ
Шелест О.Л., Аглоткова Н.В. 99

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ-СУБ`ЄКТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Шелест О.Л., Бєлєвцов К.Ю. 103

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шелест О.Л., Борисенко О.А 107

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Шелест О.Л., Ведмідь Л.П. 111

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЕМСТВА  
НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
Шелест О.Л., Вельчева О.А. 116

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СКЛАДАННЯ  
КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Шелест О.Л., Гузенко А.Л. 120

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Шелест О.Л., Ностер Ю.Д. 124

МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шумкова Г.Ю. 128

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
Клімович І.М., Щербак А.В. 132

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ»  
ТА «МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ» ПІДПРИЄМСТВА
Ткачук І.І., Щоткіна Г.О. 136



5

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

CONTENTS

PECULIARITIES OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND REPORTING  
IN TRADING ORGANIZATIONS
Ganin V.I, Belitska D.O. 7

AUTOMATION OF ACCOUNTING OF MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS
Bondar V.D. 11

MANAGEMENT OF THE CREDIT PORTFOLIO OF THE BANK
Ganin V.І., Starostina N.О. 16

EUROZONE, EUROPEAN CRISIS AND ECB POLICY RESPONSES
Gerbst O.L. 20

INFLATION TARGETING AND INTEREST RATES: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Gerbst O.L. 24

EVALUATION OF THE PRODUCTION POTENTIAL MANAGEMENT EFFICIENCY  
BY ITS COMPONENTS
Dziubynska K.N., Shashyna M.V. 29

MAIN ASPECTS OF THE “B2B” MARKETING SYSTEM USE
Derhalyuk B.V., Zhurenko O.V. 34

CONCEPT OF THE FINANCIAL RESULT OF THE ENTERPRISE,  
AS THE BASIC INDICATOR OF THE EFFICIENCY OF THE SUBJECT OF BUSINESS
Kuznetsova S.O., Zabelina L.T. 38

IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL  
OF THE ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT
Zayets A.P. 42

ORGANIZATIONAL-METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF ACCOUNTING AND AUDIT OF FIXED ASSETS
Klimovych I.M., Pashkova T.O. 49

SMM AS A MARKETING ELEMENT IN SOCIAL MEDIA
Liubicheva O.I., Sokolova L.V. 53

CONCEPT OF “THREAT” AND “RISK” IN THE CONTEXT  
OF ECONOMIC SAFETY OF ENTREPRENEURSHIP
Lialka A.V. 58

ENHANCEMENT OF THE EFFECTIVENESS OF BUILDING ENTERPRISES ACTIVITIES  
INCURRED BY CONSOLIDATION OF MOTIVATION OF LABOR ACTIVITY
Yanchenko N.V., Nazim V.E. 62

SIGNS OF A STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMANT  
OF THE HEALTH SECTOR
Sadovsky V.А., Semenchenko G.V., Podkhalyuzin A.Yu. 66

TRANSACTIONAL SECTOR AND TRANSACTION COSTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE
Sirko A.V. 70

METHODS OF ESTIMATION OF THE EFFICIENCY  
OF MANAGEMENT OF SALES ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Slies I.R. 74

THE MODERN STATE OF CHILD INSURANCE IN UKRAINE
Ponomareva O.B., Kostenko T.A., Stokolyuk V.V. 79

INNOVATION STRATEGIES IN THE MANAGEMENT  
OF MECHANICAL ENGINEERING COMPANIES 
Evtushenko V.A., Lyashevskaya V.I., Suvorova V.D. 84

MODERN INVESTMENT ACTIVITY OF REGIONS OF THE COUNTRY
Khalilov A.E. 90

RETAIL TOURIST-RECREATIONAL SYSTEMS TO REGION
Khmarska I.A. 94



6

# 4 (22) 2018

INTER-BUDGET RELATIONS IN THE CONTEXT  
OF THE INVERRALITY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF ADMINISTRATIVE TERRITORIAL UNITS OF UKRAINE
Shelest O.L., Ahlotkova N.V. 99

MANAGEMENT OF INCOME OF BANK-SUBJECT OF INTERNATIONAL BUSINESS
Shelest O.L., Belevtsov K.Y. 103

ORGANIZATION OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Shelest O.L., Borysenko A.О. 107

STATE AND PROSPECTS BY FORMATION  
AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE
Shelest O.L., Vedmid L.P. 111

ORGANIZATION OF THE COMPANY'S FOREIQN ACTIVIES  
IN THE INTERNATIONAL MARKET
Shelest O.L., Velsheva O.A. 116

IMPROVEMENT OF THE BUDGET ESTABLISHMENT MECHANISM
Shelest O.L., Guzenko A.L. 120

MANAGEMENT OF EXPORT OPERATIONS OF THE ENTERPRISE
Shelest O.L., Noster J.D. 124

METHOD OF AUDIT OF OPERATING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Shumkova G.Yu. 128

IMPROVING THE METHODOLOGY ACCOUNTING FOR SETTLEMENTS  
WITH BUYERS AND CUSTOMERS
Klimovich I.M., Schcherbak A.V. 132

APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPT OF “COMPETITIVENESS MANAGEMENT”  
AND THE CONCEPT OF “COMPETITIVENESS MANAGEMENT MECHANISM”  
OF THE ENTERPRISE
Tkachuk I.I., Shchotkina H.O. 136



7

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 657.221:658.8.07

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
ТА ЗВІТНОСТІ НА ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ганін В.І.
кандидат економічних наук,
професор кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Бєліцька Д.О.
магістр
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена питанням удосконалення системи управлінського обліку і звітності в торгових 
підприємствах. У ній виділені і структуровані класифікаційні ознаки управлінської звітності підпри-
ємств торгівлі, запропоновані форми облікових регістрів, які можуть служити базою для оператив-
ного аналізу ходу продажів, виявлення вигідних клієнтів, визначення конкурентноспроможних видів 
продукції.
Ключові слова: управлінський облік, облікові регістри, звітність, торговельні підприємства.

Постановка проблеми. Запорукою ефектив-
ної діяльності підприємства торгівлі на сучасному 
ринку, в умовах жорсткої конкурентної боротьби 
є оперативне реагування на зміну умов торгівлі, 
засноване на їх своєчасному аналізі, прогнозуванні 
та прийнятті адекватних управлінських рішень. Для 
цього керівництво торгового підприємства, його 
комерційна служба повинні бути забезпечені макси-
мально достовірною, повною і формованою в реаль-
ному часі інформацію про всі аспекти діяльності 
торгового підприємства. Постачальником інформа-
ції є структурована система управлінського обліку 
і звітності, що базується на застосуванні сучасних 
інформаційних технологій.

При цьому необхідно враховувати, що організація 
ефективної системи управлінського обліку передба-
чає її побудову з урахуванням особливостей функці-
онування господарюючих суб'єктів. 

В українській торгівлі стримано ставляться до 
необхідності адаптації наукових розробок стосовно 
системи управлінського обліку, до специфіки управ-
ління даним видом економічної діяльності. Така упе-
редженість обумовлена нестачею наукових дослі-
джень у даній галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню управлінського обліку та звітності 
присвячені праці таких провідних вітчизняних вче-
них, як: О. С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валу-
єва, З.В. Гуцайлюка, О.В. Карпенко, Г.Г. Кірєйцева, 
В.С. Леня, В.Г. Лінника, Б.М. Литвина, М.С. Пуш-
каря, В.В Сопки, М.Г. Чумаченка та інших. Вагомий 
внесок у дослідження методології управлінського 
обліку зробили зарубіжні вчені – П. Атрил, К Друрі, 
Т.П. Карпова, Р. Каплан, Д. Нортон, В.Ф. Палій, 
Т. Скоун, С.О. Стуков та інших. Але в дослідженнях 
не приділено уваги управлінській звітності як окре-
мій категорії, особливо це стосується вітчизняного 

рівня, що потребує додаткових досліджень у цій 
площині.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
теоретичних, методичних та практичних аспектів 
організації управлінського обліку та звітності на 
торгових підприємствах та підвищення ефектив-
ності їхньої дільності.

Виклад основного матеріалу. Система управлін-
ського обліку складається з широкого спектру при-
йомів, методів та інструментів ключової інформації 
для прийняття оперативних ефективних і стратегіч-
них рішень. Це спонукає до проведення додаткових 
досліджень щодо розв’язання окремих проблем 
управлінського обліку. Необхідність розробки нау-
ково-обґрунтованих положень для адаптації системи 
управлінського обліку й аналізу до особливостей 
сфери торгівлі обумовлена низкою особливостей, які 
відрізняють підприємства торгівлі від іншого:

– висока матеріальна відповідальність працівників;
– здійснення інновацій у рамках функціональних 

структур;
– висока швидкість змін зовнішнього серед-

овища [4].
Нами були досліджені специфічні особливості 

організації управлінського обліку і звітності, які 
притаманні підприємствам торгівлі. Для безперерв-
ного забезпечення необхідною інформацією бізнес-
процесу в торгових підприємствах доцільно вибуду-
вати систему управлінського обліку і звітності, що 
складається із звітів різного об'єму й тематики. Виді-
лені й структуровані класифікаційні ознаки управ-
лінської звітності підприємства торгівлі, які поданіі 
на рисунку (рис. 1) [1].

Одним із найважливіших етапів у постановці 
управлінського обліку на підприємстві торгівлі є 
визначення правил організації обліку та оцінки 
активів і витрат підприємства. Основним принци-
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пом управлінського обліку є фіксування в обліку 
сукупності здійснюваних операцій по суті бізнесу, а 
не відповідно до встановлених із боку регулюючих 
органів правилами та нормами. Іншими словами, 
має місце абсолютне домінування змісту над фор-
мою. Розглянемо особливості управлінського обліку 
активів і витрат торговельних підприємств.

Підприємствам торгівлі особливу увагу в про-
цесі оцінки активів організації необхідно приділити 
обліку дебіторської заборгованості. Найчастіше в 
бухгалтерському обліку організацій торгівлі продаж 
товарів відображають «по відвантаженню». Інакше 
кажучи, показник виручки від продажу в звіті про 
прибутки й збитки містить ще не отримані грошові 
суми. Отже, підприємству для отримання «живих» 
грошей необхідно стежити за своєчасністю пога-
шення дебіторської заборгованості. Із цією метою 
необхідно вести управлінський облік дебіторської 
заборгованості. Для контролю за станом розрахун-
ків із контрагентами, а також своєчасного та повного 
аналізу діяльності організації можлива класифіка-
ція дебіторської заборгованості для цілей управлін-
ського обліку за такими ознаками:

• глибині кредиту;
• контрагентам;
• менеджерам.
При цьому з метою контролю та аналізу дебі-

торської заборгованості в організації розроблений 
управлінський звіт «Аналіз дебіторської заборгова-
ності» [3].

Для цілей управлінського обліку дебітор-
ська заборгованість в залежності від погашення 
ділиться на:

• актив, якщо дебіторська заборгованість у межах 
відстрочки платежу;

• умовний актив – прострочена заборгованість, по 
якій ще є ймовірність до отримання;

• збиток – прострочена заборгованість, безна-
дійна до стягнення.

Дебіторська заборгованість відображається в 
управлінській звітності за мінусом відсотка безна-
дійних боргів. Дана класифікація дозволяє оцінити 
реальний стан справ в організації і своєчасно вжи-
вати заходів для зміни ситуації, що склалася [2].

Розподіл дебіторської заборгованості «по контр-
агентам» дозволяє швидко здобути інформацію про 
кожного контрагента та кожному договорі на будь-
яку дату і сприяє зміцненню розрахункової дисци-
пліни організації.

Класифікація дебіторської заборгованості «по 
менеджеру» забезпечує керівництво підприємства 
необхідною інформацією для оцінки ефективності 
їх діяльності та прийняття своєчасних управлін-
ських рішень.

Особливу увагу в оптимізації обліково-аналітич-
ної системи торгових підприємств необхідно приді-
ляти вдосконаленню обліку товарів. Товарний запас 
у багатьох підприємств торгівлі неоднорідний: одні 
групи товарів користуються підвищеним попитом 
і здатні дати найбільший прибуток підприємству, 
інші групи товарів менш затребувані, але є необхід-
ними щодо функціональної зв'язаності з основним 
товаром, попит на третю групи товарів є разовим 
спрямуваням [4].

Методи управління цими групами товарів різні. 
Системний підхід дозволяє знайти збалансовані 
управлінські рішення для кожної з груп. Перший 
крок на шляху до цього полягає в тому, щоб виро-
бити принципи виділення товарних груп, а потім уже 
для кожної групи визначити свої ключові показники, 
розробити способи планування, обліку й контролю, 
а також забезпечити інформаційну та організаційну 
підтримку процесів управління.

У торгових підприємствах можливим є наступне 
групування товарів:

• актив: товари відповідної якості з великим тер-
міном реалізації;

• умовний актив (проблемна продукція): до нього 
належить товар, за яким закінчується термін реалі-
зації, або товар із невеликим терміном придатності;

• збиток: продукція, яка втратила свої якісні влас-
тивості. Інформація по проблемній продукції форму-
ється в управлінському звіті «Проблемна продукція 
за термінами реалізації» (табл. 1) [3].

Для кожної групи здійснюється певна управлін-
ська політика з постачання та по збуту. Наприклад, 
основні ризики збуту пов'язані з групами неліквідів, 
тобто умовних активів. Управління цією групою 

Рис. 1. Класифікаційні ознаки управлінської звітності підприємства торгівлі
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Таблиця 1
Проблемна продукція за термінами реалізації

Номенклатура Термін 
зберігання, доб

Дата 
надходження Вага приходу,кг Кінцева дата 

реалізації
Ковбаса «Докторська традиційна» 40 19.01.2018 12 28.02.2018
Ковбаса «Закусочна з шпиком» 35 19.01.2018 18 23.02.2018
Ковбаса «Закусочна» 20 08.02.2018 15 28.02.2018
Ковбаса «Улюблена зі шпиком» 20 08.02.2018 20 28.02.2018
Ковбаса «Любительська народна» 15 08.02.2018 8 23.02.2018

товарів спрямоване на попередження виникнення 
неліквідів і їх своєчасну утилізацію. Особливу увагу 
комерційній службі в процесі ведення управлін-
ського обліку необхідно приділяти новим товаром, 
які також належать до групи ризику. Управління 
цією групою має будуватися на принципах управ-
ління інноваціями [5].

Центральна ланка діяльності торгового підпри-
ємства – продаж товарів, що визначає успішність 
його функціонування. Отже, забезпечення керів-
ництва підприємства та комерційної служби необ-
хідною інформацією про стан та ефективність про-
дажів товару в режимі реального часу є запорукою 
його стійкого зростання й розвитку. У зв'язку з цим 
можна розробити оперативний управлінський звіт 
«Продаж товарів». Даний звіт надає в розрізі номен-
клатури товару такі дані: обсяги продажів товару, 
собівартість продажів, середню ціну продажу, суму 
виручки від продажів, валовий дохід від продажів, 
рентабельність, а також питома вага асортиментної 
позиції в загальному обсязі продажів і в обсязі про-
дажів асортиментної групи [6].

Звіт формується на підставі угруповання показ-
ників первинної облікової документації, а саме доку-
мента на відвантаження товару. Дані цього звіту 
абсолютно об'єктивні, а їх аналіз достовірний.

З огляду на те, що формування звіту проводиться 
автоматично, він може створюватися за будь-який 
звітний період в режимі реального часу, що створює 
сприятливі можливості комерційній службі підпри-
ємства для аналізу процесу продажів і прийняття 
своєчасних адекватних управлінських рішень [7].

З огляду на те, що формування звіту проводиться 
автоматично, він може створюватися за будь-який 
звітний період в режимі реального часу, що створює 
сприятливі можливості комерційної службі підпри-
ємства для аналізу процесу продажів і прийняття 
своєчасних адекватних управлінських рішень [7].

Крім цього, сучасні інформаційні технології дозво-
ляють формувати звіт «Продажі товару» як у підпри-
ємстві в цілому, так і по кожному менеджеру, а за 
певних умов – по територіях регіону і контрагентам. 
Це дає додаткові можливості для більш поглибленого 
і детального аналізу процесу продажів товару, вияв-
лення тенденцій і прогнозу розвитку ринку збуту.

У структурі покупців виділяють різні групи з 
різними умовами відносин (асортимент товару, що 

купується, умови взаєморозрахунків, середня ціна, 
прибутковість), такі як: регіональна торгівля, міська 
торгівля, мережеві магазини, заклади громадського 
харчування, відповідно до яких підприємств торгівлі 
можуть здійснювати моніторинг процесу продажу 
товарів і забезпечувати ефективну комерційно-збу-
тову політику.

Для забезпечення інформацією про стан та ефек-
тивність продажів товару в сегментах ринку щодо 
практичної діяльності може використовуватися опе-
ративний звіт «Продажі товару за напрямами".

Цей звіт формується автоматично за обраний 
проміжок часу й групує дані про обсяги продажів 
груп товарів, середній ціні продажу, прибутковості 
в цілому по підприємству і окремо по кожному сег-
менту регіонального ринку в розрізі номенклатур-
них груп товару (асортименту) [8].

Поява на ринку клієнтів, що мають мережу мага-
зинів, розташованих по всьому регіону, вимагає 
наявності інформації не тільки про обсяги торгівлі 
в цілому з клієнтом, але й по кожному магазину 
окремо. Для розв’язання цієї проблеми може бути 
використаний оперативний управлінський звіт «Від-
вантаження по місцях доставки», який дозволяє ана-
лізувати обсяги і вартість відвантаження товару в 
кожному магазині мережевого клієнта.

На відміну від бухгалтерської звітності, яка роз-
робляється на базі даних фінансового обліку й орі-
єнтована на зовнішніх користувачів, управлінська 
звітність формується для внутрішніх користува-
чів – керівників різних рівнів управління підпри-
ємством [5].

Дані форми є основою внутрішньої управлінської 
звітності і є базою для оперативного аналізу за ходом 
продажів, виявлення вигідних клієнтів, визначення 
перспективних видів продукції.

Висновки. Таким чином, було розглянуто особли-
вості організації управлінського обліку та звітності 
на торговельному підприємстві. Можна відзначити, 
що організація ефективної системи управлінського 
обліку передбачає її побудову з урахуванням особли-
востей функціонування суб'єктів, які господарюють, 
що дозволить створити в торговельних підприєм-
ствах ефективну обліково-аналітичну систему, що 
дозволяє ухвалювати сучасні й економічно обґрунто-
вані управлінські рішення та прогнозувати внутріш-
ньогосподарські резерви.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Статья посвящена вопросам совершенствования системы управленческого учета и отчетности в торговых 
организациях. В ней выделены и структурированы классификационные признаки управленческой отчетности 
торговых организаций, предложены формы учетных регистров, которые могут служить базой для оператив-
ного анализа хода продаж, выявления выгодных клиентов, определения перспективных видов продукции.
Ключевые слова: управленческий учет, учетные регистры, отчетность, торговые организации.

PECULIARITIES OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND REPORTING  
IN TRADING ORGANIZATIONS

Ganin V.I
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The article is devoted to the issues of improving the system of management accounting and reporting in trade 
organizations. It identifies and structured the classification indicators of management reporting of trade organizations, 
suggests accounting record forms that can serve as a basis for quick analysis of sales progress, identifying profitable 
customers, identifying promising types of products.
Keywords: management accounting, accounting registers, reporting, trading organizations.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Бондар В.Д.
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Харківського торговельно-економічного інституту
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В статті аналізується структура ринку сучасних бухгалтерських програмних продуктів України, роз-
глянуті найбільш популярні, вивчені думки фахівців у цій області. Автоматизація бухгалтерського 
обліку популярних програмних продуктів України, виявлені переваги та недоліки розглянутих бух-
галтерських програм у цьому аспекті. Приведені результати аналізу можуть бути використані фахів-
цями та керівниками організацій при виборі програм для автоматизації бухгалтерського обліку. Крім 
того, стаття має ориентаційний характер при роботі над складовими елементами навчальних програм 
для студентів економічних спеціальностей, забезпечує актуалізацію змісту та структури дисциплін з 
автоматизації бухгалтерського обліку.
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Постановка проблеми. В інноваційній еконо-
міці особливого значення набуває швидкість при-
йняття управлінського рішення, що неможливо без 
достовірної інформації. Бухгалтерський облік є 
основною інформаційною базою розробки управлін-
ських рішень, тому все більше число підприємств 
робить свій вибір на користь його автоматизації. Різ-
номанітність бухгалтерських програм призводить до 
необхідності проведення їх порівняльного аналізу 
для визначення оптимальної програми, яка врахо-
вує особливості діяльності конкретної організації. 
У статті проаналізовано структуру ринку сучасних 
бухгалтерських програмних продуктів України, роз-
глянуті найбільш популярні, вивчено думку фахівців 
в цій області. 

Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку 
продовжують залишатися актуальними протягом 
багатьох років [2, с. 198].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різ-
ними авторами розглядаються окремі аспекти авто-
матизації бухгалтерського обліку, в основному це 
стосується методичних рекомендацій з питань впро-
вадження та застосування тих чи інших програмних 
продуктів.

Автори М.В. Махмутова, Н.С. Чистякова і 
К.В. Черкасов до однієї з актуальних проблем авто-
матизації бухгалтерського обліку відносять слабо 
розроблену методологію автоматизованої форми 
бухгалтерського обліку [7, с. 160].

В даний час у зв'язку з переходом на МСФЗ біль-
шість вчених досліджують питання автоматизації 
ведення обліку та складання звітності за МСФЗ. Так, 
М.Ю. Шашкова [13] розглядає три програмні про-
дукти для автоматизації цього процесу: електронні 
таблиці EXCEL, «1С: Управління виробничим під-
приємством» і програмний продукт SAP (Systems 
Analysis and Program Development – системний ана-
ліз і розробка програм).

Т.Н. Черемисина [11, с. 202] дає опис можливос-
тей програми «1С: Управління виробничим підпри-
ємством 8» для складання фінансової звітності за 
МСФЗ. Автор доводить, що використання даної про-
грами дозволить вирішити проблему ведення обліку 
за двома стандартами (ПСБО і МСФЗ) з мінімаль-
ними затратами.

Д.Д. Адилгазіева аналізує причини неефектив-
ного впровадження програм автоматизації обліку 
за МСФЗ, а також пропонує ряд аудиторських про-
цедур для оцінки ефективності впровадження про-
грамного забезпечення.

У своїй роботі автор підкреслює, що «вибір про-
грамного рішення повинен ґрунтуватися на точній 
оцінці внутрішніх бізнес-процесів, оцінці контр-
ольного середовища в компанії, прогнозуванні 
кількості потенційних користувачів і їх активності» 
[1, с. 105].

Мета дослідження. Вивчити автоматизацію бух-
галтерського обліку матеріально-виробничих запа-
сів з застосуванням найбільш використовуваних 
програмних продуктів України, виявити переваги 
та недоліки розглянутих бухгалтерських програм в 
цьому аспекті.

Виклад основного матеріалу. Впровадження 
автоматизації обліку матеріально-виробничих запа-
сів значно спрощує працю бухгалтерів, виключає 
помилки в обліку і дозволяє оптимізувати діяльність 
організації в усіх аспектах. При цьому слід звернути 
увагу, що програмні продукти не замінюють фахів-
ців, тому підбір і навчання кадрів також вплива-
ють на ефективність автоматизації бухгалтерського 
обліку. Проведені дослідження дозволили виявити 
пріоритетні напрямки вдосконалення систем автома-
тизації бухгалтерського обліку. Наведені результати 
аналізу можуть бути використані фахівцями і керів-
никами організацій при виборі програм для автома-
тизації бухгалтерського обліку. Крім того, стаття має 
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орієнтаційний характер при роботі над складовими 
елементами навчальних програм для студентів еко-
номічних спеціальностей, забезпечує актуалізацію 
змісту і структури дисциплін по автоматизації бух-
галтерського обліку.

З кінця минулого століття людство вступило в 
стадію інноваційного розвитку економіки, для якої 
характерно постійне технологічне вдосконалення, 
а найбільший прибуток створює не матеріальне 
виробництво, а інформаційна сфера.

Інформатизація суспільства заснована на 
повсюдне впровадження комп'ютерних програм, 
широке використання можливостей всесвітньої 
мережі інтернет і хмарних технологій. Функціону-
вання сучасних комерційних і некомерційних орга-
нізацій вже неможливо уявити без комп'ютеризації 
головних процесів, центральне місце в яких займає 
бухгалтерський облік як головна інформаційна база 
прийняття управлінських рішень.

Зрозуміло, що з розвитком інформаційних тех-
нологій з'являються не тільки нові можливості, 
але й нові проблеми. Наприклад, до сих пір навіть 
в найпоширеніших програмних продуктах по авто-
матизації бухгалтерського обліку фактично відсутні 
можливості автоматизованого формування обліково-
аналітичної інформації з урахуванням тимчасової 
вартості грошей. А адже це одне з основних вимог, 
які висувають МСФЗ до обліково-аналітичної інфор-
мації відразу по багатьох об'єктах (виручка, основні 
засоби, фінансові інструменти) [10, с. 802].

Існують різні класифікації програм автоматизації 
бухгалтерського обліку: за ступенем охоплення облі-
кових функцій, за принципами побудови системи, за 
розмірами організацій, за цінами і так далі.

При автоматизації бухгалтерського обліку вико-
ристовуються:

1) неспеціалізовані програмні пакети, що мають 
аналітичні можливості, до них відносяться електро-
нні таблиці Microsoft Excel;

2) спеціалізовані програмні засоби для ство-
рення інформаційного сховища даних бухгалтер-
ського обліку: «1С: Бухгалтерія», «Інфо-бухгалтер», 
«Турбо-бухгалтер», та ін.;

3) інтегровані ERP-системи (enterprise resource 
planning system) управління підприємством.

Все більшої популярності набувають програмні 
продукти, здатні вирішувати не тільки бухгалтерські 
завдання, а й автоматизувати управління ресурсами 
організації в цілому, забезпечувати аналіз та плану-
вання діяльності організації.

В даний час на ринку програмних продуктів пред-
ставлено велику кількість вітчизняних і закордон-
них автоматизованих бухгалтерських систем, в тому 
числі ERP-систем. Вони розрізняються за функці-
ональними можливостями, вартістю, технологією 
впровадження і адаптації, інтерфейсом, кількістю 
користувачів та іншими характеристиками.

Особливістю ERP-системи є інформаційно-ана-
літичне забезпечення потреб системи управління 
підприємством на різних рівнях у взаємодії всіх її 
бізнес-процесів.

Ринок програмних продуктів безперервно розши-
рюється, а програмне забезпечення постійно модер-
нізується, і незважаючи на появу і розвиток комплек-
сних систем автоматизації діяльності підприємства, 
систему автоматизації бухгалтерського обліку слід 
вибирати виходячи із завдань і наявних ресурсів.

З часу свого виникнення автоматизації бухгалтер-
ського обліку пройшла шлях від простих класів про-
грам до створення інтегрованих систем управління 
підприємством і продовжує стрімко розвиватися, 
відкриваючи все нові можливості та перспективи 
для розвитку бухгалтерського обліку.

Автоматизація фінансової діяльності та бухгал-
терської служби включає в себе вибір необхідних 
програмних засобів. Найбільш поширеною бухгал-
терською програмою є «1С: Бухгалтерія». Також 
на українському ринку добре зарекомендувала себе 
САБО (Система Автоматизації Бухгалтерського 
Обліку) Інфо-Бухгалтер.

В Україні застосовується безліч бухгалтерських 
програм, найбільш поширеними є: «1С: Бухгал-
терія», «Інфо-Бухгалтер», «Парус-бухгалтерія», 
«Галактика». Найбільш популярними програмами, 
використовуваними для автоматизації бухгалтер-
ського обліку українськими організаціями, є про-
дукти фірми «1С».

Постачальницько-заготівельна діяльність забез-
печує безперервний процес виробництва, тому 
займає важливе місце в управлінні організацією. 
Для оптимальної організації даного процесу керів-
ник повинен мати оперативну інформацію про 
залишки на складі, про проведені витрати матері-
ально-виробничих запасів (МВЗ) в будь-який час. 
Своєчасно і без зайвих витрат такі дані може надати 
тільки автоматизована форма бухгалтерського 
обліку на підприємстві.

Облік матеріально-виробничих запасів є одним з 
найбільш складних і трудомістких ділянок, від якого 
залежить весь виробничий процес, тому розглянемо 
особливості ведення обліку МВЗ в основних про-
грамних продуктах. Бухгалтерський облік матеріалів 
в «1С:Бухгалтерія», ред. 8.3 ведеться на субрахунках, 
підпорядкованих рахунку 20 «Запаси». Вони мають 
субконто «Номенклатура», також для більшості цих 
рахунків можливе включення субконто «Партія» і 
«Склади». У розрізі субконто здійснюється аналі-
тичний облік. Облік запасів автоматично ведеться за 
номенклатурою, є можливість встановити по партіях, 
тоді додасться субконто «Партія» на рахунках МВЗ. 
Якщо податковий облік встановлений за багатьма 
цими рахунками, то облік по партіях буде не тільки в 
бухгалтерському, а й у податковому обліку.

Недоліками програми «1С: Бухгатерія» є:
– для деяких видів діяльності необхідна спеці-

альна версія;
– неможливість ведення обліку в динаміці;
– утруднений пошук помилок, зроблених
в процесі роботи;
– складна в освоєнні, необхідно навчання.
Програма «Інфо-Бухгалтер» в даний час пред-

ставлена двома основними версіями: класична 8.8. і 
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інноваційна 10.2. Також існують галузеві рішення і 
додаткові блоки (Зарплата, Кадровий облік, Вироб-
ництво, Склад, Роботи та послуги, Садові товари-
ства і Облік в ТЗВ).

Для обліку матеріально-виробничих запасів ство-
рюється необхідна номенклатура, і ведеться облік в 
розділі «Облік запасів, робіт, послуг».

Серед переваг даного програмного продукту 
наступні:

– проста в розумінні;
– високий рівень технічної підтримки;
– наявність «Єдиного журналу операцій»;
– можливість ведення консолідованого обліку, 

що спрощує ведення бухгалтерського обліку, якщо 
ви маєте кілька організацій;

– вбудовані засоби контролю і діагностики пра-
вильності в нарахування податків і внесків.

Недоліками є:
– необхідно налаштовувати під конкретне під-

приємство, що може викликати певні труднощі;
– не можна налаштувати картотеку з докумен-

тами;
– журнал господарських операцій тільки один.
Програмні продукти «Парус» дозволяють опти-

мізувати діяльність комерційних підприємств (в 
області машинобудування, енергетики, хімічної і 
харчової промисловості, нафтогазового комплексу, 
страхування) і бюджетних організацій (органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядування), надаючи 
оперативну інформацію для прийняття управлін-
ських рішень. В даний час корпорацією «Парус» 
розроблена комплексна система автоматизації управ-
ління «ПАРУС- Підприємство 8» має низку переваг, 
серед яких такі:

– можливість налаштовувати форми всіх доку-
ментів по реалізації;

– можливість ведення бухгалтерського обліку в 
різних валютах;

– вбудований «Банк-клієнт».
Недоліки:
– відсутність спеціального модуля під виробни-

цтво;
– неможливість ведення обліку в будь-якій сис-

темі оподаткування без додатковго перевстанов-
лення;

– відсутність можливості підсумовування аналі-
тики по субрахунках одного рахунку.

Корпорація «Галактика» займається розробкою 
систем автоматизації як для управління підприєм-
ством, холдингом, групою компаній, так і для малого 
і середнього бізнесу.

«Галактика» має такі переваги:
– дозволяє вести бухгалтерський облік за між-

народним стандартом GAAP;
– можливість в будь-який момент перейти зі 

звіту в первинний документ;
– оперативне використання даних при плану-

ванні бюджету.
Недоліки:
– складна в освоєнні, необхідно спеціальне 

навчання;

– утруднений пошук помилок, зроблених в про-
цесі роботи;

– невисока швидкість проведення обчислень і 
видачі форм.

Крім бухгалтерських програм існують так звані 
хмарні технології. В Україні вони тільки починають 
впроваджуватися в повсякденне життя. Причина 
настільки довго поширення цих технологій в Укра-
їні – почуття обережності.

Компанії-розробники бухгалтерських програм 
адаптують в структуру нові технології до своїх про-
грамних продуктів програми. Наприклад, фірма 
«1С» розробила нову версію програми – так звану 
«хмарну бухгалтерію 1С».

Переваги:
– доступність, тобто користувач може «витяг-

нути» інформацію з хмарних сховищ з будь-якого 
пристрою, що має вихід в інтернет;

– мобільність, тобто немає прив'язки до якогось 
певного пристрою;

– економічність, тобто не потрібно купувати 
дорогі комп'ютери з певним ПО, а також наймати 
фахівців з їх обслуговування;

– орендність, тобто користувач платить тільки 
за той пакет послуг, яким він користується.

Недоліки:
– недостатньо розроблена система захисту 

інформації;
– відсутність інтернету зробить інформацію, що 

зберігається в хмарі, недоступною для користувача;
– втрата інформації означає неможливість її від-

новлення.
Висновки. Кожна організація при виборі про-

грамного продукту і застосування хмарних техно-
логій керується своїми потребами, в першу чергу до 
них відносяться вид діяльності, розмір, місце розмі-
щення організації.

Автоматизація бухгалтерського обліку – це про-
цес, в результаті якого, переклад бухгалтерії на 
комп'ютерну форму обліку збільшує відсоток ефек-
тивності і покращує якість ведення бухобліку на під-
приємстві. Перш ніж прийняти рішення про автома-
тизацію бухобліку необхідно вирішити, що і як ця 
автоматизація повинна поліпшити бухгалтерії, це і 
буде ключовою метою автоматизації.

Автоматизація обліку не має на увазі заміну пра-
цівника бухгалтерії, а тільки дозволяє полегшити 
його роботу з документами, які тепер можна отри-
мати за клацанням миші.

В результаті забезпечення високої швидкості 
виконання робіт, працівник стає залежним від ста-
більності роботи комп'ютерної системи. На сьогод-
нішній день автоматизація бухобліку стала необ-
хідністю для кожного підприємства, а не просто 
нововведенням. Створюючи навіть невелике підпри-
ємство, слід задуматися про повноцінну роботу своїх 
співробітників, постаратися виправити всі недоліки і 
полегшити нелегку роботу бухгалтерів.

На наш погляд, основними пріоритетними 
напрямками вдосконалення систем автоматизації 
бухгалтерського обліку є:
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1. Впорядкування і оптимізація практичного 
ведення бухгалтерського обліку.

2. Оптимізація кількості інформації інформаційної 
системи бухгалтерського обліку без втрати її якості

3. Зниження числа помилок в бухгалтерському 
обліку з використанням вбудованих алгоритмів вну-
трішнього автоматизованого контролю бухгалтер-
ських даних.

4. Продовження роботи по формалізації обліко-
вих процедур.

5. Підвищення сумісності інформаційних систем 
різних суб'єктів.

6. Підвищення кваліфікації користувачів інфор-
маційних систем.

Розвиток інформаційних технологій в бухгалтер-
ському обліку сприяє підвищенню ефективності та 
якості роботи бухгалтера, поліпшенню контролю 
над фінансово-господарською діяльністю підприєм-
ства. Разом з тим слід зауважити, що ніяка система 
автоматизації обліку не в змозі повністю замінити 
бухгалтера. Адже існує безліч питань, при вирішенні 
яких необхідна вироблення професійного судження, 
яке неможливо автоматизувати, бо воно ґрунтується, 
перш за все, на особистому досвіді людини.

Звичайно, самі організації повинні дуже грамотно 
підходити до вибору інформаційних систем авто-
матизації бухгалтерського обліку. Сьогодні серед 
вітчизняних розробок в області автоматизації бух-
галтерського обліку найбільшого поширення набули 
продукти серії «1С». Однак існують і інші подібні 
ERP-системи, наприклад «Парус», «Галактика», 
SAP. Вибір продукту, як правило, залежить від масш-
табу підприємства і його фінансових можливостей. 
У той же час існують міжнародні загальноприйняті 
стандарти, кожен розробник вкладає свою специ-
фіку в розроблюваний програмний продукт. Звідси 
і складність процесу міграції з одного програмного 
забезпечення на інше; часті проблеми сумісності 
версій, а також відмінності в методиці роботи з тією 
чи іншою програмою.

Адекватним рішенням є грамотне проектування 
і вибір програмного забезпечення на початковому 
етапі, виходячи з поточних завдань підприємства 
і його майбутніх потреб. Однак не менш важливо 
знайти взаєморозуміння і серед самих розробників, 
що дозволило б виробити єдиний стандартизова-
ний підхід до ERP-систем, якого, на жаль, в даний 
час немає.

Література:
1. Адилгазіева Д.Д. Автоматизація обліку операцій з матеріальних запасів на підприємстві / Д.Д. Адилгазіева // Actualscience. – 

2016. – Т. 2. № 2. – с. 104-107.
2. Бабенкова В.А. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності / В.А. Бабенкова // Освіта і наука без 

кордонів: соціально-гуманітарні науки. – 2016. – № 5. – с. 197-199.
3. Боранукова М.Р. Автоматизація бухгалтерського обліку / М.Р. Боранукова // Наука і освіта: новий час. – 2016. – 

№ 3 (14). – с. 458-460.
4. Гераскина О.А. Цілі, завдання та принципи автоматизації як форми ведення бухгалтерського обліку / Гераскина О.А., Лашина 

А.С., Сазонова А.В. – Сучасний науковий вісник. – 2016. – Т. 12. № 2. – с. 24-27.
5. Козлова А.В. Автоматизація бухгалтерського обліку. особливості та цілі / А.В. Козлова, М.Г. Миргородська // Економіка, 

соціологія та право. – 2015. – № 11. – с. 27-30.
6. Костоєва Х.І. Проблеми і перспективи автоматизації бухгалтерського обліку / Х.І. Костоєва, А.А. Костоєва // Актуальні 

питання сучасної науки. – 2017. – № 51. – с. 186-189.
7. Махмутова М.В. Огляд ринку комплексних автоматизованих систем / Махмутова М.В., Чистякова Н.С., Черкасов К.В. / 

Сучасні наукові дослідження і інновації. – 2016. – № 6 (62). – с. 159-163.
8. Полонська Я.А. «1С: Бухгалтерія» – швидко, легко і якісно / Я.А. Полонська, А.В. Гадун / Досягнення науки і освіти. – 2017. – 

№ 1 (14). – с. 48-50.
9. Степанова М.Г. Відмінні риси і можливості програми «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8» / М.Г. Степанова // Слов'янський форум. – 

2016. – № 3 (13). – с. 242-256.
10. Суперфін Д.А. Переваги програми «1С: Бухгалтерія» в обліковій практиці / Д. А. Суперфін // Економіка і соціум. – 2015. – 

№ 1-4 (14). – с. 801-804.
11. Черемісіна Т.Н. До питання удосконалення систем автоматизації бухгалтерського обліку / Т.Н. Черемісіна // Вчені записки 

Тамбовського відділення Росмен. – 2016. – № 5. -с.201-209.
12. Шарафєєва Л.Р. Вибір програм автоматизації бухгалтерського обліку для малих і середніх підприємств // Молодий вчений. – 

2016. – № 1 (105). – с. 49-52.
13. Шашкова М.Ю. Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку в сучасних умовах / М.Ю. Шашкова // Новини Регіонального 

фінансово-економічного інституту. – 2016. – № 3 (12). – с. 5.
14. Drum D. M. Accounting Automation and Insight at the Speed of Thought / D. M. Drum, А. Pulvermacher // Jour-nal of Emerging 

Technologies in Accounting. – Spring 2016. – V. 13. № 1. – P. 181-186.
15. Mancini D. Information Systems for Decision Making. / Mancini D., Vaassen E. H. J., Dameri R. P. // Berlin, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg. – 2013. – 355 p.
16. Salem Al-Mamary Y. H. The Role of Different Types of Information Systems In Business Organizations: A Review / Salem Al-Mamary 

Y. H., Nor Aziati A. H., Shamsuddin А. // International Journal of Research (IJR). – 2014. – V. 1. № 7.



15

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
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Харьковского торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье проанализирована структура рынка современных бухгалтерских программных продуктов Украины, 
рассмотрены наиболее популярные, изучено мнение специалистов в этой области. Автоматизация бухгалтер-
ского учета материально-производственных запасов изучена с применением наиболее популярных программ-
ных продуктов Украины, выявлены преимущества и недостатки рассматриваемых бухгалтерских программ в 
этом аспекте. Приведенные результаты анализа могут быть использованы специалистами и руководителями 
организаций при выборе программ для автоматизации бухгалтерского учета. Кроме того, статья имеет ориен-
тационный характер при работе над составляющими элементами учебных программ для студентов экономи-
ческих специальностей, обеспечивает актуализацию содержания и структуры дисциплин по автоматизации 
бухгалтерского учета.
Ключевые слова: материально-производственные запасы, автоматизация учета, компьютеризация бухгалтер-
ского учета, реформирование, внутренний контроль.

AUTOMATION OF ACCOUNTING OF MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS

Bondar V.D.
Student
Kharkov Trade and Economic Institute
Kyiv National University of Trade and Economics

The article analyzes the structure of the market of modern accounting software products of Ukraine, considers the 
most popular ones, examines the opinion of experts in this field. Automation of inventory accounting was studied 
using the most popular software products of Ukraine, the advantages and disadvantages of the accounting software 
in this aspect were identified. The given results of the analysis can be used by specialists and heads of organizations 
when choosing programs for automation of accounting. In addition, the article is orientational in the work on the 
components of the curriculum for students of economic specialties, provides an update of the content and structure of 
disciplines in the automation of accounting.
Keywords: material and virobnic reserves, automation of the region, computerization of the accounting region, 
reform, internal control.
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У статті розглянуто теоретичні основи здійснення банками кредитних операцій: їх сутність, значення 
у розвитку економіки, інституційно-правове регулювання кредитної діяльності банку. Проведений 
аналіз якості кредитного портфеля, руху кредитів та оцінка кредитних ризиків, що бере на себе банк 
при проведенні кредитної діяльності. Представлено моделювання процесу управління кредитуван-
ням банку, надані рекомендації щодо підвищення обсягів кредитування та запропоновані шляхи 
вибору оптимальної методики нарахування відсотків за кредит.
Ключові слова: банк, кредит, забезпечення кредиту, кредитні операції, кредитний портфель, ефек-
тивність кредитних операцій, кредитна політика, кредитний ризик.

Постановка проблеми. Кредит і кредитні відно-
сини є невід’ємною складовою економічної системи 
України. Сфера кредитування безпосередньо пов’я-
зана з потребами розвитку національного вироб-
ництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-
фінансового господарства, обслуговуючи інтереси 
господарських суб’єктів, кредит опосередковує 
зв’язки між державою, банком, товаровиробниками і 
населенням. Нині завдання відновлення виробничого 
призначення кредиту стає одним із першочергових. 
Кредитні відносини мають забезпечувати прогре-
сивний розвиток вітчизняного товарного виробни-
цтва. В останній час гостро постала проблема науко-
вого осмислення нових явищ у сфері кредитування, 
розуміння їх змісту, природи і сутності, розробки 
ефективних схем і технологій кредитного процесу та 
їх використання на практиці. 

Метою дослідження є узагальнення теоретичних 
підходів до аналізу кредитних операцій і надання 
конкретних пропозицій з питання удосконалення 
здійснення кредитних операцій банками, а також 
проведення аналізу формування кредитного порт-
фелю банку, розробка та надання пропозицій і реко-
мендацій щодо покращення управління ним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми кредитування та створення оптимального 
кредитного механізму з оптимальним кредитним 
портфелем не є новими. Їх вивченням займалися та 
займаються такі вітчизняні економісти, як Батра-
кова Л. Г., Бутинець Ф. Ф., Васюренко О. В., Герасимо-
вич А. М., Дзюблюк О. В., Зіміна О. В., Лаврушин О. І., 
Мороз А. М., Масленченков Ю. С., Панов Г. С., При-
мостка Л. О, Савлук М. І., Шевченко Р. І., та ін. 

Вказаному питанню приділяється значна увага 
Національним банком України та Кабінетом Міністрів 
України, що знайшло своє відображення у законах 
«Про банки і банківську діяльність» [1], «Про Націо-
нальний банк України» [2], «Про заставу», в постано-

вах Національного банку України «Про затвердження 
Інструкції про порядок регулювання діяльності бан-
ків в Україні», положення НБУ «Про кредитування», 
«Про затвердження Положення про порядок форму-
вання та використання резерву для відшкодування 
можливих втрат за кредитними операціями банків» та 
в інших нормативних матеріалах [3]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Віддаючи належне науковим напра-
цюванням вчених, слід відзначити, що проблема 
пошуку нових підходів до формуванням кредитного 
портфеля банку в умовах стрімких ринкових пере-
творень та обмеженості фінансових ресурсів потре-
бує подальшого науково-практичного дослідження.

Викладення основного матеріалу. Необхідність 
кредиту викликана існуванням товарно-грошових 
відносин. Його передумовою є наявність поточних 
або майбутніх доходів у позичальника, а конкрет-
ними причинами, що обумовлюють необхідність 
кредиту, − коливання потреби у коштах та джерелах 
їх формування як у юридичних, так і у фізичних осіб. 

Теоретичну сутність кредиту характеризують 
визначення, наведені у табл. 1.

Незаперечним є твердження, що правильна орга-
нізація процесу банківського кредитування, роз-
робка ефективної та гнучкої системи управління 
кредитними операціями виступають основою фінан-
сової стабільності й ринкової стійкості банків (вра-
ховуючи те визначальне місце, яке посідають кре-
дитні операції в портфелі банківських активів).

У сучасних умовах з метою забезпечення орга-
нізації ефективної кредитної діяльності банки роз-
робляють власну внутрішню кредитну політику та 
впроваджують практичні механізми її реалізації.

Кредитна політика банку визначає завдання й прі-
оритети кредитної діяльності банку, засоби і методи 
їх реалізації, а також принципи і порядок організації 
власне кредитного процесу. Кредитна політика ство-
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Таблиця 1
Розкриття поняття «кредит» різними авторами

П.І.Б. автора Визначення
М. П. Денисенко, 
В. Г. Кабанов, 
Л. М. Худолій

Це позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове корис-
тування на умовах забезпеченості, повернення, стороковості, платності та цільового 
характеру використання 

В. П. Воронін,
С. П. Федосова

Це надання грошових коштів або товарів (робіт, послуг) на умовах подальшого 
повернення цих коштів або сплати наданих товарів ( робіт, послуг) у встановлений 
термін, включаючи сплату відсотків за їх користування

С. Р. Моїсєєв Це надання грошової суми або цінностей ліквідного активу на умовах повернення, 
строковості та платності, в результаті чого виникають боргові зобов’язання 

М. І. Савлук,
А. М. Мороз,
М. Ф. Пуховкіна

Це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з 
переданням один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на 
засадах зворотності, платності та добровільності 

рює основу організації процесу банківського креди-
тування відповідно до загальної ринкової стратегії 
діяльності балку та повинна чітко визначати цілі 
кредитування, відповідне документально-методичне 
забезпечення та правила їх реалізації.

Кредитна політика розробляється з урахуванням 
стратегії і тактики банку в галузі управління актив-
ними операціями та визначає основні напрямки кре-
дитної діяльності:

− стандарти і критерії діяльності банківських 
працівників, що відповідають за видачу кредитів;

− основні дії менеджерів, що приймають страте-
гічні рішення щодо кредитування;

− принципи оцінки та контролю за якістю управ-
ління кредитною діяльністю у банку.

Відповідальність за розробку кредитної політики 
та механізмів її реалізації покладається на Кредит-
ний комітет, який очолює, як правило, перший керів-
ник комерційного банку [4].

Розробка внутрішньої кредитної політики потре-
бує від керівництва банку чіткого формулювання 
цілей кредитування і визначення, наскільки вони збі-
гаються із загальною політикою і стратегією банку.

Основна робота з організації кредитного процесу 
в банку може бути подана у вигляді таких етапів:

а) формування портфеля кредитних заявок;
б) проведення переговорів із потенційним клієнтом;
в) прийняття рішення про доцільність надання 

кредиту та його форму;
г) оформлення кредитної справи;
д) робота з клієнтом після отримання ним позики;
е) повернення кредиту з процентами і закриття 

кредитної справи.
Головним завданням економічної політики дер-

жави є створення сприятливих умов для розвитку 
виробництва у всіх секторах економіки країни і 
забезпечення безперервності відтворювального про-
цесу. Серед найбільш важливих напрямів реалізації 
цього завдання є активізація кредитної діяльності 
банківської системи України. Купуючи ресурси на 
вільному ринку кредитних ресурсів і продаючи їх 
підприємствам, комерційні банки здійснюють пря-
мий вплив на розвиток національної економіки. Для 
фізичних осіб кредитування − це можливість задо-
вольнити свої потреби, придбати предмети побуту, 
покращити умови проживання, придбати житло, а 

також ще багато іншого для чого на даний момент 
не має грошей. Для юридичних осіб − це може бути 
придбання основних засобів, ремонт, реконструкція, 
добудова, будівництво нерухомого майна, а також 
кредит може передбачати інвестиційні цілі.

Тому сучасний стан банківського кредитування є 
важливим як для національної економіки так і для 
суб’єктів господарювання.

Банківська система може забезпечувати більші 
обсяги кредитування, проте потенціал сьогодні з точки 
зору ресурсної бази є певним чином обмеженим, 
оскільки залишається невирішеним ряд проблем:

− проблема низької капіталізації банків.
− проблема формування довгострокових ресур-

сів, які передусім мають надійти від домогоспо-
дарств. Проте останні виявляють мало довіри до 
фінансової, і зокрема банківської, системи. Полі-
тичні та соціальні негаразди тільки поглиблюють цю 
проблему; 

− проблема ліквідності банківської системи, 
що висувається на перший план через значну незба-
лансованість між строками надходження коштів та 
їх вкладенням у відповідні проекти. Це особливо 
актуально в умовах значної концентрації банківської 
діяльності. Підвищення ефективності функціону-
вання фінансового ринку мало б сприяти зниженню 
ризику ліквідності;

− відсутність досконалої правової бази;
− зростання обсягів проблемної заборгованості, 

та як наслідок не повернення кредитів; 
− нестабільна соціально-економічна і політична 

ситуація. 
Аналіз будь-яких операцій повинен завершуватись 

оцінкою їх ефективності, тобто аналізом їх дохідності 
та рентабельності. Як зазначалося вище, дохід від 
кредитної діяльності банку традиційно має найбільшу 
питому вагу в загальній структурі доходів банку.

Запропонована методика аналізу кредитних опе-
рацій передбачає комплексний підхід до вивчення 
цього напряму діяльності банку, дає змогу оцінити 
їх ефективність, намітити основні шляхи удоско-
налення управління активами банку та підвищити 
результативність банківського менеджменту.

Структурно-динамічний аналіз кредитних опера-
цій виявив превалювання у складі кредитного порт-
феля банку кредитів юридичним особам вони скла-
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дали більше 80 % від загальної величини кредитних 
операцій [4]. 

Аналіз фінансової звітності банку вказав на 
поступове скорочення активів та пасивів банку про-
тягом 2015-2017 рр. На це вплинуло зниження обся-
гів активних операцій, про що свідчить щорічне 
скорочення кредитного та депозитного портфеля 
банку. Зі зменшенням суми депозитних вкладів 
банку поступово втрачає свій кредитний потенціал, 
адже кредитні послуги здійснюються за рахунок 
залучених банком фінансових ресурсів. Крім того 
на скорочення активів вплинуло скорочення обся-
гів операцій з цінними паперами та інвестуванням. 
Основні засоби та нематеріальні активи також скоро-
тилися шляхом ліквідування відділень у Луганській 
та Донецькій областях. Негативною тенденцією, що 
простежується протягом 2015-2017 рр. є постійне 
скорочення чистого прибутку банку, що викликано 
щорічним скороченням процентних доходів та збіль-
шенням резервних фондів банку. 

Загалом діяльність банку можна оцінити як пози-
тивну, відсутні періоди збиткової діяльності не має 
прострочених податкових платежів, проте негативна 
тенденція, що простежується у скороченні чистого 
прибутку свідчить про неефективну політику банку 
в цілому. 

В ході аналізу кредитного портфелю було вияв-
лено скорочення обсягу кредитного портфелю 
починаючи з 2016 року і продовжує у 2017 році на 
1340470 тис. грн. та на 5475441 тис. грн., відповідно. 
Головними чинниками такої динаміки є збільшення 
ставки по кредитуванню та збільшення переліку 
вимог до позичальника. Крім того з 2015 року майже 
відсутні іпотечне кредитування, кредити на покупку 
рухомого майна.

За результати аналізу кредитного портфеля за 
категоріями заборгованості можна зробити наступні 
висновки: безнадійні, сумнівні та субстандартні кре-
дити у 2017 році скоротилися, а кредити, що зна-
ходяться під контролем та стандартні зросли, отже, 
кредитна політика банку стала більш ефективною. 
Проаналізувавши отримані дані, можна зробити 
висновок, що банк почав проводити виважену кре-
дитну політику, що й пояснює скорочення кредит-
ного портфеля банку та ріст кредитних операцій з 
низьким ступенем ризику. Такі висновки підтвер-
джуються й тим, що у 2017 році зросли забезпечені 
кредити, а отже банк страхує себе від можливих в 
трат у майбутніх періодах більш ретельно ніж у 
2015 та 2016 рр.

Дохідність кредитних вкладень у 2017 році 
зросла, проте залишилася нижчою ніж у 2015 році. 
Різке зниження дохідності у 2016 році продиктоване 
недосконалою процентною політикою банку та змен-
шенням обсягів кредитування. У 2017 році обсяги 
кредитування також знизилися, проте, нова політика 
відсоткових ставок підвищила їх дохідність. Рента-
бельність кредитних операцій дещо знизилася, проте 
це не мало значного впливу на фінансові результати 
діяльності банку у цілому. Зниження рентабельності 
продиктоване збільшенням витрат на залучення кре-

дитних ресурсів. Загалом кредитний потенціал банку 
на кінець 2017 року становить 14704456 тис. грн., в 
тому числі за рахунок коштів банку: 60441 тис. грн. 

За результатами аналізу руху кредитів можна зро-
бити висновок, що протягом року погашається при-
близно половина кредитів наданих банком. Врахову-
ючи, що майже стільки ж кредитів надається, можна 
дійти висновку, що кредитна політика є обережною 
та ефективною, банк намагається уникнути всіх 
можливих ризиків, які можуть викликати збитки. 
Проте, уникаючи можливих втрат, банк зменшує 
обсяги кредитного портфеля, що, в свою чергу, ско-
рочує чистий прибуток банку.

Оцінка кредитного ризику свідчить про ефективну 
діяльність банку у всіх аналізованих періодах. Шляхом 
коефіцієнтного аналізу було розраховано ряд показ-
ників. Нормативи Н8, Н9, Н10 відповідають встанов-
леним нормам, що свідчить про ефективну кредитну 
політику банку у всіх аналізованих періодах.

Проводячи аналіз кредитних операцій за видами 
економічної діяльності, можна зробити висновок, 
що найбільшу питому вагу в структурі кредитного 
портфеля займають операції з кредитування фізич-
них осіб. Проте 2017 році дані показники дещо зни-
зилися. Виходячи з того, що кредити надані фізич-
ним особам займають майже половину кредитного 
портфеля, доцільно спрогнозувати, адже прогнозу-
вання є об’єктивною необхідністю для ефективної 
діяльності банківської установи та проаналізувати 
їх динаміку у майбутніх періодах, що необхідно для 
отримання банком даних, які б визначили напрямок 
кредитної політики банку у майбутньому.

Для виконання поставленої задачі було роз-
роблено модель удосконалення методичних засад 
управління кредитуванням. Розроблення такого 
методичного інструментарію неможливе без впрова-
дження економетричної моделі прогнозування обся-
гів кредитування населення. Для отримання дієвого 
методичного інструментарію необхідно врахову-
вати специфіку та ціль майбутньої економетричної 
моделі. Тому на основі 3 існуючих моделей про-
гнозування споживчого кредитування була створена 
економетрична модель прогнозування кредитування 
фізичних осіб. В ході дослідження аналізувалися два 
фактори: індекс споживчих цін та середньомісячна 
заробітна плата, які описують раціональні мотиви 
використання кредитів потенційними клієнтами 
та характеризують очікування споживачів. Аналіз 
взаємозв’язку зазначених факторів підтвердив їх 
значний вплив на стан кредитування.

Висновки. Таким чином, прогнозні значення 
свідчать про подальше зменшення обсягів креди-
тування фізичних осіб, така динаміка є негатив-
ною та може призвести до зменшення чистого при-
бутку банку, тому кредитна політика банку має бути 
направлена на підвищення обсягів кредитування, за 
рахунок:

– моніторингу цін на продукти кредитування;
– розробки конкурентоспроможних програм 

кредитування: гнучкі відсоткові ставки, вигідні 
умови погашення;
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– спеціальних програми для постійних клієнтів;
– введення нових програм кредитування та від-

новлення тих, що значно скоротилися як, наприклад, 
іпотечне кредитування.

Впровадження пропозицій та рекомендацій дозво-
лить покращити роботу з кредитування установами 

банків. Це надасть можливість банкам організувати 
їх діяльність у відповідності з цілісною системою 
управління кредитними операціями та кредитними 
ризиками, впровадженням нових нетрадиційних 
кредитних пропозицій, загалом підвищенню ефек-
тивності функціонування банківської системи.
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В статье рассмотрены теоретические основы проведения банками кредитных операций: их сущность, значе-
ние в развитии экономики, институционально-правовое регулирование кредитной деятельности банка. Про-
веден анализ качества кредитного портфеля, движения кредитов и оценка кредитных рисков, которые берет 
на себя банк при проведении кредитной деятельности. Представлено моделирование процесса управления 
кредитования банка, предоставлены рекомендации по увеличению объемов кредитования и предложены пути 
выбора оптимальной методики начисления процентов по кредиту.
Ключевые слова: банк, кредит, обеспечение кредита, кредитные операции, кредитный портфель, эффектив-
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The article deals with the theoretical bases of conducting credit operations by banks: their essence, significance in economic 
development, institutional and legal regulation of the bank's credit activity. The analysis of the quality of the loan portfolio, 
the movement of loans and the assessment of credit risks, which the bank takes upon itself in carrying out credit activities. 
The modeling of the bank lending management process is presented, recommendations on increasing the volume of 
lending are given and ways of choosing the optimal methodology for calculating interest on the loan are proposed.
Keywords: bank, credit, collateral, credit operations, loan portfolio, efficiency of lending operations, credit policy, 
credit risk.
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The ECB policy measures are analysed since the outbreak of the financial crisis. First, categorisation of 
the measures implemented by the ECB is made. Second, the phases of the crises and the concrete policy 
responses are studied. The effectiveness of the ECB’s monetary policy by analysing its impact on increase of 
monetary aggregates and the money multiplier in the post crises phase is discussed.
Keywords: ECB, interest rate policy, unconventional monetary policy, monetary aggregates, European cri-
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Background. Since the outbreak of the international 
financial crisis, central banking’s boring times have been 
left behind, and instead, a more active monetary policy has 
been implemented by the European Central Bank (ECB) 
and by other major central banks. “There was a time, not 
too long ago, when central banking was considered to be 
a rather boring and unexciting occupation […] I can con-
fidently say that this time has passed”. These words by 
Mario Draghi (2013, April 15) reflect the change in the 
conduct of monetary policy after the burst of the global 
financial bubble. Nonetheless, during this new age of cen-
tral banking, there have been some fundamental features 
that have not changed. ECB’s anti-crisis policy has proven 
its efficiency in years and its experience is important for 
use in emerging markets like Ukraine is.

Analysis of recent research and publications. The 
objective of the implementation of non-standard mea-
sures by the ECB has been to reactivate the traditional 
channels by which standard monetary policy operates 
(Jerome Creel, Paul Hubert and Mathilde Viennot, 2013; 
Christophe Blot and Fabien Labondance, 2013; Ali Al-
Eyd and S. Pelin Berkmen, 2013), to complement stan-
dard measures (Matthieu Darracq-Paries and Robert De 
Santis, 2013; Philippine Cour-Thimann and Bernhard 
Winkler, 2012), and to avoid perverse effects in finan-
cial markets from an excessively fast deleveraging pro-
cess (Bini-Smaghi, 2013). In a recent speech, Naoyuki 
Shinohara (2014) noted some early positive effects of 
non-standard measures, such as those helping to prevent 
the financial system from collapsing, reduced the risk 
of a euro area break up and supported global economic 
activity in a broad sense. The importance of interest 
rate policy research and policy decisions has increased 
significantly with financial crises so, that the Heads 
of ECB, Mr. Jean-Claude Trichet and later Mr. Mario 
Draghi spent considerable amount of their time to com-
municate the issues and policy measures to public. 

The aim of this article is to do a chronological anal-
ysis of the conduct of monetary policy before 2008 cri-
sis, ECB monetary policy responses between 2007 and 
2014, post-crisis period; and to do a money quantity 
assessment of their effects. 

Materials and methods. The study is based on the 
methods of scientific knowledge, systematic analysis, 

comparison, induction and deduction, systematization 
of methodological approaches, scientific synthesis.

The result of research. The Eurosystem functions 
according to the principle of decentralised implementa-
tion of monetary policy: the ECB coordinates the opera-
tions and the national Central Banks carry out transac-
tions, such as providing funds to banks, settling cashless 
domestic and crossborder payments and undertaking 
foreign reserve management operations. 

Having price stability as the ECB primary objective 
one, there is nevertheless, a clear hierarchy of objectives 
established: 

– price stability makes it easier for people to distin-
guish between changes in the price of individual goods 
or services and changes in the general price level;

– creditors convinced of future price stability do not 
ask for an inflation risk premium when holding nominal 
assets over a long term;

– similarly, price stability weakens the incentive for 
investors to hedge against inflation in economically effi-
cient ways;

– it eliminates the incentive inflation gives to use 
cash less than in a stable price environment; 

– it helps maintain social cohesion and stability;
– it contributes to the soundness of the banking sec-

tor and firms’ wealth, by preventing inflationary or defla-
tionary shocks to the real value of nominal assets [1]¬.

So, price stability encourages a reasonable degree of 
certainty about future price trends, which in turn leads 
to more efficient consumption and investment decisions, 
and contributes to improved social cohesion and the cre-
ation of sound foundations for healthy banking systems.

An important distinctive feature of ECB’s policy is 
compilation and interaction of economic and monetary 
analysis, these 'two-pillars' are complementary – the first 
focusing on the shorter term, the second on the medium-
to-long term. They are meant to provide a 'cross-check' 
that reduces the risk of policy error caused by over-reli-
ance on a single indicator or model. 

This approach is unique and is used by ECB exclu-
sively worldwide. Author finds it important to consider 
that this approach can be implemented in Ukraine as 
such that proved in practice during times of world finan-
cial crisis its efficiency. 
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The conduct of monetary policy of ECB since 
1999 was done in three phases: 

1. The first phase: 1999-2008,
2. The second phase: Crisis and the introduction of 

non-standard measures: 2008-2014,
3. The third phase: Post crisis. Present and future 

trends: 2014-2017.
In the first phase between the transition to Monetary 

Union and the European debt crisis, the ECB ensured 
price stability by increasing or decreasing the rate for 
its main refinancing operations. In April 1999 the ECB 
lowered its main refinancing rate by 0.5%, from 3% to 
2.5% to counter receding inflationary pressures. From 
November 1999 to October 2000, the Governing Coun-
cil decided to raise the key interest rates to contain infla-
tionary pressures created by strong economic growth, 
rising import prices and high monetary growth. Between 
May 2001 and June 2003, the Governing Council cut 
the key interest rates to protect the economy from the 
impact of slower economic growth, adjustments in 
financial markets and geopolitical uncertainty. Never-
theless, ECB left the key ECB interest rates unchanged 
until December 2005. Starting in January 2006 and until 
the financial crisis (mid-2007), the Governing Council 
of ECB raised the key interest rates from 2% to 4.25% 
in order to counter the inflationary pressures created by 
faster growth and the expansion of the supply of money 
and credit in the euro area.

The second phase, the crisis and the introduction of 
non-standard measures: 2008-2014. The global finan-
cial crisis in 2007-2008 was the crucial triggering event. 
First, the onset of global recession led to a deterioration 
in growth performance, rendering the fiscal and financial 
burdens imposed by past behaviour unsupportable. Sec-
ond, the financial tensions led to a disruption of domes-
tic financial intermediation, with severe consequences 
for both private and public financing [3]. These develop-
ments might give a sense of déjà vu to emerging econo-
mies. And indeed it has become commonplace to draw 
comparisons between recent events in Europe and the 
periodic financial crises seen in emerging market econo-
mies (EMEs) over the past three decades: Latin Ameri-
ca’s debt crisis in the 1980s; the Mexican tequila crisis 
of 1994; the Asian financial crisis in the second half of 
the 1990s; and the Argentine crisis of 2001.

Since the outbreak of the financial crisis, ECB and 
other major central banks have implemented measures 
beyond their standard toolkit. For instance, ECB has 
introduced full-allotment loans with fixed rates, an 
expansion of the list of assets eligible as collateral, 
longer-term liquidity provisions in the euro and other 
currencies, changed the required reserve ratio, imple-
mented outright purchases of specific securities, modi-
fied interest rate corridors, and introduced new commu-
nication tools. 

The objective of the implementation of non-standard 
measures by the ECB has been to reactivate the tradi-
tional channels by which standard monetary policy oper-
ates, to complement standard measures, and to avoid 
perverse effects in financial markets from an excessively 
fast deleveraging process [4]. 

There is no consensus on how to define the extraor-
dinary policy measures implemented by the ECB, that 
is, standard or non-standard, conventional or unconven-
tional, or whether the change in the balance sheet can 
be framed as quantitative easing, qualitative easing, bal-
ance sheet policy, or credit easing. If we strictly focus 
on what the ECB states in its website teaching material, 
those measures implemented are framed as ‘non-stan-
dard, unconventional measures’ and are considered part 
of its toolkit, but ’by definition exceptional and tempo-
rary in nature‘ (ECB, 2014); they are also targeted spe-
cifically at enhancing credit support. The change in the 
conduction of ECB monetary policy is more obvious in 
analysis of the communication strategy. 

One of the first mentions of ’non-standard actions‘ 
was made by Jean-Claude Trichet when asked about 
the possibility of a liquidity trap in January 2009. 
A month later, J.-C. Trichet framed the new measures 
implemented by the ECB as non-standard actions; 
since December 2009, he has assured the continuous 
monitoring of those (non-standard) actions to avoid 
’distortions associated with maintaining non-standard 
measures for too long’. From June 2010 to August 
2012, all those measures were explicitly considered 
‘temporary in nature’ by the way they were con-
structed (ECB, 2011). However, it was not until mid-
2012, that is, when risk premiums for Spain and Italy 
reached their highest peak, when the ECB reflected 
three major changes in their communication tools. 
The first was presented in late-July 2012 when Draghi 
(July 26, 2012) affirmed that ‘within our mandate, the 
ECB is ready to do whatever it takes to preserve the 
euro. And believe me, it will be enough’. The second 
change appeared in April 2013, switching from ‘non-
standard measures are temporary in nature’ to ‘policy 
stance will remain accommodative for as long as 
needed’. The third, in April 2014, showed the possibil-
ity of implementing unconventional instruments (the 
first time the word unconventional was used in an ECB 
conference) due to the risk of a too prolonged period 
of low inflation. This was reaffirmed in June 2014, 
when Draghi assured that ECB has ‘decided to inten-
sify preparatory work related to outright purchases to 
enhance the functioning of the monetary policy trans-
mission mechanism’.

As the Figure 1 shows in the second phase of finan-
cial crisis (2008-2014) ECB’s interest rate policy con-
sists of the three stages, each of them characterised by 
use of different variety of instruments applied, that dif-
fers for ECB from different origin and nature of crisis on 
each phase. 

The second phase of the crisis (2010-2014) – the 
Sovereign debt crisis: 

• The first stage of the sovereign debt crisis 
(2010-2011) – the “Securities markets programme”,

• The second stage - intensification of the sover-
eign debt crisis (2011-2012) and a new banking crisis – 
additional measures; 

• The third stage of the crisis (2012-2014) – Out-
right Monetary Transactions, ECB acting as a lender of 
a last resort, forward guidance (see Figure 1). 
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The third phase of ECB monetary policy: post crisis, 
present and future trends (2014-) is specifically differ-
ent because ECB started directly supervising 120 “sig-
nificant” institutions, which represent almost 85% of the 
euro-area banking sector. In order to increase the ability 
of banks to expand their lending and finance economic 
growth ECB decided to launch two programmes, in 
October and November 2014, to revive particular seg-

ments: covered bonds and asset-backed securities. The 
goal of Covered Bond Purchase Programme (CBPP3) 
and the Asset-Backed Securities Purchase Programme 
(ABS PP) was to support financial conditions in the euro 
area for EUR 46 billion and EUR 2,8 billion. 

Another unconventional new approach in the post cri-
sis period was ECB Quantitative Easing – the Expanded 
Asset Purchase Programme. In December 2014 inflation 

Fig. 1. The crisis and the ECB policy responses in three phases, 2008-2014
Sources: [1; 4; 5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The ECB policy responses to financial crisis in three phases 

Phase II. Banking crisis: enhanced 
credit support to the banking sector 

2010-2014 

Phase I. Banking crisis: enhanced credit 
support to the banking sector 

2008-2010 

Phase III. Post crisis responses, present 
and future trends 

2014-2017 

-Key interest rates drastically 
reduced within a seven-month 
period, October 2008-May 
2009: downside move from 
3.75% to 1% 
 
-Enhanced Credit Support 
 
-Introduction of non-standard 
policy measures: 
-Extension of the maximum 
maturity of the long-term 
refinancing operations 
(LTROs) from 3 to 12 months 
-Currency swap agreements 
-Extended collateral eligibility 
requirements 
-Introduction by Eurosystem of 
first Covered Bond Purchase 
Programme (CBPP1) for a total 
value of EUR 60 billion in June 
2009- June 2010 

-The ECB as supervisor in the 
context of the Single 
Supervisory Mechanism 
started directly supervising 
120 “significant” institutions, 
which represent almost 85% 
(by assets) of the euro-area 
banking sector. 
 
-Third Covered Bond Purchase 
Programme (CBPP3) and the 
Asset-Backed Securities 
Purchase Programme (ABS 
PP) that aim to support 
financing conditions in the 
euro area, facilitate credit 
provision to the real economy. 
In February 2015 ABSPP 
amounted to EUR 2,87 billion 
and CBPP3 to EUR 46 billion. 
 
-ECB Quantitative Easing 
(QE) – the Expanded Asset 
Purchase Programme. In 
December 2014 inflation was 
negative at -0.2% and the key 
interest rates are close to zero, 
the rate for the deposit facility 
at -0.2%. CBPP3 combined 
monthly purchases at EUR 60 
billion 

Stage 2. Intensification of the sovereign debt crisis 
(2011-12) and the new banking crisis – additional 

measures 
ECB undertakes the following actions: 
-Two LTROs of a total amount of EUR 1 trillion 
(December 2011 and February 2012) with a maturity 
of three years each  
-Reduction in the minimum reserve ratio requirement 
from 2% to 1% 
-Increase in collateral availability 
-Second Covered Bond Purchase Programme (CBPP2) 
in October 2012 for EUR 16.4 billion 

Stage 1 of sovereign debt crisis (2010-2011) – “The 
securities markets programme”. 

Risk of default in Greece, difficult economic situations 
in Ireland, Portugal, Spain and Italy. 
ECB resolves by purchasing sovereign bonds on the 
secondary markets for EUR 210 billion, which led to 
stabilisation in markets and to an immediate and 
substantial decline of government bond yields. 

Stage 3 of the crisis (2012-2014) – OMT and forward 
guidance 

-ECB launches the Outright Monetary Transactions 
(OMT) Programme under which it intervenes along 
with NCBs in the secondary sovereign-bond markets 
of the euro-area member countries. This allowed ECB 
to act as a lender of last resort which contributed to 
restoring financial market confidence.  
 
-Forward guidance – ECB expressed his intention to 
keep ECB interest rates at present or lower levels for 
extended period of time.  
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in the euro area was negative at -0.2% and the key inter-
est rates were kept close to zero. At this point ECB intro-
duced “Expanded Asset Purchase Programme” (EAPP). 
Similar unconventional measures were implemented by 
the Bank of Japan in 2001 and by the Federal Reserve 
and the Bank of England since 2008. Although the 
names of the specific programmes and their details dif-
fer, they are commonly referred to as 'quantitative eas-
ing' (QE), an unconventional form of monetary policy 
where a central bank creates new money to buy financial 
assets, like government bonds. Under QE, a central bank 
creates money and uses it to purchase financial assets 
from private investors such as banks, pension funds and 
insurance companies. This process is electronic and does 
not involve printing banknotes: the central bank cre-
ates money by increasing the credit in its own account. 
Under the programme, the ECB adds the purchase of 
'euro-denominated investment-grade securities issued 
by euro-area governments and European institutions' to 
the ABS PP and the CBPP3. Extremely high volume of 
these operations even by ECB’s standards was aimed to 
create a significant increase in monetary aggregates – 

the combined monthly purchases under the programmes 
amounted to EUR 60 billion [1; 5].     

The ECB has taken a series of unconventional mea-
sures to enhance the transmission of monetary policy 
and secure its mandate. Important changes have also 
been made to the policy framework for financial stabil-
ity in the euro area. Together, these actions have been 
instrumental in stimulating and sustaining the economic 
recovery while limiting the possible side-effects of 
unconventional policies. They have enabled a longer 
period of low interest rates unmarked by any significant 
negative side-effects on financial stability.

Conclusions. Financial markets are testing the 
strength and resilience of the euro area and the willing-
ness and ability of the euro area authorities to preserve 
the integrity and stability of the euro as a currency. 
The institutional response to their challenge has been 
swift, strong and resolute. As regards monetary policy, 
the Eurosystem has implemented a set of measures that 
ensure the provision of liquidity to the euro area finan-
cial system, including to the banks of those peripheral 
countries. 
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Проаналізовано заходи в процентній політиці ЄЦБ з моменту виникнення фінансової кризи. В статті про-
водиться, по-перше, категоризація заходів, здійсюваних ЄЦБ. По-друге, вивчаються фази криз і конкретні 
політичні реакції. Обговорюється ефективність грошово-кредитної політики ЄЦБ, аналізуючи її вплив на 
збільшення грошових агрегатів і грошового мультиплікатора в посткризовий період. 
Ключові слова: ЄЦБ, процентна політика, нетрадиційні монетарні інструменти, грошові агрегати, європейська 
фінансова криза. 

ЕВРОЗОНА, ЕВРОПЕЙСКИЙ КРИЗИС И МЕРЫ ЕЦБ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ
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Проанализированы мероприятия в процентной политике ЕЦБ с момента возникновения финансового кризиса. 
В статье, проводится¸ во-первых, категоризация мер, осуществляемых ЕЦБ. Во-вторых, изучаются фазы кризи-
сов и конкретные политические реакции. Обсуждена эффективность денежно-кредитной политики ЕЦБ, ана-
лизируя ее влияние на увеличение денежных агрегатов и денежного мультипликатора в посткризисный период.
Ключевые слова: ЕЦБ, процентная политика, нетрадиционная денежно-кредитная политика, денежные агре-
гаты, европейский кризис.
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Inflation targeting has been adopted by an increasing number of central banks as their monetary policy 
framework. At the start of 2012, some 27 central banks were considered fully fledged inflation targeters, and 
several others were in the process of establishing a full inflation-targeting regime. Knowledge of inflation 
targeting experience in major countries gives possibility to increase its efficiency in local practice, in 
particular Ukraine, the most newcomer to this important worldwide monetary system.
Keywords: inflation targeting, monetary policy, interest rate.

Background. To achieve price stability, monetary 
policy requires a nominal anchor. By nominal anchor, 
we mean fixing a nominal variable in order to tie down 
the price level in the long run. Historically, the nominal 
anchor used by central banks was the gold standard or 
pegging the domestic currency to another strong cur-
rency. The collapse of the Bretton Woods system of fixed 
exchange rates in the 1970s, combined with high infla-
tion, led to a search for new anchors, notably the money 
supply. During the 1980s, monetarism was the prevailing 
monetary policy orthodoxy, as central banks attempted 
to control prices by controlling the supply of money in 
the economy. This depended on the existence of a stable 
relationship between nominal expenditure and the quan-
tity of money; known as the Quantity Theory of Money. 
Milton Friedman elaborated on the quantity theory and 
argued that the demand for money depended predictably 
on a number of macroeconomic variables. Thus central 
banks could control spending and inflation by altering 
the supply of money in the economy. Friedman’s fixed 
money rule implied that central banks should calculate 
the money supply based on its relationship to macro-
economic variables to target a specific rate of inflation. 
Under this rule, there is little discretion for the central 
bank to use its judgement in assessing the supply of 
money needed in the economy. Ultimately monetary tar-
geting failed in many countries as the demand for money 
function was not stable. This instability resulted typi-
cally from deregulation plus financial innovation; new 
types of money-like assets together with disintermedia-
tion from banking system. 

Analysis of recent research and publications. The 
theory and practice of new economic thinking have 
developed together over the past couple of decades, 
and there is now a large body of academic literature 
on inflation targeting. An important contribution to the 
development and improvement of existing methodologi-
cal provisions and approaches of inflation targeting has 
been done by foreign and domestic scientists: Ball and 
Sheridan, Hyvonen, Vega and Winkelried, Hammond, 
Kanbur and Prasad, King, Woodford (2003) and Svens-
son (2007), Orphanides and Williams, Levin, Rogers, 
Carvalho-Filho [1; 2; 3-9].

The aim of this article is to do a detailed analysis of 
inflation targeting as a major monetary regime in most of 
countries nowadays in order to use experience of many 
countries in this matter to improve its efficiency not only 
for emerging markets but also in times of financial crisis. 

Materials and methods. The study is based on the 
methods of scientific knowledge, systematic analysis, 
comparison, induction and deduction, systematization 
of methodological approaches, scientific synthesis. 

The result of research. The failure of money target-
ing in the mid-1980s and the collapse of fixed exchange 
rate pegs in the early 1990s was followed by the emer-
gence of inflation targeting with floating exchange rates 
as the new monetary policy framework of choice. The 
framework was consistent with the main tenets of the 
prevailing academic consensus of the time about what 
monetary policy can and cannot do. The monetary the-
ory scientists Friedman and Phelps showed, a perma-
nently higher rate of inflation does not lead to higher 
growth and employment. Acceptance of this concept 
supported a move away from monetary policy as tool 
of short-term demand management, or fine tuning, to a 
focus on the medium-term goal of price stability, which 
lies at the heart of inflation targeting. This is not to say 
that monetary policy does not affect output and inflation 
in the short run, simply that the long and variable lags in 
the transmission mechanism of monetary policy mean 
that monetary policy is not ideal for short-term demand 
management. Second, there has been an increasing rec-
ognition of the benefits of low and stable inflation – 
and equally an awareness of the costs of inflation; low 
inflation is a social good. In inflation-targeting regimes, 
price stability is the primary objective for central banks. 
Third, the literature increasingly stressed the importance 
of inflation expectations in monetary policy. 

The effect of monetary policy decisions on private 
sector expectations became an important consideration 
for policymakers. Against this evolving consensus 
among economists, inflation targeting was seen as an 
effective way of anchoring inflation expectations. 

Inflation targeting is a framework rather than a rigid set 
of rules for monetary policy. Nonetheless there are a num-
ber of essential elements of an inflation-targeting regime:
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1. Price stability is explicitly recognised as the main 
goal of monetary policy. 

2. There is a public announcement of a quantitative 
target for inflation

3. Monetary policy is based on a wide set of informa-
tion, including an inflation forecast.

4. Transparency.
5. Accountability mechanisms.
A major advantage of inflation targeting is that it 

combines elements of both ‘rules’ and ‘discretion’ in 
monetary policy, and is therefore often characterised as 
‘constrained discretion’. King (2005) [9] noted that ‘An 
inflation-targeting framework combines two distinct ele-
ments: (a) a precise numerical target for inflation in the 
medium term and (b) a response to economic shocks in 
the short term.

The inflation target provides a rule-like framework 
on which the private sector can anchor its expectations 
about future inflation’. Within this rule-like framework, 
the central bank has discretion in reacting to shocks, for 
example in how quickly to bring inflation back to tar-
get. Woodford (2003) and Svensson (2007) show that 
the objectives of inflation targeting can be approximated 
by a quadratic loss function consisting of the sum of the 
square of inflation deviations from target and a weight 
times the square of the output gap. In practice, the 
respective weights given to stabilising inflation and sta-
bilising output are likely to vary over time. They are also 
likely to depend on the credibility of the central bank; 
when a central bank is trying to establish credibility, a 
greater weight will be put on stabilising inflation.

Many central banks adopted inflation targeting as 
a pragmatic response to the failure of other monetary 
policy regimes, rather than in response to new economic 
thinking. Theory and practice have developed together 
over the past couple of decades, and there is now a large 
body of academic literature on inflation targeting. Scien-
tists Hammond, Kanbur and Prasad (2009) are discuss-
ing in the interaction between theory and practice [7]. 

In practice, successful monetary targeters actively 
took account of the variability in the money supply and 
economic relationships. Bernanke argues that infla-
tion targeting owes much to the pragmatic way that the 
Bundesbank conducted monetary policy in the 1980s: 
‘the Bundesbank indirectly targeted inflation, using 
money growth as a quantitative indicator to aid in the 
calibration of its policy. Notably when conflicts arose 
between its money growth targets and inflation targets, 
the Bundesbank generally chose to give greater weight 
to its inflation targets’, (Bernanke and Mihov (1997)) [3]. 

There are a number of studies comparing the per-
formance of inflation-targeting central banks with non-
inflation targeters. Ball and Sheridan (2003) compared 
monetary policy outcomes in OECD countries and 
found that those with a history of high inflation before 
the 1990s subsequently experienced a larger degree of 
disinflation than countries with a history of low infla-
tion. They argued that ‘Once one controls for regression 
to the mean, there is no evidence that inflation targeting 
improves performance’. Other studies find the opposite. 
Hyvonen (2004) extended the Ball and Sheridan analy-

sis and found that the adoption of inflation targeting at 
least partly contributed to inflation convergence in the 
1990s. Vega and Winkelried (2005) found that inflation 
targeting helped reduce the level and volatility of infla-
tion in the countries that adopted it [14]. 

Orphanides and Williams (2003) showed that the 
systematic approach to policy that characterises infla-
tion targeting makes it predictable and results in more 
influence over expectations. By examining the extent 
to which expected inflation moves in response to eco-
nomic news, Levin et al (2004) find evidence that 
inflation persistence is lower, and expectations better 
anchored, in inflation-targeting countries. Research 
from the IMF found that ‘inflation targeting appears to 
have been associated with lower inflation, lower infla-
tion expectations and lower inflation volatility relative 
to countries that have not adopted it’. Moreover these 
gains in inflation performance were achieved with no 
adverse effects on output and interest rate volatility 
[16]. More recently, Rogers (2010) found that inflation 
targeting proved resilient in the financial crisis while 
Carvalho-Filho (2010) suggested that the monetary pol-
icy of inflation targeters appeared to be more suited to 
dealing with the crisis [4; 10]. 

In some countries, the adoption of inflation targeting 
has often been accompanied by a building up of techni-
cal capacity within the central bank, and

an improvement in the quality of macroeconomic 
data. As inflation targeting depends to a large extent on 
the interest rate channel to transmit monetary policy, 
some emerging market economies also took steps to 
strengthen and develop the financial sector. 

In recent years, many central banks, the makers of 
monetary policy, have adopted a technique called infla-
tion targeting to control the general rise in the price 
level. In this framework, a central bank estimates and 
makes public a projected, or “target,” inflation rate and 
then attempts to steer actual inflation toward that target, 
using such tools as interest rate changes. Because interest 
rates and inflation rates tend to move in opposite direc-
tions, the likely actions a central bank will take to raise 
or lower interest rates become more transparent under an 
inflation targeting policy. Advocates of inflation target-
ing think this leads to increased economic stability. 

Many central banks then began targeting the growth 
of money supply to control inflation. This approach 
works if the central bank can control the money supply 
reasonably well and if money growth is stably related to 
inflation over time. Ultimately, monetary targeting had 
limited success because the demand for money became 
unstable–often because of innovations in the finan-
cial markets. As a result, many countries with flexible 
exchange rates began to target inflation more directly, 
based on their understanding of the links or “transmis-
sion mechanism” from the central bank’s policy instru-
ments (such as interest rates) to inflation.

Inflation targeting is straightforward, at least in 
theory. The central bank forecasts the future path of 
inflation and compares it with the target inflation rate 
(the rate the government believes is appropriate for the 
economy). The difference between the forecast and the 
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target determines how much monetary policy has to be 
adjusted. Some countries have chosen inflation targets 
with symmetrical ranges around a midpoint, while oth-
ers have identified only a target rate or an upper limit to 
inflation. All countries have set their inflation targets in 
the low single digits. An inflation target of zero is not 
recommended because it would not allow real interest 
rates to fall sufficiently to stimulate overall demand 
when a central bank is trying to boost the economy.

A major advantage of inflation targeting is that it 
combines elements of both “rules” and “discretion” in 
monetary policy. This “constrained discretion” frame-
work combines two distinct elements: a precise numeri-
cal target for inflation in the medium term and a response 
to economic shocks in the short term.

Rather than focusing on achieving the target at all 
times, the approach has emphasized achieving the target 
over the medium term–typically over a two- to three-
year horizon. This allows policy to address other objec-
tives–such as smoothing output–over the short term. 
Thus, inflation targeting provides a rule-like framework 
within which the central bank has the discretion to react 
to shocks. Because of inflation targeting’s medium-term 
focus, policymakers need not feel compelled to do “what-
ever it takes” to meet targets on a period-by-period basis

Inflation targeting requires two things. The first is a 
central bank able to conduct monetary policy with some 
degree of independence. No central bank can be entirely 
independent of government influence, but it must be free 
in choosing the instruments to achieve the rate of infla-
tion that the government deems appropriate. Fiscal pol-
icy considerations cannot dictate monetary policy. The 
second requirement is the willingness and ability of the 
monetary authorities not to target other indicators, such 
as wages, the level of employment, or the exchange rate. 

Having satisfied these two basic requirements, a 
country can, in theory, conduct a monetary policy cen-
tered on inflation targeting. In practice, the authorities 
may also take certain preliminary steps: 

– Establish explicit quantitative targets for inflation 
for a specific number of periods ahead. 

– Indicate clearly and unambiguously to the public 
that hitting the inflation target takes precedence over all 
other objectives of monetary policy. 

– Set up a model or methodology for inflation 
forecasting that uses a number of indicators containing 
information about future inflation. 

– Devise a forward-looking operating procedure 
through which monetary policy instruments are adjusted 
(in line with the assessment of future inflation) to hit the 
chosen target.

Central banks from advanced, emerging, and 
developing economies and from every continent have 
adopted inflation targeting (see Table 1). Full-fledged 
inflation targeters are countries that make an explicit 
commitment to meet a specified inflation rate or range 
within a specified time frame, regularly announce their 
targets to the public, and have institutional arrange-
ments to ensure that the central bank is accountable 
for meeting the target. There are 28 countries that use 
inflation targeting, fixing the consumer price index as 

their monetary policy goal. The first country to adopt 
inflation targeting was New Zealand, in December 
1989. The only central banks to have stopped inflation 
targeting once they started it are Finland, Spain, and 
the Slovak Republic in each case after they adopted the 
euro as their domestic currency (Table 1). Armenia, the 
Czech Republic, Hungary, and Poland adopted inflation 
targeting while they were making the transition from 
centrally planned to market economies. Several emerg-
ing market economies adopted inflation targeting after 
the 1997 crisis, which forced a number of countries to 
abandon fixed exchange rate pegs.

There are also a number of central banks in more 
advanced economies–including the European Central 
Bank, the U.S. Federal Reserve, the Bank of Japan, and 
the Swiss National Bank–that have adopted many of the 
main elements of inflation targeting, and several oth-
ers are moving toward it. Although these central banks 
are committed to achieving low inflation, they do not 
announce explicit numerical targets or have other objec-
tives, such as promoting maximum employment and 
moderate long-term interest rates, in addition to stable 
prices. Inflation targeters also seem to have been more 
resilient in turbulent environments. Recent studies have 
found that in emerging economies, inflation targeting 
seems to have been more effective than alternative mon-
etary policy frameworks in anchoring public inflation 
expectations. Furthermore, the monetary policy of infla-
tion targeters appeared to be more suited to dealing with 
the recent financial crisis.

In the 19 countries with inflation targets of 3% or less, 
the target horizon tends to be medium term (this includes 
target horizons of two years or more, and those specified 
as ‘at all times’). Medium-term targets have the advan-
tage of anchoring inflation expectations, and explicitly 
allowing for short-term divergences from the target 
when shocks hit the economy. Where a disinflationary 
strategy is employed, inflation targets are often set annu-
ally. In emerging markets, there is often a quicker pass 
through from policy rates to inflation, so a shorter policy 
horizon is warranted. And an annual target is often seen 
as good for accountability. Countries on a disinflationary 
path will often also indicate the medium-term target in 
order to anchor inflation expectations. All 27 inflation 
targeters use the consumer prices index (CPI) as their 
operational target, and all now use the headline rather 
than the core measure.

The traditional instrument of monetary policy is 
interest rates. In 2009 and 2010, several central banks 
had reduced interest rates close to zero. Interest rates 
cannot usually be negative, so as further easing of 
monetary policy was required in order to achieve the 
inflation target, central banks used ‘unconventional 
monetary policy’. This usually involves measures to 
increase the quantity of money or credit in the economy 
to provide an additional stimulus to nominal spending 
in order to meet the inflation target. In these operations, 
the central bank buys public and private sector assets 
using central bank money. One benefit of the inflation-
targeting framework is that monetary policy decisions 
are clearly linked to the inflation target. The inflation 
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forecast provides a guide for the extent of quantitative 
easing that may be necessary and also the appropriate 
time to exit.

The numerical target also provides a strong anchor 
for inflation expectations.

Conclusions. It is difficult to distinguish between 
the specific impact of inflation targeting and the gen-
eral impact of more far-reaching concurrent economic 
reforms. Nonetheless empirical evidence on the per-
formance of inflation targeting is broadly, though not 
totally, supportive of the effectiveness of the framework 
in delivering low inflation, anchoring inflation expecta-
tions, and lowering inflation volatility. Moreover, these 
gains in inflation performance were achieved with no 
adverse effects on output and interest volatility. 

Inflation targeting has been successfully practiced in 
a growing number of countries over the past 20 years, 
and many more countries are moving toward this 
framework. Over time, inflation targeting has proven 

to be a flexible framework that has been resilient in 
changing circumstances, including during the recent 
global financial crisis. Individual countries, however, 
must assess their economies to determine whether 
inflation targeting is appropriate for them or if it can 
be tailored to suit their needs. For example, in many 
open economies, the exchange rate plays a pivotal role 
in stabilizing output and inflation. In such countries, 
policymakers must debate the appropriate role of the 
exchange rate and whether it should be subordinated to 
the inflation objective.

In actualities of Ukraine what matters is not only 
knowledge of theoretical background of inflation tar-
geting but flexibility of decision taking by the National 
Bank of Ukraine and fast adaptation to relevant deci-
sions of central banks in neighbouring countries. Infla-
tion targeting as monetary regime has proven its effi-
ciency worldwide and extensive experience of central 
banks is to be used in Ukraine. 

Table 1
Inflation Targeting Overview

Country Inflation targeting 
adoption date 

Inflation rate at 
adoption date (percent)

2010 end-of-year 
inflation (percent)

Target inflation 
rate (percent)

New Zealand 1990 3.30 4.03 1 – 3
Canada 1991 6.90 2.23 2 +/- 1
United Kingdom 1992 4.00 3.39 2
Australia 1993 2.00 2.65 2 – 3
Sweden 1993 1.80 2.10 2
Czech Republic 1997 6.80 2.00 3 +/- 1
Israel 1997 8.10 2.62 2 +/- 1
Poland 1998 10.60 3.10 2.5 +/- 1
Brazil 1999 3.30 5.91 4.5 +/- 1
Chile 1999 3.20 2.97 3 +/- 1
Colombia 1999 9.30 3.17 2 – 4
South Africa 2000 2.60 3.50 3 – 6
Thailand 2000 0.80 3.05 0.5 – 3
Hungary 2001 10.80 4.20 3 +/- 1
Mexico 2001 9.00 4.40 3 +/- 1
Iceland 2001 4.10 2.37 2.5 +/- 1.5
Korea, Republic of 2001 2.90 3.51 3 +/- 1
Norway 2001 3.60 2.76 2.5 +/- 1
Peru 2002 –0.10 2.08 2 +/- 1
Philippines 2002 4.50 3.00 4 +/- 1
Guatemala 2005 9.20 5.39 5 +/- 1
Indonesia 2005 7.40 6.96 5 +/- 1
Romania 2005 9.30 8.00 3 +/- 1
Serbia 2006 10.80 10.29 4 – 8
Turkey 2006 7.70 6.40 5.5 +/- 2
Armenia 2006 5.20 9.35 4.5 +/- 1.5
Ghana 2007 10.50 8.58 8.5 +/- 2
Albania 2009 3.70 3.40 3 +/- 1
Ukraine 2015 12.4 12.4 12 +/- 3

Sources: [16; 17]
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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ І ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Гербст О.Л.
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету

Інфляційне таргетування як монетарний режим застосовується все більшою кількістю центральних банків в 
якості основи їх монетарної політики. На початку 2012 року близько 27 центральних банків світу були повно-
правними користувачами режиму інфляційного таргетування, а ряд інших знаходилися в процесі становлення 
повного режиму інфляційного таргетування. Вивчення досвіду інфляційного таргетування в основних країнах 
дає можливість підвищити його ефективність на практиці для перехідних економік, зокрема в Україні, яка є 
новичком у використанні цього важливішого світового монетарного режиму.
Ключові слова: інфляційні орієнтації, Монетарна політика, процентна ставка.

ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Гербст О.Л.
аспирант кафедры банковского дела
Киевского национального торгово-экономического университета

Таргетирование инфляции как монетарный режим применяется все большим числом центральных банков в 
качестве основы их денежно-кредитной политики. В начале 2012 года около 27 центральных банков мира 
были полноправными пользователями режима инфляционного таргетирования, а ряд других находились в 
процессе становления полного режима инфляционного таргетирования. Изучение опыта инфляционного тар-
гетирования в основных странах дает возможность повысить его эффективность на практике для переходных 
экономик, в частности в Украине, которая является новичком в использовании этого важнейшего мирового 
монетарного режима.
Ключевые слова: инфляционное таргетирование, денежно-кредитная политика, процентная ставка.
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Дана стаття присвячена питанню вдосконалення існуючих підходів до оцінки ефективності управ-
ління виробничим потенціалом підприємства. Для реалізації поставленої мети пропонується здій-
снювати оцінку по аналогії до аналізу рівня економічної безпеки підприємства за функціональними 
складовими. В статті наведено рекомендаційний перелік показників, що можуть бути використані для 
оцінки ефективності управління виробничим потенціалом і описано алгоритм аналізу. Передбача-
ється угрупування ключових показників на основі використання складових виробничого потенціалу, 
виокремлених в межах поелементного підходу до вимірювання його величини. 
Ключові слова: потенціал підприємства, виробничий потенціал, ефективність управління, оцінка 
ефективності управління.

Постановка проблеми. Безумовно важливою 
складовою розвитку економіки України є її вироб-
нича сфера. Точна оцінка величини та джерел фор-
мування потенціалу підприємства дозволяє менедж-
менту компанії оптимізувати свою діяльність у полі 
прийняття управлінських рішень з урахуванням 
фактичних можливостей. Тому сьогодні в межах 
дослідження діяльності промислових підприємств 
вітчизняними та російськими науковцями активно 
опрацьовується категоріально-понятійний апарат 
терміну «потенціал підприємства» і «виробничий 
потенціал» як його складової, аналізуються дже-
рела його формування та розробляється методологія 
оцінки його рівня та ефективності використання.

В свою чергу аналіз ефективності управління 
виробничим потенціалом дає змогу оцінити резуль-
тативність прийнятих менеджментом підприємства 
рішень, дослідити її динаміку. Здійснені після оцінки 
висновки і виявлені сильні та слабкі сторони управ-
ління дозволяють корегувати вже наявну виробничу 
стратегію підприємства і розробляти нові більш 
доцільні заходи щодо підвищення його виробничого 
потенціалу.

На сьогоднішній день існує велика кількість під-
ходів до визначення поняття «виробничий потен-
ціал», на основі котрих сформовано кілька методів 
його оцінювання. Найпростіше і найбільш зрозуміле 
формулювання притаманне для ресурсного підходу.

Простота визначення поняття в його межах 
дозволяє оцінювати виробничий потенціал будь-
якого підприємства як підсумок виробничих ресур-
сів у вартісному вираженні. Проте оцінка величини 
виробничого потенціалу підприємства у вартісному 

виразі не є свідченням ефективності/неефективності 
управління ним.

Виходячи із того, що ефективність як економічна 
категорія є деяким співвідношенням результатів і 
витрачених ресурсів, цілком логічним є застосування 
коефіцієнтних методів оцінювання. В цьому сенсі 
доволі цікавим є алгоритм угрупування показників 
оцінки рівня економічної безпеки за функціональ-
ними складовими. Теоретично, даний метод аналізу 
може бути застосований до будь-якого масиву показ-
ників, якщо їх можна угрупувати за певною логікою 
і визначити для них нормативні межі. 

За ресурсного підходу виробничий потенціал 
є сукупністю з кількох елементів, для оцінювання 
кожного з котрих можуть бути підібрані певні показ-
ники ефективності. Нормативні межі таких показни-
ків можуть бути окреслені як логікою їх розрахунку, 
так і бажаними тенденціями руху та середньогалузе-
вими значеннями. Це означає, що для кожного показ-
ника оцінювання ефективності управління вироб-
ничим потенціалом підприємства, в залежності від 
значення, що він приймає, а також динаміки може 
бути визначена бальна оцінка. В решті, завдяки 
визначенню середніх балів за складовими виробни-
чого потенціалу, ми можемо отримати оцінку ефек-
тивності управління виробничого потенціалу під-
приємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Окремі аспекти даного питання розглянуто в 
працях таких авторів як: Н.С. Краснокутська [1], 
Р.О. Толпежніков [2], В.Н. Авдеенко [3], В.А. Кот-
лов [3], Л.І. Абалкін [4] тощо. Не зважаючи на 
це, недостатньо опрацьованою є проблема оцінки 



30

# 4 (22) 2018

ефективності управління виробничим потенціалом 
підприємства. 

Мета дослідження. Вдосконалення існуючою 
методології оцінки ефективності виробничого 
потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «вироб-
ничий потенціал підприємства» є предметом опра-
цювання і дискусій в колах економістів. Раннє фор-
мулювання даного поняття пов’язане з формуванням 
і розвитком ресурсного підходу до його визначення. 
Саме цей підхід ліг в основу при розробці інших кон-
цепцій визначення поняття. Відомим прихильником 
ресурсного підходу був російський економіст д.е.н. 
Л.І. Абалкін. У своїй праці «Економічна сутність 
виробничого потенціалу підприємств» він визначив 
виробничий потенціал як узагальнену збірну характе-
ристику ресурсів, прив’язану до місця і часу [5, с. 32]. 

Перевага ресурсного підходу до визначення 
поняття «виробничий потенціал» полягає у його 
простоті. У зв’язку із тим, що ресурсний підхід трак-
тує виробничий потенціал як сукупність виробничих 
ресурсів підприємства, він дозволяє оцінювати його 
величину як суму його складових елементів. На базі 
останнього твердження і був розроблений поеле-
ментний підхід до вимірювання величини виробни-
чого потенціалу [6, с.30-31]. 

В межах поелементного підходу прийнято вва-
жати, що виробничий потенціал підприємства 
формується через нагромадження його складових 
частин. Структура виробничого потенціалу за поеле-
ментним підходом наведена на рис. 1.

Поелементний підхід прийнято застосовувати 
для вартісної оцінки величини виробничого потен-
ціалу. Для цього використовують ціновий (вартіс-
ний) вимір його складових. Оскільки в даній статті 
мова йде про оцінку ефективності управління 
виробничим потенціалом, пропонується викорис-
товувати не об’ємні показники, а питомі. Наведемо 
перелік показників, що можуть бути застосовані у 
табл. 1 [6, с. 31-34]. 

Слід відзначити, що наведений вище перелік 
показників ефективності використання виробни-
чого потенціалу носить рекомендаційний характер і 
може змінюватись або доповнюватись в залежності 
від специфіки діяльності окремого підприємства. 
Сутність пропонованого методу оцінки ефектив-
ності управління виробничим потенціалом полягає 
у подальшому частковому використанні методології 
оцінки рівня економічної безпеки за функціональ-
ними складовими.

Для кожного показника слід визначити бажану 
тенденцію його динаміки і нормативне значення. 
Нормативне значення може визначатись як із логіки 
розрахунку показника так і в середньому по галузі. 
В залежності від того яке значення приймає кожен 
коефіцієнт і як він поводить себе в динаміці, визна-
чається рівень ефективності управління виробни-
чим потенціалом підприємства на основі бального 
методу оцінювання. За «1» приймається низький 
рівень ефективності використання складової потен-
ціалу, «2» – незадовільний, «3» – задовільний, «4» – 
високий.

Після присвоєння балів за кожним використаним 
коефіцієнтам, пропонується визначити середнє зна-
чення за групами – складовими виробничого потен-
ціалу підприємства. Так ефективність використання 
матеріально-технічного потенціалу підприємства 
може бути визначена за формулою 1.

Å

âô âô îô îô íà íà
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+…+
+

+…+
+

+…+1 1 1 2 1 3
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n n n
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де ÅÌÒ  – рівень ефективності управління матері-
ально-технічним  потенціалом підприємства;

âô  – бальна оцінка окремого показника ефектив-
ності управління виробничими фондами;

îô  – бальна оцінка окремого показника ефектив-
ності управління оборотними фондами;

íà  – бальна оцінка окремого показника ефектив-
ності управління нематеріальними активами;

Рис. 1. Структура виробничого потенціалу за поелементним підходом
Джерело: розроблено автором на основі [6, с. 26-34; 7, с. 31-35]
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Таблиця 1
Показники оцінки ефективності управління виробничим потенціалом підприємства

Складова виробничого 
потенціалу підприємства

Показник ефективності  
управління складовою

Бажана тенденція/ 
Нормативне значення

Потенціал виробничих фондів 

Фондовіддача Зростання
Фондомісткість Зниження
Фондоозброєність Зростання
Рентабельність основних фондів Зростання
Коефіцієнт оновлення основних фондів Зростання
Коефіцієнт вибуття основних фондів Зниження
Коефіцієнт зносу основних фондів Зниження

Потенціал оборотних фондів

Оборотність оборотних засобів Зростання
Тривалість 1 обороту оборотних засобів Зниження
Оборотність грошових коштів Зростання
Тривалість 1 обороту грошових коштів Зниження
Оборотність запасів Зростання
Тривалість 1 обороту запасів Зниження
Оборотність дебіторської заборгованості >12
Тривалість 1 обороту дебіторської забор-
гованості <30

Потенціал  
нематеріальних активів 

Фондовіддача нематеріальних активів Зростання
Фондомісткість нематеріальних активів Зниження
Рентабельність нематеріальних активів Зростання

Трудовий потенціал 

Виробіток Зростання
Трудомісткість Зниження
Коефіцієнт обороту по вибуттю Зниження
Коефіцієнт обороту по прийому Зростання
Коефіцієнт плинності кадрів 0,05
Соціальні витрати на 1 працівника Зростання
Частота травматизму і аварій на 1 роб. год Зниження

Інноваційний потенціал

Інвестиційні витрати на придбання ОЗ на 
1 грн їх вартості Зростання

Інвестиційні витрати на придбання нема-
теріальних активів на 1 грн їх вартості Зростання

Ланцюговий темп приросту інвестицій-
них витрат Зростання

Ланцюговий темп приросту прибутку Зростання
Енерговитрати на одиницю вироблюваної 
продукції Зниження

n1  – кількість показників у складовій потенціалу 
виробничих фондів;

n2  – кількість показників у складовій потенціалу 
оборотних фондів;

n3  – кількість показників у складовій потенціалу 
нематеріальних активів;

3  – кількість складових матеріально-технічного 
потенціалу підприємства.

Рівень ефективності управління ресурсного 
потенціалу слід визначати за формулою 2.
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де ÅÐ  – рівень ефективності управління ресурс-
ним потенціалом підприємства;

Ò  – бальна оцінка окремого показника ефектив-
ності використання трудового потенціалу;

n4  – кількість показників у складовій трудового 
потенціалу;

2  – кількість складових ресурсного потенціалу 
підприємства.

За логікою наведеною на рис. 1 для визначення 
ефективності управління виробничим потенціалом 
слід використовувати формулу:
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де ÅÂ  – рівень ефективності управління вироб-
ничим потенціалом підприємства;

²  – бальна оцінка окремого показника ефектив-
ності використання інноваційного потенціалу;

n5  – кількість показників у складовій інновацій-
ного потенціалу;

2  – кількість складових виробничого потенціалу 
підприємства.

Отже, на основі здійсненого аналізу може бути 
присвоєна загальна оцінка рівня ефективності 
виробничого потенціалу підприємства, де 1 – най-
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нижчий результат, а 4 – найвищий. Для візуалізації 
отриманого результату пропонується побудувати 
засобами MS Excel пелюсткову діаграму. Приклад 
такої діаграми наведено на рис. 2. 

Таким чином, запропонований у статті метод 
аналізу виробничого потенціалу підприємства може 
лежати в основі оцінки ефективності управління 
ним. На основі розробленого алгоритму керівництво 
підприємства матиме можливість визначити сильні 
і слабкі сторони управління потенціалом підприєм-
ства і напрямки його подальшого розвитку. 

Висновки. На сьогоднішній день поняття 
«виробничий потенціал» підприємства залишається 
не сформованим як економічна категорія. Перше 
трактування поняття відбулось за використання 
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ресурсного підходу до тлу-
мачення. Перевагою даного 
підходу є простота формулю-
вання визначення, за котрого 
виробничий потенціал визна-
чається як сукупність вироб-
ничих ресурсів в певному 
місці на конкретний момент. 

На основі даного визна-
чення був сформований вар-
тісний метод вимірювання 
рівня виробничого потенціалу 
підприємства. В його рамках 
величина виробничого потен-
ціалу підприємства визнача-
ється як сукупність його скла-
дових частин (елементів). 

Для визначення рівня 
ефективності управління 

виробничим потенціалом 
підприємства пропонується 

використовувати не натуральні показники характе-
ристики величини виробничого потенціалу, а питомі 
(коефіцієнтний метод). Угрупування показників слід 
проводити на базі структури виробничого потенці-
алу за поелементним підходом.

За рахунок оцінювання величини і динаміки кож-
ного окремого показника здійснюється визначення 
середнього рівня ефективності використання вироб-
ничого потенціалу підприємства і його складових. 
Для полегшення сприйняття оцінок, пропонується 
побудувати пелюсткову діаграму, що відображатиме 
сильні і слабкі сторони управління потенціалом. 
Запропонований алгоритм може стати інструментом 
оцінки ефективності управління виробничим потен-
ціалом підприємства. 

Рис. 2. Сильні і слабкі сторони управління виробничим  
потенціалом підприємства
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ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИМ
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Данная статья посвящена вопросу совершенствования существующих подходов к оценке эффективности 
управления производственным потенциалом предприятия. Для реализации поставленной цели предлагается 
осуществить оценку по аналогии с анализом уровня экономической безопасности предприятия по функци-
ональным составляющим. В статье приведен рекомендательный перечень показателей, которые могут быть 
использованы для оценки эффективности управления производственным потенциалом и описан алгоритм 
анализа. Предполагается группировка ключевых показателей на основе использования составляющих произ-
водственного потенциала, выделенных в рамках поэлементного подхода к измерению его величины. 
Ключевые слова: потенциал предприятия, производственный потенциал, эффективность управления, оценка 
эффективности управления.

EVALUATION OF THE PRODUCTION POTENTIAL MANAGEMENT EFFICIENCY  
BY ITS COMPONENTS
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This article is devoted to the improvement of approaches to evaluation of the production potential management 
efficiency. In order to succeed in object, the authors propose to adapt the algorithm of economic security level analysis 
by functional components. The article provides analysis algorithm and a recommended list of indicators that can be 
used to evaluate the effectiveness of the production potential management. For grouping of key indicators, authors 
suggest using of components allocated in the elemental approach to the measurement of production potential.
Keywords: enterprise potential, production potential, management efficiency, evaluation of management efficiency.
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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  
НА РИНКУ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ «B2B»

Дергалюк Б.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Журенко О.В.
студентка
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

У широкому сенсі «B2B» – бізнес для бізнесу. Це стосується компаній або продавців, які прода-
ють товари головним чином іншим підприємствам, а не продають їх споживачам. Мета продавців 
«B2B» – отримати найкращу можливу угоду. Також продавці часто повинні реалізувати продажі гру-
пам відповідальних осіб, кожен з яких повинен бути впевнений, що цей продукт є найкращим. У 
статті розглянуто теоретичні особливості маркетингу «В2В», а також застосування на даному ринку 
відповідних маркетингових інструментів з практичної точки зору. В рамках маркетингу «В2В» дослі-
джено такий інструмент, як сегментація ринку споживачів. Також у статті розглянуті переваги для 
України використання даного виду продажів.
Ключові слова: «В2В» маркетинг, промисловий маркетинг, інструментарій продажу, сучасні комуні-
кації, сегментування, прибуток.

Постановка проблеми. В останнє десятиліття в 
Україні з'явився ринок із загадковою назвою «В2В». 
Насправді ж даний вид ринку зародився в нашій кра-
їні разом зі становленням ринку як такого. Ринок 
«В2В» – це ринок, де в якості і продавця і покупця 
виступають юридичні особи, а його назва походить 
від англійського виразу “Business to business”, що 
означає «бізнес для бізнесу» або ж «юридична особа 
юридичній особі». Саме тому до сфери «В2В» від-
носяться в основному промислові ринки. Мета даної 
статті – висвітлити поняття «В2В» та пояснити, чому 
настільки важливо розвивати цей напрямок саме для 
України, та що це дасть у результаті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стра-
тегії «В2В» – це продукт, що еволюціонував із засад 
класичної торгівлі, проте набув більш чітких обрисів 
лише нещодавно. Про важливість таких продажів та 
їхню ефективність писали Стів Мінетт [6], Метт Гайнц, 
Джейсон Міллер, Скотт Брінкер [1] та інші. Останній 
є далекоглядним – він створив вражаючу та на пер-
ший погляд складну систему Marketing Technology 
Landscape Supergraphic. Кожен у своїй праці намага-
увся висвітлити практичні аспекти продажів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
наукове обґрунтування актуальності активного впро-
вадження «В2В» продажів на підприємствах. Таким 
чином, задачами статті будуть наступні:

– обґрунтувати, чому для України важливо 
використовувати саме систему «В2В»;

– пояснити систему промислового маркетингу;
– продіагностувати основні задачі стосовно 

закупок та як зменшити їхню вартість;
– пояснити, як стратегія допоможе перетворити 

потенційного покупця на реального та збільшить 
прибуток.

Виклад основного матеріалу. Зараз в Україні 
ринок «В2В» знаходиться в стані свого первісного 
розвитку. На нього впливають як зовнішні фактори, 
пов'язані з економічною і політичною ситуацією в 
країні, так і внутрішні, які визначаються технічною 
оснащеністю підприємств сучасними інформацій-
ними системами та готовністю учасників ринку до 
змін і впровадження систем електронної комерції. Ще 
одним фактором, що впливає на ринок електронної 
комерції, є активність використання мережі інтернет. 
Використання інтернету для взаємодії підприємств 
активно розвивається, оскільки застосування елек-
тронних методів ведення бізнесу сьогодні є необхід-
ністю, продиктованою розвитком світової економіки. 

Маркетинг ринку «В2В» – це майже завжди про-
мисловий маркетинг. Для розгляду даного поняття 
звернемося до праці всесвітньо відомого професіо-
нала в області розробки і застосування інструментів 
промислового маркетингу Ф. Вебстера «Основи про-
мислового маркетингу» [5]. Промисловий маркетинг 
пов'язаний із продажем товарів і послуг промисло-
вим інституціональним клієнтам, до таких відно-
сять державні установи, промислові підприємства, 
підприємства, що обслуговують комунальну сферу, 
освітні та медичні установи, організації оптової 
та роздрібної торгівлі. Найважливіша особливість 
покупців на ринку «В2В» полягає в тому, що при-
дбані ними товари і послуги підлягають подальшим 
змінам для створення за їх допомоги нових товарів 
і послуг. Такі товари, як напівфабрикати, окремі 
деталі або сировина, використовуються для подаль-
шого створення кінцевого продукту, наприклад 
обладнання, будівельних матеріалів, предметів побу-
тової хімії. Що стосується торгових посередників, 
які купують товари для подальшого їх продажу, то 
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вони, в свою чергу, додають даним товарам цінність 
за допомогою надання диференційованих послуг 
для більш повного задоволення покупців. У своїй 
основі промисловий маркетинг є одною з основних 
ланок системи забезпечення функціонування різних 
організацій, постачальників товарів і послуг.

З огляду на специфічність промислового марке-
тингу, фахівці виділяють ряд особливостей, які поля-
гають в наступному [3]:

– відносно вузьке й стабільне коло споживачів, 
що ускладнює процес підвищення конкурентоспро-
можності товарів і послуг;

– низька ефективність застосування реклами в 
порівнянні зі споживчим маркетингом;

– висока роль мережі інтернет для просування 
товарів і послуг;

– необхідність адаптації рекламних повідо-
млень і текстів для пересічних читачів, клієнтів;

– необхідність організації технічного обслу-
говування товарів, що продаються в залежності від 
галузевого ринку та ін.

Як вже було зазначено, «В2В» маркетинг відріз-
няється від споживчого не продуктом, а специфікою 
клієнта. Умовно споживачів на даному ринку можна 
розділити на три групи:

1. промислові клієнти, відповідно промислові 
підприємства;

2. інституційні клієнти, такі як організації охо-
рони здоров'я, освіти, тобто юридичні особи, що 
представляють соціальні інститути;

3. державні або урядові клієнти.
Сучасні фахівці в маркетинговій області виділя-

ють цілий ряд особливостей маркетингу «В2В»:
1. Орієнтація маркетингу «В2В» на клієнта. 

В рамках спрямованості промислового маркетингу 
в бік клієнта ефективна маркетингова стратегія на 
ринку даного виду вимагає наступного:

– максимально можливе розуміння потреб і 
бажань клієнта;

– орієнтація на умови і стан конкуренції на 
галузевому ринку «В2В»;

– облік специфічних особливостей джерел про-
мислового маркетингу;

– зіставлення потреб покупця і особливостей 
компанії тощо. 

2. Залежність попиту на послуги і товари даного 
ринку від попиту на споживчі товари. Відповідно 
попит на ринку «В2В» може носити назву похідного. 
Тому активність промислових клієнтів, а саме інтен-
сивність і масштаб закупівель відображають попит 
кінцевих споживачів на товар або послугу. Дана 
залежність використовується для розробки аналітич-
них методик, які прогнозують обсяги продажів, для 
планування обсягу виробництва, визначення фінан-
сових потреб [4].

3. Складність товару або послуги, тобто технічна 
складність продукту. Він потребує значних вкладень, 
високого ступеня новаторства, збільшує можливі 
ризики. Крім цього товар розглядається як комплекс 
продукту і послуги, оскільки даний товар купується 
для бізнесу, а не споживання, відповідно важливими є 

як сам товар, його якість, так і додаткові послуги, що 
надаються продавцем, в залежності від виду товару 
це можуть бути технічне обслуговування, монтаж, 
інформаційні, консультаційні послуги тощо.

4. Взаємозалежність покупця і продавця. 
З одного боку, покупець залежить від продавця, 
оскільки від поставок товарів залежить діяльність 
самого покупця. Куплені товари є ланкою виробни-
чого ланцюга покупця, від якості товару, інтенсив-
ності поставок, наданих гарантій і супутніх послуг 
продавця безпосередньо залежить діяльність, а зна-
чить і економічний стан покупця. З іншого боку, 
продавець залежить від покупця. На даному ринку 
у продавця обмежена і відносно стабільна кількість 
покупців, втрата хоча б одного з них загрожує фінан-
совою нестійкістю організації в цілому [1]. 

5. Складність процесу закупівлі. Складність 
цього процесу полягає в складності прийняття самого 
рішення про закупівлю. Якщо в споживчому марке-
тингу часто дане рішення приймається одним індиві-
дом або невеликою узгодженою групою з урахуван-
ням кінцевого використання товару або послуги, з 
орієнтацією на потреби і бажання обмеженого кола 
осіб, то у випадку з маркетингом «В2В» рішення при-
ймається групою осіб на основі збору і аналізу інфор-
мації про товар, що збувається, з урахуванням еконо-
мічних і технічних факторів, а також з урахуванням 
стану зовнішнього середовища. Таким чином, при-
йняття рішення про покупку є складним багатоетап-
ним процесом, що залучає до себе відносно велику 
групу прямо і частково зацікавлених осіб. Завдання 
самого процесу закупівлі складається в тому, щоб 
придбати товар за оптимальною ціною в необхідній 
кількості в певний час і конкретному місці [2]. До 
завдань щодо закупівель відносяться наступні:

– безперервне забезпечення процесу виробни-
цтва необхідними товарами;

– гарантія якості товару, що купується, відповід-
ність розробленим технічним вимогам;

– придбання товару за оптимальною ціною, вра-
ховуючи особливості виробництва і власну політику 
ціноутворення;

– придбання разом із товаром ряд супутніх 
послуг у залежності від характеру товару, що купу-
ється, і виду діяльності;

– налагодження продуктивних довгострокових 
зв'язків між продавцем і покупцем.

Для вирішення зазначеного комплексу завдань 
необхідними стають розробка і застосування стра-
тегії закупівель. Стратегія закупівель розробляється 
з урахуванням виду діяльності, масштабів, специ-
фічних особливостей виробництва, проте для будь-
якого підприємства можна виділити кілька загаль-
них етапів у розробці стратегії закупівель; розробка 
технічних специфікацій; обгрунтування стратегіч-
них ролей покупців і продавців [3].

Основою рішення для формування маркетинго-
вої стратегії на підприємстві в більшості випадків є 
результат застосування такого маркетингового інстру-
менту, як сегментування. В економічній літературі 
існує цілий ряд визначень сегментування, в рамках 
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даної роботи розглядається наступне: сегментування – 
це маркетинговий інструмент, що дозволяє розділити 
ринок на більш дрібні ринки (субринки) з метою 
більш ефективної взаємодії продавця і покупця, а зна-
чить, в результаті для збільшення прибутку.

Одним з найважливіших рішень на ринку «В2В» 
для фірм є вибір клієнтів, так як умови і сам процес 
співпраці з ними визначають поведінку і стратегію 
фірми-продавця, її фінансову політику, а також орга-
нізаційну структуру. Потреби і переваги клієнтів в 
даному випадку є основою для розробки товарної про-
позиції, формування цінової політики, системи кому-
нікацій. Завдання вибору клієнтів полягає в тому, щоб 
потенційні клієнти від співробітництва з конкретним 
продавцем отримували максимально можливу вигоду, 
а також щоб їхні потреби і переваги відповідали мож-
ливостям продавця. З одного боку, фірмі-продавцеві 
покупець повинен замовити в якості товару, що купу-
ється, той продукт, який може бути якісно зроблений, 
і виробництво якого не суперечить загальній стратегії 
фірми. З іншого боку, фірма-покупець повинна бути 
готова заплатити за товар або послугу. Такі покупці для 
фірми-продавця – запорука стабільності і успішності 
бізнесу, оскільки відповідність потреб покупця мож-
ливостям продавця є основою взаємовигідних довго-
строкових партнерських відносин. Однак такі клієнти 
будуть сприяти підвищенню ефективності діяльності 
фірми-продавця тільки в тому випадку, коли взаємо-
вигідні відносини побудовані тільки з даними про-
давцем, в іншому випадку такий клієнт буде сприяти 
жорстокості конкуренції серед продавців.

Як вже було зазначено, вибір клієнтів є дуже важли-
вим рішенням і вельми складним процесом для фірми, 
саме тому потрібно чітко формулювати завдання, 
заздалегідь визначати чіткі характеристики потенцій-
них клієнтів і розробляти можливі умови співпраці.

Однак на практиці вибір клієнтів часто має випад-
ковий характер, що апріорі позбавляє фірму ряду мож-
ливостей поліпшення власного фінансового стану. 
Сегментація дає можливість досить чітко визначити 
коло потенційних клієнтів, диференціювати їх за різ-
ними ознаками, що є критеріями для відбору покуп-
ців для конкретної фірми [2]. Сегментування дозволяє 
вибрати кращих з потенційних клієнтів і адаптувати 
саме до них стратегію маркетингу. Для проведення сег-
ментації необхідно визначити критерії або, так звані, 
змінні сегментування. Змінні сегментації є конкретні 
характеристики клієнтів, що відображають їх відмін-
ності. В рамках маркетингу «В2В» для визначення 
змінних необхідно враховувати деякі особливості:

1. обрана змінна повинна бути вимірною або 
умовно вимірною;

2. змінна повинна бути релевантна для досить 
великої групи потенційних клієнтів, інакше її виді-
лення буде безглуздим; обрана характеристика пови-
нна ставитися до відмінностей клієнтів і відобра-
жати реакцію клієнтів на маркетингові дії продавця;

3. сегменти повинні бути досить великими для 
того, щоб по відношенню до кожного з них було б 
можливим використання самостійної маркетингової 
стратегії;

4. теоретично виділені сегменти повинні бути 
застосовними для спільної діяльності на практиці.

Критерії сегментування і самі сегменти ринку 
«В2В» корінним чином відрізняються від сегментів 
ринку «В2С». У рамках маркетингу «В2В» багато 
авторів виділяють мікро- і макросегментування.

Як правило, макросегмент складається з досить 
великої кількості організацій, що мають схожі харак-
теристики, і відображає особливості будь-якого цільо-
вого ринку. Мікросегмент є групою однорідних покуп-
ців, що входять до складу макросегмента. Виділення 
мікросегмента – процес більш складний і наукоміст-
кий, ніж виділення макросегмента, воно часто вимагає 
проведення складних маркетингових досліджень [6].

Серед критеріїв сегментації на ринку «В2В» виді-
ляють наступні:

– кількісні параметри сегмента;
– стійкість сегмента;
– доступність сегмента;
– прибутковість сегмента;
– рекламні можливості компанії в сегменті;
– залежність сегмента від обмежування товарів 

і послуг;
– рівень конкуренції;
– рівень захищеності від конкурентів;
– технологічні труднощі роботи в сегменті тощо.
Специфіка ринку «В2В» дозволяє також розгля-

дати вертикальне сегментування ринку, коли рин-
кові структури визначають рух товару від місця його 
виробництва до точки його споживання. Найчастіше 
на даному ринку вертикальна структура руху товару 
досить складна через довгого ланцюжка угод «про-
давець – покупець» [5]. Зважаючи на таку складності 
вертикальне сегментування ринку вимагає розгляду 
ряду фундаментальних проблем, пов'язаних з конку-
ренцією в галузі, створенням оптимальної стратегії з 
метою виявлення прибуткової ринкової ніші, де інди-
відуальні можливості конкретного продавця макси-
мально можливо задовольнять потреби конкретного 
покупця. Ринкова ніша, яка обрана вірно, дає можли-
вість мінімізувати витрати на виробництво продукту 
і, відповідно, максимізувати прибуток.

Окремої уваги в маркетингу «В2В» заслугову-
ють комунікації. Вони являють собою комплекс осо-
бистих і безособових комунікацій щодо компанії-
покупця. Вони можуть включати в себе промоакції, 
торгові виставки, особисті продажу, директ-мейл, 
подарунки тощо. Ефективність застосування будь-
якого з обраних інструментів залежить від того, як 
він буде поєднуватися з іншими елементами стиму-
лювання збуту [3].

Мета маркетингової комунікації полягає в тому, 
щоб провести організацію-покупця зі стану потен-
ційного клієнта в стан реального. Розробка програми 
маркетингових комунікацій в рамках ринку «В2В» 
складається з шести базових елементів:

1. постановка завдань. У рамках розробки даного 
елемента бажано провести два типи аналізу: аналіз 
компанії і її товарів, а також аналіз ринку і покуп-
ців, тобто аналіз внутрішнього і зовнішнього серед-
овища. Проведення даних видів аналізу передбачає 
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відповіді на ряд питань: яку позицію на ринку займа-
ють товари компанії? Які сильні та слабкі сторони 
фірми стосовно її конкурентів? Яка оцінка даної ком-
панії з боку покупців в порівнянні з конкуруючими 
фірмами? Наскільки задоволені клієнти компанії? 
Відповіді на ці питання виявлять проблеми компанії 
і допоможуть сформувати чіткі завдання програми 
маркетингових комунікацій;

2. визначення цільової аудиторії. Цільову аудито-
рію можна виявити на двох рівнях: в рамках мікро- і 
макросегментів;

3. визначення бюджету. З точки зору економіч-
ної теорії, компанія може продовжувати збільшу-
вати витрати на маркетингові комунікації до того 
моменту, коли додатковий дохід від них не стане 
рівним додатковим витратам. Однак на практиці 
визначити такий момент є досить складним завдан-
ням, оскільки непросто визначити співвідношення 
між зробленими витратами і реакцією і активністю 
покупців. Застосовується три підходи до визначення 
розміру даного бюджету: використання різного роду 
посібників і правил, застосування загальної практики 
фірми в конкретній галузі та застосування методу 
«цілей і завдань». У рамках останнього передбача-
ється постановка чітких завдань досягнення певного 
вимірного результату, відповідно до чого встановлю-
ється передбачуваний розмір бюджету;

4. розробка стратегії повідомлення. Розробка 
стратегії повідомлення включає два обов'язкових 

етапи: попередню і остаточну розробку. Перша роз-
робляє свого роду заяву про цілі маркетингових кому-
нікацій, тобто містить в собі інформацію про фірму, її 
можливості, вироблені товари тощо. Крім того, вона 
повинна демонструвати здатність задоволення потреб 
і бажань клієнтів, а також відображати конкретні 
вигоди від співпраці саме з цією фірмою. Остаточний 
етап, в свою чергу, створює повідомлення, готові для 
розповсюдження за допомогою медіаканалів;

5. вибір медіаканала. Основою для вибору меді-
аканала є специфіка обраної цільової аудиторії;

6. створення системи оцінки результату, оцінка 
ефективності програми комунікацій [4].

Висновки. Таким чином, особливості ринку 
«В2В» «диктують» свої умови застосування мар-
кетингових інструментів. Орієнтація на клієнта, 
технічна складність продукту, взаємозалежність 
покупця і продавця – все це робить специфічним і 
застосування маркетингових інструментів. Специ-
фічними особливостями маркетингу «В2В» є орі-
єнтація на клієнта, залежність попиту на послуги і 
товари ринку «В2В» від попиту на споживчі товари, 
технічна складність товару або послуги, взаємоза-
лежність покупця і продавця і, нарешті, складність 
процесу закупівлі. Особливості маркетингу «В2В», в 
свою чергу породжують і особливості застосування 
маркетингового інструментарію. Такий підхід буде 
доречним як для стартапів, так і для компаній із роз-
виненою торговельною мережею.
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В широком смысле «В2В» – бизнес для бизнеса. Это касается компаний или продавцов, которые продают товары 
главным образом другим предприятиям, а не продают их потребителям. Цель продавцов «В2В» – получить наилуч-
шую возможную сделку. Также продавцы часто должны реализовать продажи группам ответственных лиц, каждый 
из которых должен быть уверен, что этот продукт является лучшим. В статье рассмотрены теоретические особен-
ности маркетинга «В2В», а также применение на данном рынке соответствующих маркетинговых инструментов 
с практической точки зрения. В рамках маркетинга «В2В» исследован такой инструмент, как сегментация рынка 
потребителей. Также в статье рассмотрены преимущества использования данного вида продаж для Украины.
Ключевые слова: «В2В» маркетинг, промышленный маркетинг, инструментарий продажи, современные ком-
муникации, сегментирование, прибыль.
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In a broad sense, “B2B” is business for business. This applies to companies or sellers who sell goods mainly to other 
enterprises, and do not sell them to consumers. The goal of “B2B” vendors is to get the best possible deal. Also, sellers 
often have to sell to groups of responsible persons, each of whom must be sure that this product is the best. The article is 
devoted to the theoretical features of marketing “B2B”, as well as the application in this market of appropriate marketing 
tools from a practical point of view. Within the framework of marketing, “B2B” explored a tool such as segmentation of 
the consumer market. In the article is also explained the advantages for Ukraine of using this type of sales.
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Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності поняття фінансового результату під-
приємства, як основного показника ефективності суб'єкта господарювання, оскільки отримання 
прибутку, як позитивного фінансового результату, завжди буде кінцевою метою будь-якого суб’єкта 
підприємницької діяльності. Проаналізовано основні наукові дослідження вчених-економістів даної 
проблематики, доповнено власними дослідженнями та сформоване унікальне визначення сутності 
поняття «фінансового результату». Запропоновано приділяти увагу аналізу фінансових результатів 
в управлінському обліку суб'єктів малого підприємництва, а саме вивчення даного поняття у розрізі 
показника управлінської звітності з метою аналізу ефективності діяльності підприємства.
Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, збиток, дохід, витрати.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У сучасному світі перед будь-яким організмом чи то 
живим, чи, навіть, неживим, постає головна мета, 
котру необхідно досягнути протягом певного жит-
тєвого циклу. У кожного вона своя та не схожа на 
інших. Для природи – це здатність вижити та про-
йти свій життєвий цикл в умовах навколишнього 
середовища, в якому виживає лише сильніший. При 
розгляді питань мотивації людини, як прагнення 
досягнути чогось, більшість дослідників-економіс-

тів опираються на фундаментальну працю А. Мас-
лоу – праці «Мотивація і особистість» де осно-
вними критеріями є фізіологічні потреби, потреби 
у безпеці, потреби у спілкуванні, приналежності 
до оточення, соціальних груп, потреби у повазі 
та визнанні суспільства та потреба у самореаліза-
ції [1; 2]. Так і підприємство, що також у певній 
мірі являється організмом, має головну мету своєї 
діяльності, і саме нею виступає отримання фінансо-
вого результату. Як бачимо, поняття «фінансового 
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результату» залишається актуальним питанням, 
тому особливу увагу йому необхідно приділяти і 
в розрізі бухгалтерського обліку, проблемам, що 
виникають, та вирішувати їх, відповідно до розви-
тку сучасного світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам особливості формування доходів, витрат і 
фінансових результатів у бухгалтерському обліку при-
свячено дослідження Ф.Ф. Бутинця [3], Н.М. Ткаченко 
[4], А. Г. Загороднього, Г. Л. Вознюк [5], С. Л. Лондар, 
О. В. Тимошенко [6], Р. В. Скалюк [7; 8] тощо. Між 
тим залишається значна кількість невирішених питань 
щодо визнання доходів, витрат і формування фінан-
сових результатів за видами діяльності підприємства, 
надання аналітичної інформації та прийняття управ-
лінських рішень для визначення їх впливу в цілому на 
загальний фінансовий результат (прибуток чи збиток), 
а також напрями використання прибутку та їх відобра-
ження на рахунках бухгалтерського обліку [9].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на інтерес науковців 
до обраної проблематики, дослідження категорії 
«фінансовий результат», як багатогранного показ-
ника ефективності діяльності підприємства, не втра-
чає актуальності. Ведуться досить активні дискусії 
щодо тлумачення сутності даного поняття. Тож, 
додаткової уваги заслуговує дослідження діалектики 
категорії фінансового результату [10]. Також одним 
з невирішених питань у бухгалтерському обліку 
є доцільність використання поняття «фінансові 
результати» суб'єктами малого підприємництва, що 
є платниками єдиного податку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є систематизація теоре-
тичних підходів до визначення економічної сутності 
фінансових результатів, а також дослідження її від-
повідності у бухгалтерському та податковому обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчаючи нормативно-правові акти, що є головними 
та першочерговими для виконання, серед яких Подат-
ковий кодекс України [11], Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» [12], Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (далі – МСФЗ) 1 «Перше засто-
сування МСФЗ» [13], Міжнародні стандарти бухгал-
терського обліку (далі – МСБО) 1 «Подання фінан-
сової звітності» [14], не дають визначення сутності 
поняття «фінансові результати». Щодо наукової літе-
ратури, то існує дуже багато різноманітних підходів 
до визначення сутності. Думки деяких вчених-еко-
номістів рухаються в одному напрямку щодо їх сут-
ності, інші значно різняться у своєму погляді на один 
і той же об'єкт бухгалтерського обліку.

Розглянемо трактування поняття «фінансовий 
результат»:

– Бутинець Ф. Ф. – співставлення доходів та 
витрат підприємства відображених у звіті. Прибуток 
або збиток організації [3];

– Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. – різниця між 
доходами та витратами підприємства чи його окре-
мого підрозділу за певний час. Приріст чи змен-

шення вартості власного капіталу підприємства вна-
слідок діяльності у звітному періоді [5];

– Лондар С. Л., Тимошенко О. В. – приріст (чи 
зменшення) вартості власного капіталу підприєм-
ства, що утворюється в процесі його підприємниць-
кої діяльності за звітний період [6];

– Мочерний А. Д. – грошова форма підсумків 
господарської діяльності організації або її підрозді-
лів, виражена в прибутках або збитках [15];

– Опарін В. М. – зіставлення регламентованих 
податковим законодавством доходів і витрат. Пере-
вищення доходів над витратами становить прибуток, 
зворотне явище характеризує збиток [16];

– Пушкар М. С. – прибуток або збиток, отрима-
ний в результаті господарської діяльності [17];

– Скалюк Р. В. – якісний та кількісний показник 
результативності господарської діяльності підпри-
ємства [7; 8];

– Ткаченко Н. М. – доходи діяльності підприєм-
ства за вирахуванням витрат діяльності [4].

На основі вивчених наукових праць з питань 
трактування поняття «фінансові результати» та його 
сутності, можемо об’єднати дослідженні підходи за 
такими напрямками:

– фінансові результати як підсумки (результат) 
діяльності підприємства;

– фінансові результати як прибуток (збиток) 
підприємства;

– фінансові результати як приріст (зменшення) 
капіталу підприємства [18].

Аналізуючи наведені дослідження вчених-еко-
номістів, можна зробити висновок, що фінансовий 
результат може бути позитивним та негативним. 
Позитивний фінансовий результат – це прибуток, 
приріст капіталу підприємства, перевищення дохо-
дів підприємства над його витратами. Негативний 
фінансовий результат – це, навпаки, збиток, змен-
шення капіталу підприємства, перевищення витрат 
підприємства над його доходами. Однак постає 
питання: а чи може бути збиток фінансовим резуль-
татом діяльності? Оскільки, результатом є кінцевий 
наслідок послідовності дій, етапом діяльності, коли 
визначено наявність переходу якості в кількість і 
кількості в якість, а головною метою діяльності 
будь-якого підприємства, окрім неприбуткових орга-
нізацій, являється отримання прибутку, то можемо 
зробити висновок, що збиток не виступає у ролі 
досягнутої мети, свідчить про потребу у змінах дій, 
аби все ж таки досягнути поставленої мети, отри-
мати перехід якісно виробленої продукції (наданих 
послуг, виконаних робіт) у позитивне кількісне зна-
чення фінансового результату (прибутку).

Відповідно до ст. 134 Податкового кодексу Укра-
їни об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом 
походження з України та за її межами, який визна-
чається шляхом коригування (збільшення або змен-
шення) фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різ-
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ниці, які виникають відповідно до положень цього 
Кодексу [11]. Виходячи з вище наведеного можна 
зробити висновок, що податкове законодавство ото-
тожнює поняття «фінансовий результат» і «прибу-
ток». Ще однією тезою для підтвердження думки 
про те, що збиток не може бути фінансовим резуль-
татом діяльності підприємства є те, що об'єктом опо-
даткування є саме прибуток, а на збиток навіть не 
нараховується податок на прибуток.

Пропонуємо ще дослідити доцільність викорис-
тання поняття «фінансові результати» в бухгалтер-
ському обліку суб'єктів малого підприємництва. 
Здебільшого такі підприємства обирають для себе 
спрощену систему оподаткування, обліку та звіт-
ності – особливий механізм справляння податків 
і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 
податків і зборів, на сплату єдиного податку з одно-
часним веденням спрощеного обліку та звітності. 
Ставки єдиного податку встановлюються у межах 
розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заро-
бітної плати та доходів суб'єкта господарювання. 
Ніякого зв'язку з наявністю чи відсутністю фінансо-
вого результату, прибутку чи збитку підприємства, 
система оподаткування немає. Оскільки прямої і 
досить значної необхідності у понятті «фінансовий 
результат» для суб'єктів малого підприємництва, 
платників єдиного податку, для бухгалтерського 
обліку не має, більш доцільним є використання 
даної економічної категорії у розрізі управлінського 

обліку, з метою глибокого розкриття джерел доходів, 
можливість їх примноження, для прийняття управ-
лінських рішень щодо збільшення прибутку підпри-
ємства, для детального відображення витрат підпри-
ємства, пошуку шляхів мінімізації витрат, контролю 
виконання планового бюджету на обліковий період, 
покращення обліку фінансових результатів та підви-
щення ефективності діяльності підприємства.

Висновки з цього дослідження. Підсумовуючи 
проведене дослідження можна зробити висновок, 
що фінансовий результат – це позитивний результат 
діяльності підприємства (прибуток), що становить 
перевищення доходів суб'єкта господарювання над 
його витратами та впливає на приріст капіталу. Існує 
безліч підходів до розкриття сутності даної еконо-
мічної категорії, значна кількість визначень, проте 
не закріплено в жодному нормативно-правовому 
акті, що вирішило б протиріччя у науковому серед-
овищі цієї проблеми. У ході вивчення особливостей 
бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприєм-
ництва, платників єдиного податку, було запропоно-
вано більш глибше, детальніше розглядати поняття 
«фінансового результату» в управлінському обліку, 
ніж у бухгалтерському (фінансовому). Адже саме 
так є можливість знайти шляхи примноження дохо-
дів та можливість мінімізувати витрати. Така послі-
довність дій приведе в кінцевому результаті до мак-
симізації прибутку, що є головною метою діяльності 
суб'єктів комерційної підприємницької діяльності.
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Статья посвящена актуальным вопросам определения сущности понятия финансового результата предприятия, 
как основного показателя эффективности предприятия, поскольку получение прибыли, как положительного 
финансового результата, всегда будет конечной целью любого субъекта предпринимательской деятельности. 
Проанализированы основные научные исследования ученых-экономистов данной проблематики, дополнен 
собственными исследованиями и сформировано уникальное определение сущности понятия «финансового 
результата». Предложено уделять внимание анализу финансовых результатов в управленческом учете субъек-
тов малого предпринимательства, а именно изучение данного понятия в разрезе показателя управленческой 
отчетности с целью анализа эффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, убыток, доход, расходы.

CONCEPT OF THE FINANCIAL RESULT OF THE ENTERPRISE,  
AS THE BASIC INDICATOR OF THE EFFICIENCY OF THE SUBJECT OF BUSINESS

Kuznetsova S.O.
Ph.D. in еconomics
Kharkiv Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University
Zabelina L.T.
student
Kharkiv Trade and Economic Institute
Kyiv National University of Trade and Economics

The article is devoted to the actual issues of determining the essence of the notion of the financial result of the company 
as the main indicator of the effectiveness of the entity, since the profit, as a positive financial result, will always be 
the ultimate goal of any subject of entrepreneurial activity. The basic scientific researches of the scientists-economists 
of the given problem are analyzed, their own researches are supplemented and the unique definition of the essence 
of the concept of “financial result” is formed. It is proposed to pay attention to the analysis of financial results in the 
management accounting of small businesses, namely the study of this concept in terms of the indicator of managerial 
reporting in order to analyze the effectiveness of the enterprise.
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Розкрито етапи управління розвитком трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту, 
надано характеристики типів політик управління розвитком трудового потенціалу, що стало основою 
для обґрунтування основних напрямків вдосконалення процесів управління персоналом на підпри-
ємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Запропоновано комплекс реко-
мендацій по вдосконаленню управління розвитком трудового потенціалу підприємств залізничного 
транспорту, що базується на побудові нової моделі, впровадженні нових інноваційних інструментів 
впливу на працівників, які б мотивували їх до розвитку.
Ключові слова: трудовий потенціал підприємств залізничного транспорту, мотиваційний розвиток 
персоналу; управління персоналом підприємств залізничного транспорту; мотивація діяльності пра-
цівників підприємств залізничного транспорту.

Постановка проблеми. За весь період ринкових 
перетворень України в трудовій сфері країни відбу-
лися кардинальні зміни. В цілому сформовані макро-
економічні умови для розвитку трудової активності 
населення можна назвати сприятливими. Однак на 
мікроекономічному рівні проблема розвитку персо-
налу як і раніше розглядається не як мета, а як засіб 
вирішення економічних завдань. Багато в чому це 
обумовлено недостатньою увагою ролі мотиваційного 
фактору у розвитку персоналу, недосконалістю інстру-
ментів впливу на цей процес, що знижують ефектив-
ність управління персоналом при реалізації управлін-
ської функції мотивації. Пошук рішення направленого 
на вирішення цього завдання присвячено безліч нау-
кових досліджень. Однак те, що розвиток персоналу 
може і повинен піддаватися управлінського впливу, не 
викликає дискусій ні в теоріях, ні на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою формування трудового потенціалу підпри-
ємств залізничного транспорту, управління його 
розвитком займалися такі вчені як: Дикань В.Л., Калі-
ніченко Л.Л., Компанієць В.В., Токмакова І.В. Голо-
вкова Л.С., Литвинюк А.А., Кузнецова Н.В. [1-8]. 
Ними було розглянуто й розкрито сутність основних 
інструментів управління персоналом, розкрито про-
блеми і тенденції розвитку управління персоналом 
на транспорті.

У статті, персонал підприємств залізничного 
транспорту розглядається як носій трудового потен-
ціалу, з чого випливає висновок, що керуючи роз-
витком персоналу підприємства залізничного тран-
спорту одночасно реалізуються процеси управління 
розвитком трудового потенціалу. Слід підкреслити, 
що в обох цих процесах особливістю управління є 
те, що і персонал, і трудовий потенціал підприємств 
залізничного транспорту «належать» підприємству 
на правах обмеженого користування.

Трудовий потенціал невід'ємний від особистості 
його носія, тому завдання управління ним полягає 
не тільки в нарощуванні цього потенціалу, з метою 
стратегічних потреб залізниць, а й у створенні умов 
для підвищення ефективності і продовження періоду 
його використання [1]. Остання обставина виступає 
істотним мотиватором трудової діяльності працівни-
ків підприємств залізничного транспорту і, по суті, 
представляє сукупність прояву трьох умов:

– розвитку працівника, його знань, умінь, нави-
чок, здібностей, які він може використовувати в 
організації (зростання трудового потенціалу праців-
ника);

– розвитку персоналу, що відбувається під впли-
вом змісту, умов трудової діяльності та організацій-
ного середовища (розвиток трудового потенціалу 
підприємств залізничного транспорту);

– покращення роботи залізничних підрозділів, 
що забезпечується зростанням результативності 
праці, збільшенням творчої складової працівників, 
розширенням сфер застосування професійних зді-
бностей працівників транспорту і т.п., що є законо-
мірним наслідком розвитку трудових потенціалів 
працівника і організації.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Обґрунтування питання необхідності 
розробки рекомендацій щодо вдосконалення управ-
ління розвитком трудового потенціалу підприємств 
залізничного транспорту з позицій їх використання 
в якості мотиваційного інструменту для управління 
персоналом, що є загальною частиною проблеми, 
але не була достатньо розглянута, та може включати 
наступні аспекти:

– процес управління трудовим потенціалом слід 
розглядати з точки зору досягнення стратегічних 
перспектив розвитку підприємств залізничного 
транспорту;



43

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

– процес розвитку управління трудовим потенці-
алом слід розглядати з точки зору його самостійного 
мотиваційного впливу на персонал організації, сти-
мулюючого його до зростання масштабів викорис-
тання наявного трудового потенціалу в період трудо-
вої діяльності на залізницях.

Метою статі є: саме ці вихідні передумови покла-
дені в основу авторських пропозицій щодо вдоско-
налення та розроблення комплексу рекомендацій 
по вдосконаленню управління розвитком трудового 
потенціалу підприємств залізничного транспорту.

Викладення основного матеріалу. При розробці 
рекомендацій слід базуватися на принципах соціаль-
ної технологізації управління персоналом, що дозво-
ляє уявити досліджуваний процес у вигляді моделі 
управління розвитком трудового потенціалу підпри-
ємств залізничного транспорту (рисунок 1).

Першим структурним елементом запропонованої 
моделі є вибір типу політики управління персоналом 
підприємств залізничного транспорту. До теперіш-
нього часу в теорії і практиці склалося кілька варі-
антів подібної політики, що розрізняються базовим 
принципом її побудови (таблиця 1).

Стосовно до предмету нашого дослідження най-
більш прийнятним типом політики управління пер-
соналом є управління за допомогою мотивації. Реа-
лізація цієї політики відбувається через розробку 
відповідної кадрової стратегії (другий етап моделі 
управління розвитком трудового потенціалу). 

Відомо, що всі варіанти кадрової стратегії заліз-
ниць, по суті, зводяться до визначення пріоритетів 
в співвідношенні можливостей трудового потен-
ціалу і цілей стратегічного розвитку залізничного 
транспорту, і можуть бути розділені на два базові 
підходи:

– обґрунтування стратегічного розвитку органі-
зації виходячи з існуючого трудового потенціалу і 
можливостей його розвитку;

– забезпечення розвитку трудового потенціалу 
та коригування стратегії організації відповідно до 
аспектів, що відкриваються більш широкими і якіс-
ними можливостями його використання.

Зрозуміло, що з позицій розгляду розвитку трудо-
вого потенціалу працівника як самостійного інстру-
менту мотиваційного розвитку персоналу другий 
підхід до розробки кадрової стратегії організації 
має явні переваги. Однак при виборі даного підходу 
необхідно враховувати наступну обставину. В силу 
багатокомпонентного формування самого трудового 
потенціалу підприємств залізничного транспорту, 
наслідки його розвитку важко прогнозовані не тільки 
для залізниць, але і для носія цього потенціалу, який, 
наприклад, отримавши нові професійні знання чи 
вміння, може використовувати їх за межами орга-
нізації, використавши власні кошти на отримання 
працівником цих знань, або безпосередньо підпри-
ємствами (підвищення кваліфікації).

Незважаючи на реальність появи ризику не окуп-
ності інвестиційних вкладень в розвиток трудового 
потенціалу працівників підприємств залізничного 
транспорту, залізниця на нашу думку, може їх міні-
мізувати, для чого слід створити такі умови трудо-
вої діяльності, які будуть в повній мірі задовольняти 
працівників, які прагнуть до професійного розвитку 
і досягають вирішення цього завдання.

Тому доцільно вважати, що кардинальна зміна, 
оновлення та нарощування трудового потенціалу 
(тобто розвиток) має розглядатися в якості голов-
ної задачі реалізації кадрової стратегії залізниць, як 
її найважливіший інтелектуальний і професійний 
ресурс, який забезпечує ефективний соціально-еко-
номічний розвиток підприємств залізничного тран-
спорту. Головним напрямком реалізації кадрової 
стратегії має виступати створення гарантій розвитку 
особистих трудових потенціалів працівників, сво-
боди використання ними професійних здібностей, 

 
5. Оцінка ефективності заходів розвитку трудового потенціалу працівника, контроль за їх реалізацію 

4. Обгрунтування технології управління мотивацією розвитку трудового потенціалу, вибір заходів та їх 
впровадження 

3. Формування загального уявлення про систему мотивації  відповідно до  стратегічних орієнтирів розвитку 
залізничного траспорту 

2. Розробка кадрової стратегії, відповідної до мети розвитку трудового потенціалу ПЗТ 

1. Вибір політики управління персоналом на ПЗТ та пошук недоліків у діючий системі 

Рис. 1. Алгоритм управління розвитком трудового потенціалу  
підприємств залізничного транспорту
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Таблиця 1
Альтернативні типи політики управління персоналом та їх коротка характеристика 

Тип політики 
управління 
персоналом

Головний принцип 
розробки політики Коротка характеристика політики управління персоналом

Управління на 
основі інструкцій та 

контролю
Авторитарність 

управління

Органи керування не делегують працівникам трудові завдання, 
розподіляються тільки види робіт. Втручання в трудову діяльність 
є постійним і безпосереднім, активність працівників пригнічена 
і не розвивається, працівники несамостійні і не виявляють ніякої 
ініціативи. Потенціал персоналу в такій системі управління заді-
яний не більше, ніж на третину, що пов'язано з неможливість реа-
лізації творчого потенціалу

Управління на основі 
делегування

Делегування 
повноважень і 

відповідальності

Передбачає можливість передачі окремих завдань, повноважень 
і відповідальності за діяльність конкретними працівникам або 
більш низьких рівнів управління. Делегування вимагає об'єднання 
дій, чіткої постановки задачі, чіткого визначення рамок прийняття 
рішень, чіткого розмежування відповідальності. Особлива роль 
в такій політиці належить управлінському контролю виконання 
повноважень і відповідальності

Управління на 
основі мінімізації 

управлінського 
втручання

Демократизація 
управління

Втручання органів управління в роботу підлеглих відбувається 
тільки в виняткових випадках, коли сфера або «ціна» прийня-
того рішення перевищують повноваження працівника і він зму-
шений звертатися до вищої ланки управління організацією. Такі 
винятки визначаються в описах робочих місць або в спеціальних 
інструкціях

Управління за 
результатами

Економічна 
ефективність 
управління

Передбачає початковий розподіл завдання результатів органами 
управління підрозділами; пропонується досягнення конкретних 
результатів. Реалізується така  політики в три етапи: розподіл 
завдань, вимірювання результатів і контроль результатів. Ступінь 
виконання делегованих завдань контролюється шляхом їх порів-
няння з отриманими результатами

Управління через 
постановку цілей Цілепокладання

Вимагає визначення головної мети організації, на основі якої 
визначаються супідрядні цілі окремих підрозділів і цілі трудової 
діяльності працівників. Працівники повністю співвідносять свою 
трудову діяльність з спільними цілями і, тим самим, із загальною 
метою організації.

Управління на основі 
інтеграції

Інтеграція 
управлінських 

функцій

Є різновидом управління через постановку цілей, але в більшій 
мірі орієнтована на завдання стратегічного розвитку організації. 
Досягнення інтеграції розглядається як умова розробки кадрових 
процедур, інструкцій, документації, відповідних розробці альтер-
натив досягнення стратегічних цілей, оцінці наслідків їх реалізації 
відповідно до результатів діяльності організації в ретроспективі і 
в порівнянні з конкуруючими суб'єктами

Управління на основі 
прийняття рішень

Пріоритет 
управлінського 

рішення

При передачі завдань, повноважень і відповідальності працівни-
кам вони додатково отримують правила прийняття рішень, що 
мають форму простих програм діяльності. У цих правилах вказу-
ється, що працівник повинен робити, якщо станеться певна подія. 
Розмежування повноважень менеджера і працівників дозволяє 
менеджеру зосередитися на виконанні своїх завдань, розвивати 
самостійність працівників в прийнятті та виконанні рішень, усу-
вати можливі причини конфліктів між менеджером і працівником

Управління на основі 
розширення  участі 

працівників
Децентралізація 

управління

Передбачає максимально повне інформування працівників про 
цілі організації та їх часткову участь в ухваленні рішень, забезпе-
чить широке використання управлінських здібностей працівників 
і їх готовності до того, що дає можливість для особистого самови-
раження. Працівникам належить активна роль, вони безпосеред-
ньо беруть участь в рішенні проблем управління організацією

Управління за 
допомогою мотивації

Пріоритет мотивації 
праці

Базується на результатах мотиваційних досліджень і досліджень 
трудової поведінки працівників при управлінні індивідуальними 
показниками результативності (продуктивності) праці. Головний 
акцент політики - вивчення вимог, інтересів, настроїв, особистих 
цілей працівників, пошук можливостей інтеграції цих елементів 
мотивації до вимог і цілей діяльності організації для формування 
сприятливих соціально-психологічного клімату, що сприяє розви-
тку трудових цінностей працівників і організації

Джерело: сформовано автором на основі [2]



45

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Таблиця 2
Елементи системи мотивації до розвитку і очікувані результати від їх використання 

Компоненти системи 
мотивації Інструменти мотивації Очікуваний результат для роз-ку 

трудового потенціалу працівників
Кадрова політика. Плану-
вання і вибір заходів щодо під-
вищення професійної кваліфі-
кації і трудової мобільності 
працівників з урахуванням їх 
особистих потреб, мотивів, 
інтересів і стану трудового  
потенціалу

Професійне навчання на робочих місцях, 
підвищення кваліфікації, планування 
потреб в персоналі та його підготуванні, 
тренінги та семінари, планування профе-
сійного і посадового зростання, форму-
вання структури персоналу, формування 
комплексної стратегії розвитку персоналу 
організації

Творча і інноваційна трудова діяль-
ність працівників. Самостійність і 
ініціативність. Внутрішньо органі-
заційна мобільність працівників при 
використанні професійних здібнос-
тей, знань, умінь, навичок. Високо 
кваліфікованих кадрів та управлін-
ський резерв

2. Корпоративна ідентифіка-
ція працівників. Формування 
ділової репутації та іміджу 
організації, індивідуалізація її 
в ряду конкуруючих суб'єктів

Засоби індивідуалізації організації (фір-
мове найменування, знаки обслугову-
вання, найменування місць походження 
товарів, торговельні марки, бренди, 
товарні знаки), інформаційне забезпе-
чення іміджу організації

Ідентифікація працівників з органі-
зації, корпоративна приналежність, 
лояльність до організації, прихиль-
ність до неї.

3. Організаційна культура. 
Формування, розвиток і під-
тримка цілісної системи цін-
ностей, орієнтацій, норм, 
регламентів трудового пове-
дінки, побудова сприятливого 
спеціально-психологічного 
клімату

Статут організації, система управління, 
правові регламенти трудової діяльності, 
правила внутрішнього розпорядку, 
режими праці та відпочинку, правила 
трудової поведінки, корпоративний та 
моральний кодекс

Єдине сприйняття цілей і завдань 
діяльності організації. Орієнтація 
на стратегічний розвиток. Забез-
печення єдності взаємних інтересів 
працівників і організації. Форму-
вання високорозвиненого трудового 
колективу і розвиненої системи між-
особистісних відносин

 4. Організація умов праці та 
регулювання робочого часу.
Оснащення робочих місць 
ергономічними і організаційно 
допоміжними матеріалами , 
створення гнучких режимів 
праці, графіків роботи

Технічне оснащення професійної діяль-
ності, що відповідає місцю виконуваних 
трудових функцій, фізіологічні і психоло-
гічні елементи умов праці (ергономіка). 
Індивідуальні графіки робочого часу. Ско-
рочення робочого часу при обов’язковому 
зростанні результатів праці. Безпека 
праці, охорона здоров'я

Задоволеність станом робочих 
місць. Задоволення від праці. Підви-
щення якості роботи, прагнення до 
вирішення більш складних трудових 
завдань, розширення виконуваних 
трудових функцій. Відповідальне і 
ефективне використання робочого 
часу. Привабливість праці, пов'язана 
з режимами роботи

5. Стимулювання участі пра-
цівників організації. Участь 
працівників в розподілі 
доходу,  власності, покра-
щення партнерських відно-
син, створення системи соці-
ального забезпечення

Системи розподілу доходів і прибутку, 
пайова участь працівників в капіталі і 
власності організації. Соціальне парт-
нерство. Соціальний і компенсаційний 
пакети, система пільг. Додаткове пенсійне 
забезпечення, соціальне і медичне страху-
вання

Особиста соціальна відповідаль-
ність за результати діяльності 
організації. Підвищення трудової 
активності, готовність до ризику. 
Економічна обґрунтованість рішень, 
що приймаються в рамках трудових 
зобов’язань і повноважень, делего-
ваних організацією працівникові.

6. Інформування робітників 
про розвиток організації.
Чіткість формулювання місії і 
завдань розвитку організації, 
прозорість існуючих проблем, 
забезпечення доступності 
документації для працівників.

Документація організації, що доступна 
працівникам в рамках виконуваних поса-
дових обов'язків. Наради,  колективне 
обговорення проблем розвитку організа-
ції. Система інформаційного супроводу 
трудової діяльності

Позитивний розвиток трудового 
поведінки. Зростання відповідаль-
ності за дії. Самокритична оцінка 
власних трудових досягнень праців-
ників і вкладу в сукупну діяльність 
трудового колективу

Джерело: формовано автором на основі [2]

створення умов для професійного навчання та підви-
щення кваліфікації працівників, які мають мотива-
цію до розвитку та просування по кар'єрним сходам. 
Звідси випливає, що можливість системи мотивації 
до розвитку повинна мати комплексний характер і 
дозволяти організації обирати альтернативні інстру-
менти мотивації за основними компонентами її фор-
мування з чітко визначеним очікуваним результатом 
від використання цих інструментів. 

Це положення розкриває зміст третього етапу 
пропонованої моделі управління розвитком трудо-
вого потенціалу підприємств залізничного тран-
спорту [2].

Вважаємо, що стосовно розвитку цього потен-
ціалу склад інструментів мотивації може мати 
наступне комплексне уявлення представлене в 
таблиці 2. Комплексне уявлення системи мотивації 
до розвитку вимагає побудови алгоритму управ-
ління цим процесом, що може бути використано 
як четвертий етап пропонованої моделі. Тому пере-
конання в тому, що розвиток трудового потенціалу 
працівників може і повинен піддаватися управлін-
ському впливу, оскільки сама мотивація до розви-
тку формується не тільки під впливом внутрішніх 
факторів (які визначаються системою особистісних 
мотивів працівника і станом його трудового потен-
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ціалу), а й зовнішніх факторів (які визначаються 
спрямованістю, областю управління персоналом і 
організаційним середовищем, в якому використову-
ється трудовий потенціал організації).

Тому з метою забезпечення цілеспрямованості 
розвитку трудового потенціалу працівників, на наш 
погляд, організації потрібен єдиний, універсальний 
механізм управління мотивацією до розвитку, який 
сформулює порядок і зміст управлінських дій, що 
відповідали меті розвитку трудового потенціалу в 
організаційному середовищі.

Обґрунтування конкретних напрямків розвитку 
трудового потенціалу організації відповідає завер-
шальному (п'ятому) етапу моделі. Цей елемент 
моделі можна циклічно взаємо пов’язати з другим 
етапом розробки кадрової стратегії, у відповідності 
до мети розвитку трудового потенціалу організації. 
Обґрунтовано це тим, що саме в процесі реалізації 
конкретних напрямків розвитку трудового потен-
ціалу відбувається адекватна оцінка правильності 
вибору кадрової стратегії, і в разі їх невідповідності 
один одному саме напрямки розвитку трудового 
потенціалу організації повинні підлягати управлін-
ському коригуванню.

Отже, до таких напрямків відносимо наступний 
етап: формування індивідуальної стратегії лідерства 
організації; цілеспрямоване управління мотивацій-
ними комплексами працівників по сферам виник-
нення мотивів трудової діяльності; розвиток моти-
вації «господаря» на основі розширення співучасті 
працівників в власності; створення умов для зрос-
тання інтелектуальної власності працівників.

Формування стратегії індивідуального лідерства 
на підприємствах залізничного транспорту як напря-
мок розвитку трудового потребує вирішення таких 
завдань як:

– зростання якості і кількості праці за рахунок 
творчої активності персоналу і підвищення його 
якості, що забезпечується розвитком його трудового 
потенціалу;

– використання інтелектуального потенціалу пер-
соналу з метою стратегічного розвитку підприємств 
залізничного транспорту;

– виявлення і використання підприємницьких 
здібностей працівників, з метою використання для 
інноваційного розвитку колективного підприємни-
цтва;

– перерозподіл підприємницького ризику, обу-
мовлений зміною схем розподілу відповідальності, 
що супроводжується проявом синергетичного 
ефекту від спільної трудової діяльності і викорис-
тання сукупного трудового потенціалу підприємств 
залізничного транспорту.

Мотиваційне значення стратегії індивідуального 
лідерства на залізницях полягає в тому, що вона 
дозволяє підтримувати мотивацію працівників до 
лідерства і визнання, задовольняючи тим самим їх 
потреби в самореалізації, громадському визнанні, 
придбання високого соціального статусу, розвитку 
ділових комунікацій працівників. За допомогою 
задоволення цих потреб, на наш погляд, при управ-

лінні персоналом може бути реально реалізований 
перехід кількості трудового потенціалу в якість, від 
лідерства окремих працівників до лідерства трудо-
вого колективу для виходу залізничного транспорту 
України на рівень європейських стандартів тран-
спортних послуг.

Другим з напрямків, що забезпечує практичне 
рішення названої мети, можна визначити цілеспря-
моване управління мотиваційними комплексами пра-
цівників за сферами виникнення мотивів до трудової 
діяльності. Мотиваційний комплекс, тобто єдність 
пов'язаних між собою стимулів і мотивів, характе-
ризується рядом специфічних властивостей, прояв 
яких конкретизує область управлінського впливу:

– одночасний прояв в мотиваційному комплексі 
декількох різних мотивів;

– одночасне використання при управлінні декіль-
кох стимулів, що мають різну ресурсну природу;

– наявність причинно-наслідкового зв'язку між 
мотивами, що виявляються як результат впливу сти-
мулів;

– здатність мотиваційного комплексу до стій-
кості;

– здатність мотиваційного комплексу до модерні-
зації, яка забезпечується варіативністю використову-
ваних при управлінні стимулів і мотивів;

– здатність до автономного усунення протиріч 
між мотивами і стимулами.

Управління трудовим потенціалом працівників як 
мотиваційним комплексом розкриває наявність при-
чинно-наслідкового зв'язоку між мотивами, що вияв-
ляються як результат впливу стимулів необхідних 
для формування у персоналу постійної готовності 
до різного роду організаційних змін, змін змісту, тех-
нологій і методів професійної діяльності. Практична 
реалізація управління трудовим потенціалом но 
основі мотиваційних комплексів працівника забезпе-
чується станом організаційної культури і спробами 
управлінських зусиль по її підтримці.

Третім з напрямків розвитку трудового потенці-
алу організації можливо вважати розвиток мотивації 
«господаря» на основі розширення співучасті пра-
цівників у власності.

Сучасна практика розвитку соціально-трудових 
відносин показує, що на підприємствах публічних 
та приватних форм власності, число яких превалює 
серед всіх господарюючих суб'єктів економіки, най-
сильніше виражена матеріальна мотивація (тобто 
працівники мають мотив «заробітку»), а мотиви 
участі в управлінні організацією, її власності, дохо-
дах, прибутках і т.п., практично не використовуються 
на підприємствах державної і муніципальної форм 
власності та не використовують диференціацію між 
мотивами заробітку і мотивами участі є ще більш 
яскраво вираженими.

Іншими словами, мотивація «найманого пра-
цівника» пригнічує мотивацію «господаря», а тому 
працівники не мають прагнення до розвитку і під-
вищення ефективності роботи, оскільки чим силь-
ніше мотив заробітку, тим слабкіше мотив господаря 
і прояв інших (нематеріальних чинників) мотивації. 



47

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Література:
1. Дикань В.Л. Реформування залізничного транспорту (стратегія перетворень в системі управління галуззю) / В.Л Дикань, 

Д.І. Бойко // Журнал «Бізнес інформ // – 2010. – С. 48-50.
2. Калініченко Л.Л. Методолгічній підхід до управління персоналом підприємств залізничного транспорту в умовах реформу-

вання галузі: монографія / Л.Л. Калініченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 382 с.
3. Компанієць В.В. Система якості управління (менеджменту) на залізничному транспорті: концептуальні підході та методика 

оцінки «людської складової» / В.В. Компанієць // Вісник економіки транспорту и промисловості. – 2009. – № 3. – С. 42-47.
4.  Токмакова І.В. Мотивація трудової поведінки працівників залізничного транспорту в умовах реформування / І.В. Токмакова // 

Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2013. – № 44. – С. 286-289.
5. Головкова Л.С. Розвиток трудоресурсного потенціалу залізничної галузі в контексті корпоратизації / Л.С. Головкова // Збірник 

наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна «Проблеми економіки 
України». – 2012. – Вип. 4. – С. 26-37.

6. Кузнєцова Н.В. Підбір і розстановка кадрів / Н.В. Кузнєцова. – Владивосток: Вид-во Далекосхідного університету, 2005. – 
267 с.

7. Литвинюк А.А. Мотивація і стимулювання трудової діяльності. Теорія і практика: підручник для бакалаврів / А.А. Литвинюк, 
С.Ж. Гончарова, В.В. Данілочкіна – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 398 с.

8. Токмакова І.В. Стратегічне управління персоналом на підприємствах залізничного транспорту / І.В. Токмакова, А.В. Кузуб // 
Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – № 53. – С. 110–114. 

9. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
10. Про Утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» Постанова кабінету міністрів України [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247420738
11. Каличєва Н.Є. Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку підприємства / Н.Є. Каличєва, М.І. Сте-

цюк // Вісник економіки транспорту та просиловості. – 2015. – № 49. – С. 195-198.
12. Зубенко В.О. Обеспечение эффективности использования производственного потенциала предприятий железнодорожного 

транспорта / В.О. Зубенко, І.Е. Кочухай // Вісник економіки транспорту і промисловості: Збір наук. праць. – Харків, УкрДАЗТ, 2015. – 
№ 49. – С. 96-101.

13. Ейтутіс Г.Д. Мотивація, як фактор впливу на ефективність структурних підрозділів залізничного транспорту на прикладі дис-
танції колії / Г.Д. Ейтутіс, О.А. Мельникова // Вісник економіки транспорту і промисловості, № 42. – 2013. – С. 412-416.

Звідси слідує, що підприємства залізничного тран-
спорту при розвитку трудового потенціалу слід 
ширше використовувати практику співучасті праців-
ників в власності, яка виступає в останні роки одним 
з найважливіших мотиваторів ефективної трудової 
діяльності працівників і розвитку трудового потен-
ціалу організації.

Головною умовою визначення «заходів включе-
ності» працівника і ступеня його направленості «на 
розвиток» є динамічність інтелектуальної складової 
трудового потенціалу [2]. 

Висновки. Тому підводячи підсумок можна ска-
зати що, як основним напрямком розвитку трудового 
потенціалу підприємств залізничного транспорту 
є створення умов для зростання інтелектуальної 
власності робітників. Необхідність виділення цього 
напряму зумовлена тим, що інтелектуальну влас-
ність представляє собою власність особливого роду. 
По-перше, така форма існування здатності до праці 
вже сама по собі є засобом виробництва (праці), а 
не тільки умовою його організації, причому засо-
бом, невіддільним від його носія. По-друге, рівень 
розвитку цього засобу виробництва прямо залежить 
від якості життя самого працівника, його ціннісних 
установок, орієнтирів, мотивів до трудової діяль-
ності. По-третє, інтелект, будучи строго індивіду-
альним, є незамінним «засобом виробництва» для 
набувача, тобто організації, яка виступає в період 
трудової діяльності працівника своєрідним «орен-
дарем» інтелектуальної власності, і тому зацікавле-
ної в її зростанні.

У своєму сукупному прояві розвиток мотивації 
«господаря» на основі розширення співучасті пра-
цівників в власності і створення умов для зростання 
інтелектуальної власності її працівників розширю-
ють масштаб їх володіння власністю. У першому 

випадку це володіння є частковим, у другому – 
повним, але, незважаючи на це розходження, роз-
виток відносин власності (виробничим, інтелек-
туальної) дозволить підприємствам залізничного 
транспорту подолати відчуження найманого пра-
цівника від умов праці, дозволяє працівнику чинити 
певний вплив на зміст праці, його суспільну форму і 
управління ними.

Динаміка розвитку інтелектуальної складової 
трудового потенціалу організації знаходиться в 
стані причинно-наслідкового зв'язку з професійним 
розвитком працівників і їх кар'єрним зростанням, 
причому цей зв'язок має як прямий, так і зворотний 
характер [5]. З одного боку, стан інтелектуального 
потенціалу безпосередньо обумовлюється рівнем 
професійного розвитку працівника, з іншого, – саме 
інтелектуальний потенціал виступає фактором фор-
мування мотивації до професійного розвитку і від-
повідного прагнення до кар'єрного (посадового) 
зростання.

В завершення слід зазначити, що для ефектив-
ного управління персоналом з метою його розвитку 
слід використовувати сучасні управлінські техноло-
гії, що забезпечують комплексний вплив на персонал 
у всіх областях управління, в тому числі і в мотива-
ційній сфері. Пріоритетним типом політики управ-
ління персоналом має бути управління за допомогою 
мотивації, а розвиток трудового потенціалу необ-
хідно розглядати в якості головної задачі реалізації 
кадрової стратегії організації, як її найважливіший 
інтелектуальний і професійний ресурс. Головним 
напрямком реалізації кадрової стратегії має висту-
пати створення гарантій розвитку особистих трудо-
вих потенціалів працівників, свободи використання 
ними професійних здібностей, створення умов для 
професійного навчання та підвищення кваліфікації.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Заец А.П.
аспирант кафедры экономика и управление
производственным и коммерческим бизнесом
Украинской государственной академии железнодорожного транспорта

Раскрыто этапы управления развитием трудового потенциала предприятий железнодорожного транспорта, 
предоставлено характеристики типов политик управления развитием трудового потенциала, стало основой 
для обоснования основных направлений совершенствования процессов управления персоналом на предпри-
ятиях железнодорожного транспорта в современных условиях хозяйствования. Предложен комплекс рекомен-
даций по совершенствованию управления развитием трудового потенциала предприятий железнодорожного 
транспорта, основанный на построении новой модели, внедрении новых инновационных инструментов воз-
действия на работников, мотивирующие их к развитию.
Ключевые слова: трудовой потенциал предприятий железнодорожного транспорта, мотивационный разви-
тие персонала; управления персоналом предприятий железнодорожного транспорта; мотивация деятельности 
работников предприятий железнодорожного транспорта.

IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL 
OF THE ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT

Zayets A.P.
postgraduate student, department of economics and management
manufacturing and commercial business
Ukrainian State Academy of Railway Transport

The stages of managing the development of the labor potential of railway transport enterprises are disclosed, the 
characteristics of the types of policies for managing the development of labor potential are provided, became the 
basis for substantiating the main directions of improving personnel management processes at railway enterprises in 
modern economic conditions. Labor potential particularity of his nose, to which he was responsible for the potential 
of the potential, and by means of the strategic needs of the minds for the development of adjectivism and fever, he 
was responsible for the development of fever, and hench to fever, and henchroject from the fever against the fever, and 
hench. A set of recommendations for improving the management of the development of the labor potential of railway 
enterprises, based on building a new model, introducing new innovative tools to influence workers, motivating them 
to development is proposed.
Keywords: labor potential of railway transport enterprises, motivational development of personnel; personnel 
management of railway enterprises; motivation of activities of employees of railway enterprises.
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У статі розглянуто сутність обліку та аудиту основних засобів та методологію його проведення. 
Визначено мету, завдання, джерела інформації та основні методи, які використовуються при аудиті 
основних засобів. Зроблено порівняння підходів до формулювання завдань аудиторської перевірки 
основних засобів в міжнародній та вітчизняній практиці. Розглянуті напрямки вдосконалення обліку 
та запропоновані методичні процедури внутрішнього аудиту основних засобів, які дозволять підви-
щити ефективність управління ними.
Ключові слова: основні засоби, бухгалтерський облік, ефективність, внутрішній аудит, система вну-
трішнього контролю, амортизація.

Постановка проблеми. Дослідження проблем 
обліку основних засобів в умовах економічної кризи 
набувають особливої уваги, що в основному впли-
ває на процес обліку та аудиту, особливості його 
здійснення та формування підсумків, так як роль 
основних засобів дуже важлива для кожного підпри-
ємства, а їх обліково-аналітичне забезпечення є зна-
чним етапом перевірки звітності підприємства. 

Постановка завдання. Основною метою даного 
дослідження є удосконалення організаційних та 
методичних підходів до організації первинного 
обліку та проведення аудиту основних засобів. 
Головними завданнями статті є узагальнити і розви-
нути мету, завдання, об’єкти обліку та аудиту осно-
вних засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розробку теоретичних основ та мето-
дологічних підходів до проблеми обліку, аналізу та 
аудиту основних засобів зробили провідні вчені-
економісти, як вітчизняні – Білуха М. Т., Бутинець 
Ф. Ф., Голов С. Ф., Кірейцев Г. Г., Кузьмінський A.M., 
Огійчук Н.Ф., Пушкар М.С., Сук Л.К., Янчева Л.М., 
так і зарубіжні – Палій В. Ф., Соколов Я. В., Шере-
мет А. Д. та інші. Вищезгаданим питанням останнім 
часом були присвячені дослідження ряду дисертан-
тів, серед яких виділимо: Наумчика O.A., Бонда-
ренка O.A., Дибу В.М., Гайдучка Т.С., Янчева A.B., 
Зюкова М. М., Карєв В. П., Боброва О. Г., Кириченко 
В. В., Леонова Л. О. та інші. Однак, викладені ними 
результати досліджень щодо покращення обліково-
аналітичного забезпечення управління основними 
засобами, особливо щодо управлінського обліку, 
аналізу та аудиту основних засобів, є не досить 
повним і тому потребують подальшого вивчення, 
удосконалення і уточнення. З точки зору бухгалтер-

ського та податкового обліку залишаються не вирі-
шеним питання переоцінки та віднесення витрат на 
ремонти основних засобів, не достатньо приділено 
увагу розробкам робочих документів аудитора з 
аудиту обліку основних засобів.

Виклад основного матеріалу. Одним із найваж-
ливіших факторів підвищення ефективності вироб-
ництва являється забезпеченість їх основними засо-
бами в необхідній кількості, структурі, асортименті 
та їх використання в повній мірі.

Вивчення теоретичних положень, опублікованих 
праць вітчизняних і зарубіжних вчених, практики 
діяльності підприємств свідчить, що облік осно-
вних засобів в останній час дещо ускладнився, а 
ряд проблем негативно впливають на процес управ-
ління виробництвом, знижуючи ефективність вико-
ристання основних засобів. До кола таких проблем 
можна віднести різні підходи до термінології та 
визначення сутності основних засобів у фінансовому 
обліку й системі оподаткування, принципів оцінки 
основних засобів, підвищення інформативності 
первинних документів з обліку основних засобів, а 
також аналізу ефективності використання основних 
засобів і можливості їх прогнозування.

Організація обліку основних засобів повинна 
бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, 
взаємоузгоджених способів і методів обліку, які охо-
плюють увесь комплекс облікових процедур з вияв-
лення, вимірювання, реєстрації, накопичення, уза-
гальнення, зберігання та передачі інформації, тому 
основними шляхами її удосконалення визначені 
наступні [5]:

– вибір оптимальної за складом та обсягом облі-
кової інформації, яка забезпечить реалізацію завдань, 
поставлених перед обліком основних засобів;
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– розробка та запровадження удосконалених 
форм носіїв облікової інформації, найбільш адапто-
ваних до структури, змісту та характеру інформації;

– розробка та запровадження раціональних схем 
документообігу, що дозволять із найменшими затра-
тами трудових, матеріальних та фінансових ресур-
сів забезпечити своєчасне виконання поставлених 
завдань;

– розробка та запровадження раціональної техно-
логії вирішення облікових завдань, що забезпечить 
злагоджене функціонування облікового механізму.

Згідно норм П(С)БО 7 «Основні засоби» підпри-
ємства можуть використовувати два види оцінки 
вартості основних засобів: за первісною або за спра-
ведливою вартістю [2].

Традиційним і найбільш методично розробленим 
способом оцінки в національній обліковій прак-
тиці є відображення основних засобів за первісною 
вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх 
виробництво і придбання.

Проте при оцінці основних засобів в умовах 
інфляційних процесів застосування первісної 
вартості може привести до негативних наслідків. 
Навіть за умов незмінних цін, потенціал основних 
засобів не залишається незмінним, оскільки ско-
рочується строк їх служби, вони стають морально 
застарілими. Основні засоби, які придбані в різ-
ний час і мають однакові характеристики, мати-
муть різну вартість. А проведення постійних 
переоцінок збільшує витрати підприємства, що в 
кінцевому результаті впливає на його фінансовий 
результат.

Основними проблемами, що виникають в про-
цесі оцінки за справедливою вартістю основних 
засобів, є [3]:

1. На сьогодні відсутні методичні основи обґрун-
тованого визначення вихідної оцінки основних засо-
бів, що є досить важливим.

2. Використання поняття «справедлива вартість» 
в П(С)БО 7, оскільки ринкові ціни не можна назвати 
справедливими, так як вони не можуть бути одно-
часно справедливими для двох учасників ринку – 
продавця і покупця.

3. При виборі об’єктивного методу оцінки осно-
вних засобів необхідно мати на увазі, що не існує 
такої оцінки, яка б задовольняла вимоги всіх без 
винятку користувачів фінансової звітності.

Облік основних засобів повинен здійснюватися 
відповідно до умов чинного законодавства та скла-
дається з таких частин [4, с. 18]:

– введення в експлуатацію об’єктів основних 
засобів;

– поліпшення та ремонту об’єктів основних засобів;
– ліквідації об’єктів основних засобів;
– нарахування амортизації основних засобів.
Первинний, синтетичний та аналітичний облік 

основних засобів в основному відповідає вимогам, 
але система бухгалтерського обліку потребує пев-
ного вдосконалення.

Після проведеного дослідження були виявлені 
наступні недоліки:

– у первинних документах з обліку основних 
засобів не всі реквізити заповнені, значна кількість 
інвентарних карток мають тільки електронний 
вигляд;

– на більшості підприємств не використовується 
рахунок 286 згідно з законодавством переведення 
основних засобів до необоротних активів і груп 
вибуття при реалізації;

– внутрішнє переміщення об’єктів не завжди 
оформлюється Актом приймання-передачі (внутріш-
нього переміщення) основних засобів тощо;

– використовуються документи для обліку осно-
вних засобів які більшість підприємств використо-
вує для обліку запасів (М-4.);

– на більшості підприємств використовуються 
недоцільні методи розрахунку амортизації для 
здійснення оптимальної амортизаційної політики. 
Основним джерелом відтворення основних засобів 
є амортизаційні відрахування. Відсутність науко-
вого підходу до розробки механізму відтворення 
основних засобів спричинили значне погіршення 
стану активів.

Одним з проблемних питань залишається порядок 
визначення ліквідаційної вартості основних засобів 
через складність оцінки активів у майбутньому. Так, 
для техніки необхідно робити прогноз на 5-10 років, 
для будівель 40-50 років. При цьому фактично 
неможливо врахувати вплив на кінцеву вартість 
багатьох факторів, тому результат буде досить при-
близним. Внаслідок цього, в багатьох господарствах 
ліквідаційна вартість взагалі не визначається. Таким 
чином, сума, яка підлягає перенесенню на витрати 
шляхом амортизації, встановлюється на рівні пер-
вісної вартості основних засобів, що не відповідає 
вимогам національного стандарту бухгалтерського 
обліку. Завдяки централізованим нормам усередне-
них відсотків ліквідаційної вартості основних засо-
бів по групах для усіх підприємств визначення вар-
тості, яка амортизується, матиме більш об'єктивний 
характер, зникнуть розбіжності у сумі ліквідаційної 
вартості одних і тих же активів, спроститься поря-
док її визначення, що приведе до підвищення якості 
облікової інформації [6].

Вивчення теоретичних положень, свідчать, що 
облік та аналіз основних засобів в останній час 
дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впли-
вають на процес управління виробництвом, знижу-
ючи ефективність використання основних засобів. 
Інформаційною основою усіх облікових процедур є 
облікова інформація, тому першочерговим завдан-
ням удосконалення організації обліку є форму-
вання складу та визначення змісту показників, які 
доцільно відображувати, обробляти та узагальню-
вати у системі обліку.

Структура документів і регістрів з обліку осно-
вних засобів показує, що, з одного боку, вони містять 
застарілі показники, які не формують підсумкової, 
узагальнюючої інформації, а з іншого – у них від-
сутні показники, необхідні для складання звітності 
в умовах застосування П(С)БО 7 «Основні засоби», 
тому носії інформації з обліку основних засобів 
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потребують удосконалення як щодо складу, так і 
щодо змісту.

Упорядкуванню руху документів та їх своєчас-
ному надходженню до бухгалтерії буде сприяти 
організація облікових робіт за графіками документо-
обігу. На кожному підприємстві доцільно розробити 
зведений графік з обліку основних засобів, у якому 
зазначити кількість примірників кожного документа, 
які необхідні для оформлення тієї чи іншої госпо-
дарської операції; осіб, відповідальних за кожний 
вид робіт (складання документів, їх перевірку, реє-
страцію, обробку, облікову реєстрацію інформації в 
облікових регістрах) та терміни їх виконання. На рис. 
1 наведена схема організації обліку основних засобів. 

Аудит основних засобів відіграє важливу роль у 
загальному аудиті суб’єкта господарювання. Вико-
ристання науково обґрунтованої методики здій-
снення аудиту є об’єктивним процесом, оскільки 
сприяє достовірності відображення інформації про 
основні засоби. Перед початком проведення аудиту 
основних засобів необхідно сформулювати мету 
перевірки: встановлення достовірності первинних 
даних відносно руху необоротних активів; повноти 
і своєчасності відображення первинних даних в зве-
дених документах та облікових регістрах; правиль-
ності ведення обліку необоротних активів та його 
відповідності прийнятій обліковій політиці; досто-
вірності відображення стану необоротних активів 
у звітності господарюючого суб’єкта; відповідності 
методики обліку та оподаткування операцій з необо-
ротними активами чинному законодавству [3, с. 386].

Можна сформулювати, що метою аудиту основних 
засобів є підтвердження інформації щодо повноти, 

достовірності, законності та правильності відобра-
ження в обліку основних засобів, а також установити 
дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби» і Податкового кодексу України. 

До основних завдань аудиту основних засобів 
відносять: 

– встановлення правильності документального 
оформлення і своєчасного відображення в обліку 
операцій з основними засобами, їх надходження, 
внутрішнє переміщення і вибуття; 

– перевірка правильності розрахунку, своєчас-
ного відображення зносу основних засобів; 

– перевірка доцільності проведення ремонту 
основних засобів, контроль за витратами на капі-
тальний ремонт, за правильністю їх відображення; 

– перевірка правильності відображення в обліку 
фінансових результатів від вибуття основних засобів; 

– підтвердження законності і правильності відо-
браження на рахунках бухгалтерського обліку опе-
рацій з основними засобами [3]. 

В економічній літературі значної уваги приділя-
ють перспективам вдосконалення аудиту основних 
засобів використовуючи зарубіжний досвід аудиту, 
так як аудитор керується не тільки нормативно – 
правовою базою України, але й використовує міжна-
родні стандарти аудиту в якості національних. 

Правомірним буде питання схожості підходів 
щодо завдань аудиту основних у зарубіжній і вітчиз-
няній практиці.

Методика проведення аудиту основних засобів 
повинна відповідати певним етапам аудиторської 
перевірки. Документом організаційно-методоло-
гічного характеру є план аудиту основних засобів, 

Рис. 1. Схема організації обліку основних засобів  
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який містить основні стадії процесу аудиту, роз-
міщені в логічній послідовності та відповідальних 
виконавців.

На підставі загального плану аудиту аудитор роз-
робляє та документально оформлює аудиторську 
програму, яка деталізує пункти плану та є детальною 
інструкцією для виконавців.

Важливим завданням є оцінка надійності вну-
трішнього контролю і внутрішнього аудиту (якщо 
такий є) основних засобів у клієнта. 

Оцінивши ступінь довіри до системи внутріш-
нього контролю основних засобів і можливості вико-
ристання результатів роботи внутрішнього аудитора, 
зовнішній аудитор повинен оцінити загальний ауди-
торський ризик перевірки.

Практика показує, що найтиповішими помил-
ками, які можна встановити при аудиті основних 
засобів є: 

– неправильно оцінена балансова вартість осно-
вних засобів; 

– несвоєчасне оприбуткування основних засобів, 
що надійшли; 

– відсутність оформлених документів щодо мате-
ріально-відповідальних осіб;

– відсутність інвентарних номерів на основних 
засобах; 

– помилки у нарахуванні амортизації основних 
засобів (неправильно застосовані ставки аморти-
заційних відрахувань, нарахування амортизації на 
основні засоби, які знаходяться на капітальному 
ремонті та інше).

Висновок. Таким чином, теоретичні і практичні 
засади організації обліку та аудиту основних засобів 
необхідно удосконалювати у напрямі розширення 
її управлінських можливостей, максимально при-
стосовуючи до практичних потреб суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, що виникають у процесі при-
йняття управлінських рішень щодо руху основних 
засобів та ефективності їх використання. Основними 
шляхами удосконалення організації обліку основних 
засобів є раціоналізація як кожної форми документів 
і регістрів обліку, так і методів, і способів збирання, 
обробки і узагальнення облікової інформації, адап-
тованих до сучасних умов.
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В статье рассмотрено сущность учета и аудита основных средств и методологию его проведения. Опреде-
лены цели, задачи, источники информации и основные методы, используемые при аудите основных средств. 
Сделано сравнение подходов к формулированию задач аудиторской проверки основных средств в между-
народной и отечественной практике. Рассмотрены направления совершенствования учета и предложены 
методические процедуры внутреннего аудита основных средств, которые позволят повысить эффективность 
управления ими.
Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, эффективность, внутренний аудит, система вну-
треннего контроля, амортизация.
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The article describes the essence of accounting and auditing fixed assets and the methodology for its conduct. Defined 
goals, objectives, sources of information and the main methods used in the audit of fixed assets. Comparison of 
approaches to the formulation of tasks for the audit of fixed assets in international and domestic practice has been 
made. Considered areas of improvement of accounting and proposed methodological procedures for internal audit of 
fixed assets, which will improve the efficiency of their management.
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Интернет и социальные сети все больше проникают в повседневную жизнь. Маркетинг в социальных 
сетях стремительно начал развиваться за последние 8 лет. Классической моделью интернет-марке-
тинга является социальный медиа маркетинг – SMM. Были проанализированы доказательства необ-
ходимости присутствия SMM на рынке и основные его преимущества. Сравнение традиционных 
рекламных средств и рекламных средств в SMM позволило сделать вывод о том, что применение 
данного вида маркетинга позволяет сократить расходы, время и усилия на продвижение товара. Для 
внедрения SMM был предложен алгоритм, главным звеном которого является качественный контент-
план, пошагово изложенный в работе. Таким образом, сделан вывод о необходимости, актуальности 
и направлении внедрения SMM в сферу современного бизнеса. 
Ключевые слова: SMM, социальные сети, интернет-маркетинг, контент, продвижение.

Постановка проблемы. Наиболее эффектив-
ным каналом сбыта потребительских товаров в 
2017-2018 гг. являются социальные сети. Марке-
тинг в социальных сетях представляет собой новый 
инструмент продвижения, с каждым годом завоевы-
вающий все большую аудиторию. С каждым днем 
он все больше заполняет Интернет, так как продажи 
с помощью его инструментов, таких как социаль-
ная сеть, постоянно увеличиваются. Однако меха-
низмы использования маркетинга в социальных 
сетях остаются мало изученными.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследованием проблем интернет-маркетинга 
занимались такие ученые, как: И. Бойчук, М. Лебе-
денко, И. Литовченко, Н. Инькова, В. Пилипчук, 
Ю. Шедько, Д. Халилов, M. Brown, D. Southgate и 
др. [1, с. 211; 2, с. 344]. Однако следует отметить, 
что было уделено недостаточно внимания стратегии 
SMM и инструментам достижения поставленных 
компанией целей.

Формирование целей статьи. Целью научной 
статьи является изучение особенностей и преиму-
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ществ SMM, анализ доказательств необходимости 
присутствия SMM в сфере современного бизнеса, 
анализ применения традиционных рекламных 
средств в SMM, разработка алгоритма внедрения 
SMM и этапов качественного контент-плана.

Изложение основного материала. Вовлеченность 
общества в пользование интернета стремительно 
растет с каждым годом. По данным отчета между-
народного агентства, специализирующегося на 
исследованиях социальных медиа – We Are Social, 
только за январь 2018 года количество пользователей 
Интернета выросло до 4,021 миллиарда. Для сравне-
ния в 2000-ом году пользователей было всего лишь 
350 миллионов, а в 2010 году – 1,7 миллиарда. По 
прогнозам специалистов эта цифра поднимется до 
5 миллиардов еще до начала 2020 года [3].

Новый способ продвижения продукции и обще-
ния с потребителями – Social media marketing (SMM) 
является классическй моделью интернет-марке-
тинга, которая представляет собой продвижение 
сайта или услуг компании через непосредствен-
ное общение с целевой аудиторией потребителей 
посредством социальных ресурсов.

В ежегодных отчетах про состояние маркетинга 
в социальных сетях, опубликованных Social Media 
Examiner, приведены следующие доказательства 
необходимости присутствия SMM [4, с. 57]:

– 2% всех участников исследования и продавцов 
утверждают, что продвижения в социальных медиа 
увеличили узнаваемость их бренда;

– 80% маркетологов заявили, что эффективная 
работа в социальных сетях обеспечила рост посеща-
емости до 90%;

– 72% маркетологов используют социальные сети 
для формирования и увеличения уровня лояльности 
к бренду;

– социальные сети помогли увеличить продажи 
более чем на 60% всем, кто использовал их для про-
движения бизнеса в течение как минимум трех лет;

– 74% маркетологов, которые уделяют 40 часов в 
неделю для работы в социальных медиа, продвинули 
на рынок новые бренды и обеспечили рост показа-
теля нормы прибыли на инвестиции ROI;

– 46% менеджеров в сфере SMM потвердили 
информацию о снижении расходов на маркетинг не 
менее чем на 20%.

Таким образом, классическое понимание «марке-
тинга» под призмой социальных сетей интерпретиро-
валось в непосредственную активную прямую работу 
с целевой аудиторией [5, с. 820]. Предметное изучение 
достаточно новой сферы бизнеса позволило выделить 
следующие преимуществами использования SMM:

– возможность ориентации не на теоретическую 
целевую аудиторию, а на фактически заинтересо-
ванную;

– повышение степени узнаваемости бренда, про-
дукта, компании и т.д;

– достаточно быстрая реакция на потребитель-
ские запросы;

– возможность продолжительного общения с 
потребителем;

– своевременное обнаружение и нейтрализация 
негативных сторон деятельности благодаря наличию 
обратной связи с потребителями за счет быстрых 
отзывов на их замечания или претензии;

– сравнительно невысокие расходы на рекламу;
– автоматизированный сбор необходимой стати-

стической, аналитической информации и, соответ-
ственно, оперативное осуществление ее анализа с 
формированием соответствующих выводов.

Перечисленные преимущества позволяют SMM 
«действовать на будущее» за счет всестороннего и 
полного представления о целевой аудитории.

Учитывая значимые преимущества SMM, резонно 
возникает вопрос о необходимости распространения 
этой бизнес-технологии, расширении сферы ее прак-
тического применения. Поэтому на сегодняшний 
день актуальным является осуществление поиска 
ответа на ряд вопросов, первоначальным из которых 
является вопрос: «С чего же начинается SMM»?

Социальный медиа маркетинг, как и классиче-
ский маркетинг, базируется на построении страте-
гии, следуя которой происходит постановка целей 
и задач, и, как следствие, начинается поиск целевой 
аудитории. Интернет площадки позволяют найти 
четкий и конкретный сегмент на потребительском 
рынке, при этом это является наиболее трудоемким 
этапом маркетинга в социальных сетях. Он включает 
в себя: исследование интересов целевой аудитории и 
исследование поведения целевой аудитории. Исходя 
из этих двух направлений строится грамотный кон-
тент, благодаря которому в дальнейшем расширяется 
целевая аудитория [6, с. 41].

В зависимости от целевой аудитории подбира-
ется социальная площадка с наибольшей ее концен-
трацией. Наиболее крупными являются Instagram, 
YouTube, Twitter, Facebook, Вконтакте. Так же выбор 
площадки обусловлен типом ведения социальной 
SMM: фото или же видео-страница, микроблог или 
страница.

После анализа целевой аудитории и выбора 
платформы для проведения маркетинга строится 
контентная стратегия и используются инструменты 
продвижения. Характеристика основных инстру-
ментов продвижения в системе SMM представлена 
в таблице.

Рассмотрим каждый из инструментов детальнее 
в сравнении с традиционными рекламными сред-
ствами.

Таргетивная реклама направленна на опреде-
ленный сегмент целевой аудитории. При регистра-
ции в социальной сети пользователь сам указывает 
свой возраст, место жительства, семейное положе-
ние, интересы, социальный статус и много другой 
информации, что позволяет фокусировать кампанию 
настолько глубоко, насколько это может потребо-
ваться. Заказчику остается только выбрать нужный 
возраст, социальный статус и остальную информа-
цию о целевой аудитории, это упростит размещение 
рекламы и «донесет» её именно до нужных людей. 
В то время, как в традиционных средствах заказчик 
получает только усредненные характеристики целе-
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вого сегмента, что позволяет осуществить менее 
детальных охват.

Вирусный маркетинг в традиционном понимании 
является «сарафанным радио», суть которого заклю-
чается в том, что потребитель делится информацией 
о товаре со своими знакомыми, в то время как SMM 
позволяет интересным контентом шире распростра-
нить ту же информацию. Примером является паро-
дии на фото/видео и различные «challange», кото-
рые в шуточном контексте разносятся на просторы 
интернета. К примеру, украинский телеканал «СТБ», 
известный своими шоу, в том числе и благодаря рас-
пространению в социальных сетях юмористических 
«мемов» по мотивам шоу.

Создание блога является интерпретацией интерак-
тивного взаимодействия, в традиционном представ-
лении – книга жалоб и предложений, опросы, анкети-
рование. При ведении блога пользователи оставляют 
комментарии, в личных сообщениях пишут отзывы, 
лайкают, делают репосты интересующей записи.

Участие в Giveway в такой форме зародилось 
именно в SMM-маркетинге. Giveway привлекают 
большую аудиторию, после розыгрыша которого 
часть остается, однако большая часть и уходит. В тра-
диционном понимании можно сравнить с акциями 
«купи две, третий в подарок» или же при покупке 
товара поучаствуй в розыгрыше.

Таким образом можно отметить, что SMM имеет 
ряд схожих функций с традиционными реклам-

ными средствами, однако, в то же время позволяет 
сократить расходы, время и усилия на продвижение 
товара.

Многие считают, что социальные сети никак не 
способствуют продажам, но это не верно. Пользова-
тели заходят в социальные сети чаще всего не для 
совершения покупок, ведь большинству из них свой-
ственна восприимчивость к интересной на данный 
момент информации [7, с. 9]. Размещая интересный 
для пользователей контент, компании побуждают их 
вступить в свои сообщества. Любой бизнес может 
адаптировать SMM – кампанию под свою спец-
ифику. Для крупных компаний характерна работа 
сразу на нескольких площадках, они используют 
социальные сети для улучшения имиджа компании, 
осведомленности клиентов, повышения лояльности. 
Средний и малый бизнес используют в социальных 
сетях инструменты по повышению продаж, инфор-
мируют клиентов о распродажах и акциях, а также 
побуждают их совершать повторные покупки. Соци-
альные сети облегчили жизнь и покупателям, так как 
они теперь могут без проблем оценить интересую-
щие их товары и услуги, прочитать отзывы и напря-
мую связаться с представителями компании.

Технология SMM является в свою очередь одним 
из инструментов, который помогает реализовать 
маркетинговую стратегию, используя при этом соци-
альные сети, как площадку персонифицированной 
коммуникации и сбора обратной связи пользовате-

Рис. 1. Алгоритм разработки SMM
 

Определение 
целей и задач 

Аналитика ЦА 

Аналитика 
конкурентов 

Выбор трендов и каналов 

Создание креатива 

Написание контента 
 

Продвижение контента 

Усиление контента 

Таблица 
Характеристика инструментов продвижения в системе SMM

Инструмент продвижения Характеристика
Таргетинг Реклама, показ которой осуществляется на основе соответствия созданных 

характеристик целевой аудитории с параметрами, добровольно указанными 
пользователями на своих социальных страницах

Вирусный маркетинг Создание контента, которым бы сама целевая аудитория делилась
Создание блога Через развлекательный ненавязчивый характер контента осуществляется 

изучение информации о товаре/услуге/бренде
Участие в Giveway Благодаря спонсорству происходит расширение количества подписчиков, 

что является условием для получения подарков  
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лей. С помощью SMM можно проводить интегри-
рованные кампании, обеспечивая дополнительные 
охваты коммуникаций на личном уровне. 

В работе предложен алгоритм разработки SMM, 
представленный на рис. 1 в виде соответствующей 
схемы. При этом за счет постоянного анализа целе-
вой аудитории (ЦА) будет происходить усиление 
контента, поэтому эти части схемы представлены в 
виде цикла. 

Проанализировав ряд контент-планов с помощью 
предложенной схемы алгоритма, был сделан вывод, 
что именно контент является основным механизмом 
достижения целей и задач SMM. С этой целью были 
разработаны этапы формирования качественного 
контент-плана, упорядоченный перечень которых 
представлен на рис. 2. 

Таким образом, грамотный контент-план в сово-
купности с постоянным анализом конкурентов и 
целевой аудитории приводит к достижению целей и 
задач SMM.

Выводы. Интернет и социальные сети все актив-
нее проникают в повседневную жизнь, тем самым 
предоставляя компаниям новые широкие возмож-
ности по привлечению внимания потенциальных 
потребителей к своей продукции. Причина высокой 
популярности социальных сетей в том, что это при-
носит выгоду не только продавцу, но и потребителю. 

Использование SMM позволяет даже небольшим 
компаниям постепенно расширять круг своей целе-
вой аудитории, строить долгосрочные отношения с 
потребителями, доносить до клиентов информацию 
о своих продуктах, исследовать отзывы и предложе-
ния покупателей. 

В заключение можно отметить, что был пред-
ложен алгоритм SMM, основным звеном которого 
является контент-план. Использование предложен-
ного алгоритма построения контент-плана поможет 
эффективно реализовать маркетинговую стратегию 
в сфере современного SMM бизнеса. (или в сфере 
современных SMM-технологий ).
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SMM ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
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Інтернет та соціальні мережі все більш проникають в повсякденне життя. Маркетинг в соціальних мережах 
стрімко почав розвиватися протягом останніх 8 років. Класичною моделлю інтернет-маркетингу є соціальний 
медіа маркетинг – SMM. Були проаналізовані докази необхідності присутності SMM на ринку і основні його 
переваги. Порівняння традиційних рекламних засобів та рекламних засобів в SMM дозволило зробити висно-
вок про те, що застосування даного виду маркетингу дозволяє скоротити витрати, час і зусилля на просування 
товару. Для впровадження SMM був запропонований алгоритм, головною ланкою якого є якісний контент-
план, крок за кроком викладений в роботі. Таким чином, зроблено висновок про необхідність, актуальність та 
напрямку впровадження SMM в сферу сучасного бізнесу.
Ключові слова: SMM, соціальні мережі, інтернет-маркетинг, контент, просування.

SMM AS A MARKETING ELEMENT IN SOCIAL MEDIA
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The Internet and social media permeate everyday life more and more. The marketing in social media started developing 
drastically in the last 8 years. The classic model of Internet marketing is the social media marketing – the SMM. The 
evidences of presence of SMM at the market and its main advantages were analyzed. The comparison of traditional 
advertising means and advertising means in SMM allowed drawing a conclusion that the implementation of this 
type of marketing allows cutting the costs, time and efforts for a product promotion. An algorithm was introduced 
for implementing the SMM, the main element of which is a qualitative content plan, stated step by step in the given 
work. All in all, a conclusion was drawn about the necessity, urgency and direction of SMM implementation in 
contemporary business.
Keywords: SMM, social media, internet marketing, content, promotion.
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ПОНЯТТЯ «ЗАГРОЗА» ТА «РИЗИК»  
У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Лялька А.В.
студентка факультету економіки та бізнесу
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті розглянуто актуальне питання економічної безпеки суб’єктів господарювання. Досліджено 
поняття економічної безпеки, фактори її забезпечення та впливу на неї. Основну увагу приділено 
поняттям загрози та ризику економічній безпеці підприємства. Проаналізовано економічні праці при-
свячені поняттям загроз та ризиків та на їх основі проведено власне дослідження. Дослідження є 
актуальним тому як визначення загроз та ризиків, їх аналіз дає можливість забезпечити достатньо 
фінансово стійке становище підприємства та сприяти стану його економічної безпеки. Узагальнено 
погляди до трактування понять економічної безпеки, загрози та ризику, досліджено їх класифікації 
та вплив на стан економічної безпеки. Визначено заходи, практична реалізація яких сприятиме змен-
шенню впливу загроз та ризиків на економічну безпеку суб’єктів господарювання.
Ключові слова: загроза, ризик, небезпека, економічна безпека, підприємство, загроза економічній 
безпеці підприємства.

Постановка проблеми. Задля забезпечення 
різного роду протидії ризиковим ситуаціям, загро-
зам та небезпекам для фінансово-економічної без-
пеки суб’єктів господарювання, та захисту від них, 
виникає необхідність у визначенні сутності понять 
загрози, ризику та небезпеки, в обґрунтуванні при-
чин і умов їх утворення, а також у визначенні ступеня 
впливу на функціонування вищевказаних суб’єктів.

Актуальність теми. Визначення сутності понять 
«ризик», і «загроза» є актуальним завданням для 
досліджень, так як це може систематизувати загрози 
фінансово-економічній безпеці суб’єктів господарю-
вання з метою досягнення певного стійкого стану 
фінансово-економічної безпеки.

Мета і завдання. Мета наукового дослідження 
полягає у розкритті сутності понять «загроза» та 
«ризик» з позиції забезпечення економічної безпеки 
підприємств.

Для досягнення поставленої мети, поставлено 
такі завдання: узагальнити теоретичні основи роз-
витку наукових поглядів на поняття «загроза» та 
«ризик» у контексті економічної безпеки підприєм-
ства; виділити основні підходи, відповідно до яких 
здійснюється класифікація загроз та ризиків; визна-
чити заходи, практична реалізація яких сприятиме 
нівелюванню або послабленню загроз та ризиків 
економічній безпеці підприємства.

Аналіз дослідження існуючих публікацій. Про-
блемами вивчення загроз та ризиків, а також їх впливу 
на економічну безпеку підприємств займається зна-
чна кількість науковців, серед яких: Л. Абалкін, 
І. Балабанов, Т. Васильців, В. Вітлінський, П. Грабо-
вий, Д. Зеркалов, М. Зубок, М. Камлик, М. Куркін, 
В. Паньков, С. Петрова, Д. Понікаров, К. Романов, 
В. Рубанов, Є. Рудніченко, В. Савін, В. Тамбовцев, 
Н. Хохлов, В. Яременко, та інші, котрі розкривають 
сутність підприємницьких ризиків та методи управ-
ління ними. Проте, досі не існує єдиної думки щодо 

трактування сутності понять та взаємозв’язку таких 
економічних категорій, як «загроза», «ризик» та 
«небезпека». 

Виклад основного матеріалу. Дослідження сут-
ності понять «ризик» та «загроза» доцільно розпо-
чати з визначення сутності економічної безпеки 
суб’єктів господарювання.

Поки що не існує єдиної думки з приводу визна-
чення категорії економічної безпеки. Вперше 
термін «економічна безпека» був застосований 
Ф. Рузвельтом в програмах виходу з Великої депресії 
1933–1937 рр. Проте приблизно в той же період ця 
категорія була складовою програм соціально-еконо-
мічних перетворень демократичної партії США.

На початку 90-х років В. Рубанов визначив еконо-
мічну безпеку як здатність національної економіки 
забезпечити добробут нації та стабільність внутріш-
нього ринку незалежно від дії зовнішніх чинників 
[1, с. 31–41]. 

В. Паньков визначає економічну безпеку як стан 
національної економіки, який характеризується стій-
кістю, «імунітетом» до впливу внутрішніх та зовніш-
ніх факторів [2, с. 5–18]. 

Пізніше академік Л. Абалкін трактує економічну 
безпеку як стан економічної системи, що дозволяє їй 
розвиватися ефективно вирішувати соціальні задачі 
і коли держава має можливість розробляти та впро-
ваджувати в життя незалежну економічну політику 
[3, с. 3]. 

На думку В. Тамбовцева, під економічною безпе-
кою слід розуміти сукупність властивостей стану її 
виробничої підсистеми, яка забезпечує можливість 
досягнення цілей всієї системи [4, с. 3]. 

Економічна безпека є важливою складовою будь-
якої системи, тому що вона відображає здатність 
прогнозувати, виявляти та перешкоджати будь-яким 
негативним впливам із зовнішнього чи внутріш-
нього середовища. 
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Підприємство у ринкових умовах господарю-
вання, як відкрита система, функціонує у склад-
ному зовнішньому середовищі, яке характеризується 
нестабільністю та постійною динамікою. Керівни-
цтво мусить адаптуватися до нових умов швидкими 
темпами, а також потребує знання законів розвитку та 
пошуку шляхів виживання в ринковому середовищі.

Економічна безпека, як явище, полягає у забезпе-
ченні такого економічного розвитку суспільства, для 
якого метою є виробництво певних необхідних благ 
та послуг, що задовольнятимуть як суспільні, так й 
індивідуальні потреби. Питання, пов'язані із забез-
печенням безпеки раніше покладалися на державні 
органи. Останнім часом спостерігається процес від-
творення системи безпеки, якій також притаманна 
провідна роль держави.

Економічну безпеку підприємства можна трак-
тувати по різному. Нижче приведено перелік розпо-
всюджених визначень аналізованого поняття: 

– це стан захищеності усіх систем суб’єкта гос-
подарювання при будь-яких змінах в зовнішньому 
чи внутрішньому середовищі;

– це сукупність різного роду методів, спрямо-
ваних на усунення будь-яких потенційних загроз та 
створення умов для забезпечення стабільного функ-
ціонування суб'єктів господарювання;

– це здатність суб’єкта господарювання швидко 
реагувати, запобігати або нівелювати різного роду 
загрози;

– це стан усіх ресурсів суб’єкта господарювання 
та його здібностей, при якому відбувається найефек-
тивніше їх використання необхідне для стабільного 
функціонування;

– це стан підприємства, який дає змогу уник-
нути зовнішніх та внутрішніх загроз за допомогою 
наявних ресурсів.

Проаналізувавши все вищесказане можна визна-
чити економічну безпеку як стан за якого суб’єкт 
господарювання здатен прогнозувати, виявляти, 
нівелювати та протистояти різного роду чинникам, 
які можуть бути в зовнішньому чи внутрішньому 
середовищі, і несуть певну шкоду для суб’єкта. Це 
стан за якого підприємство незважаючи на всі ото-
чуючі фактори може максимально ефективно вико-
ристовувати свої ресурси та здобувати результати у 
вигляді товарів чи послуг, надалі перетворюючи їх 
на прибутки. 

Якщо підходити до визначення економічної без-
пеки системно і комплексно, то найближче до цього 
підходу є визначення, де під економічною безпекою 
розуміється здатність системи протистояти загрозі 
виникнення втрат. Однак і у даному випадку йдеться 
лише про протидію загрозі виникнення втрат, і не 
видно діяльності, пов’язаної з забезпеченням реа-
лізації економічних інтересів організації. Наявність 
різних підходів щодо розуміння сутності і змісту еко-
номічної безпеки мають місце насамперед тому, що 
дослідники не керуються відповідними вихідними 
положеннями, які б слугували свого роду компасом. 

Основними такими відправними пунктами мають 
бути: 1) підприємство є складною соціально – еко-

номічною системою відкритого типу, у зв’язку з 
чим зазнає впливу різних чинників (форми про-
яву внутрішнього та зовнішнього середовища); 2) 
характерною ознакою життєдіяльності підприємства 
є наявність економічних інтересів (форми усвідом-
лення економічних потреб) та різних загроз (форми 
прояву економічних ризиків) щодо їх реалізації; 3) 
здійснення загроз перешкоджає реалізації економіч-
них інтересів підприємства, що може призвести або 
призводить до понесення втрат і банкрутства; 4) для 
самозбереження та розвитку підприємство виконує 
функцію пов’язану з протидією загрозам [5, с. 94].

Економічна безпека являє собою універсальну 
категорію, що відбиває захищеність суб'єктів соці-
ально-економічних відношень на всіх рівнях, почи-
наючи з держави і закінчуючи кожним її громадя-
нином. 

Постійні зміни в зовнішньому середовищі вису-
вають певні вимоги до системи економічної безпеки 
підприємства. Система повинна враховувати існу-
ючі, а також прогнозувати потенційні, небезпеки та 
загрози з метою мінімізації негативних наслідків. 

Т.Г. Васильців зазначає, що поява економічних 
загроз і небезпек для суб’єкта господарювання вини-
кає насамперед через конфлікт інтересів суб’єктів 
підприємницького середовища та чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища, які на них впли-
вають [6, с. 26]. 

Д. Зеркалов під поняттям «загрози економічній 
безпеці» вбачає дію дестабілізуючих природних або 
штучних чинників, пов’язаних з недобросовісною 
конкуренцією та порушенням законів і норм, які 
можуть спричинити втрати для суб’єкта господарю-
вання [7, с. 272].

В економічній літературі існує багато визначень 
понять «загрози» та «ризику».

Розуміючи складність розмежування категорій 
«загроза» та «ризик» необхідно визначити відмін-
ності в значенні понять. По-перше, відмінність поля-
гає у ступені ймовірності їх прояву. Ризик – це мож-
ливість появи збитків, а загроза в свою чергу – висока 
ймовірність появи збитків. А по-друге, з точки зору 
часу виявлення: ризик є завжди, а загроза проявля-
ється періодично.

В сучасній науковій літературі існує багато 
визначень категорії «загроза» з економічної точки 
зору та з позиції забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Проте відсутня сталість у тракту-
ванні цього поняття та не визначені основні заходи 
для запобігання або послаблення загроз економіч-
ній безпеці підприємства. Головним завданням 
забезпечення економічної безпеки підприємства 
є запобігання чи послаблення негативного впливу 
зовнішніх та внутрішніх чинників, тобто протисто-
яння загрозам [8, с. 16]. В табл. 1 здійснено ана-
ліз понятійного апарату «загроза» та узагальнення 
основних визначень його у контексті економічної 
безпеки підприємства.

Існує досить велика кількість підходів, відпо-
відно до яких здійснюється класифікація загроз, 
серед яких найпоширенішим є поділ за джерелами 
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виникнення на внутрішні і зовнішні. Зовнішні 
загрози породжуються тією обставиною, що підпри-
ємство працює на ринку в умовах конкуренції, і всі 
суб’єкти, з якими воно вступає у ділові відносини, 
намагаються одержати, нерідко будь-якою, навіть 
незаконною, ціною, більшу економічну вигоду. Біль-
шість загроз, що можуть стати причиною серйозних 
втрат підприємства, – це внутрішні загрози. Їх джере-
лом може бути: мотивація персоналу за умови, якщо 
вона побудована неефективно, є низькою, не заохо-
чує працівників до покращення якості праці; керів-
ники вищого рівня управління, які можуть викорис-
тати свої важелі впливу для одержання матеріальної 
вигоди за рахунок комерційних інтересів підприєм-
ства тощо. Зазначені загрози з урахуванням інших 
загроз можуть бути класифіковані як суб’єктивні та 
об’єктивні. Перші з них виникають через неефек-
тивне управління підприємством, недостатню квалі-
фікацію кадрів, низьку якість продукції тощо. Вони 
виникають у внутрішньому середовищі підприєм-
ства. Загрози об’єктивного характеру виникають не з 
вини підприємства: високі темпи інфляції, зниження 
кон’юнктури ринку, різні форс-мажорні обставини. 
Розширити цю класифікацію загроз можна за раху-
нок загрози рейдерства – незаконного захоплення 
підприємства фізичними і/або юридичними осо-
бами, що в сучасних умовах у вітчизняній практиці є 
особливо небезпечною.

Підсумовуючи все вищесказане загрозою можна 
вважати можливу небезпеку, чи будь-які обставини 
або події, які виникають у зовнішньому середовищі і 
можуть бути причиною порушення безпеки.

Загроза являється фактором зовнішнього серед-
овища, що може негативно впливати на досяг-
нення підприємством тих чи інших своїх цілей, тож 
доцільно припустити, що загроза є зовнішнім чин-
ником, який несе за собою негативні наслідки і може 
завдавати суб’єкту господарювання збитків, сприяти 
погіршенню становища та загрожувати його еконо-
мічній безпеці.

Існує безліч підходів до трактування поняття 
ризику й нижче наведені найрозповсюдженіші з них:

– це ймовірність виникнення збитків чи недо-
одержання доходів в порівнянні з прогнозованим 
варіантом – Хохлов Н.В. [12, c. 37];

– це ймовірність втрати цінностей у результаті 
діяльності, якщо обстановка й умови проведення 
діяльності будуть мінятися в напрямі, відмінному 

від передбаченого планами і розрахунками – Балаба-
нов І.Т. [13, c. 61];

– економічна категорія, яка відображає харак-
терні особливості сприйняття зацікавленими 
суб’єктами економічних відносин об’єктивно наяв-
них невизначеності й конфліктності, що обтяжені 
можливими загрозами і невикористаними можли-
востями – Вітлінський В.В. [14, c. 29];

– ймовірність (загроза) втрати підприємством 
частини своїх ресурсів,недоодержання доходів чи 
поява додаткових витрат у результаті здійснення 
певної виробничої і фінансової діяльності – Грабо-
вий П.Г., Петрова С.Н., Романов К.Г. [15, c. 117].

Спираючись на вищесказане, доцільно вважати, 
що ризик – це такий чинник, який виникає в певний 
сприятливий час, в будь-яких видах підприємницької 
діяльності, пов’язаних з виробництвом товарів і надан-
ням послуг, їхньою реалізацією, товарно-грошовими та 
фінансовими операціями і несе за собою певну шкоду 
у вигляді матеріальних чи моральних витрат.

Існуючі в сучасній економічній літературі під-
ходи до визначення поняття «ризик» доцільно згру-
пувати за такими групами: 

– ризик як імовірність (можливість) помилки 
або успіху того чи іншого вибору;

– ризик як певна діяльність, пов’язана з подо-
ланням невизначеностей;

– ризик як ситуація або подія, за якої мають 
місце невизначеність, конфлікт;

– ризик як якісна характеристика діяльності 
або ситуації, що виражає можливість відхилення від 
наміченого.

– Всі вищеназвані визначення досліджуваного 
поняття дають підстави стверджувати, що в еконо-
мічній літературі на даний час відсутній єдиний під-
хід до його трактування.

Це зумовлено багатоаспектністю цього явища, а 
також недостатньою увагою до його ролі у функці-
онуванні суб’єктів господарювання з боку чинного 
законодавства і надто обмеженим застосуванням у 
реальній економічній практиці. 

Узагальнюючи існуючі підходи до визначення 
поняття ризику було б доцільним визначити його 
сутність як об’єктивно-суб’єктивного поняття, 
пов’язаного з подоланням невизначеностей, випад-
ковостей, конфліктностей в ситуаціях неминучого 
вибору, що характеризується імовірнісним ступенем 
досягнення очікуваного результату.

Таблиця 1
Визначення поняття «загроза» 

Визначення Автор
Це потенційні чи реальні дії певних осіб, які здатні нанести конкретному суб’єкту 
матеріальної або моральної шкоди

Зубок М.І. 
[8, с. 23]

Це наслідок небезпеки у вигляді об’єктивізованого чинника потенційно негативної дії Рудніченко Є.М. 
[9, с. 189]

Це потенційна можливість завдання шкоди з боку окремих факторів, обумовлених 
характером економічної діяльності та зовнішнім середовищем

Куркін М.В. 
[10, с. 71]

Це потенційні або реальні умови, чинники чи дії фізичних та юридичних осіб, що 
порушують нормальний фінансово-економічний стан підприємницької діяльності і 
здатні заподіяти великої шкоди аж до припинення його діяльності

Камлик М.І. 
[11, с. 110]
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Загалом можна стверджувати, що ризик і 
загроза є досить схожими, проте не тотожними 
поняттями, які несуть за собою певні негативні 
наслідки для економічної безпеки суб’єктів гос-
подарювання і мають перешкоджатися за рахунок 
держави та законодавчих актів, а також за рахунок 
власних органів вищевказаного суб’єкта. Питанню 
прогнозування, визначення та нівелювання ризи-
ків та загроз необхідно приділяти достатньо уваги, 
інакше вони зможуть причиняти значні збитки 
суб’єкту господарювання.

Висновки. За сучасних реалій розвитку еконо-
міки України важливими завданнями у контексті 
забезпечення економічної безпеки підприємства є 
визначення основних напрямів та розробка й реалі-

зація заходів, по підвищенню її рівня. З цієї позиції 
визначення загроз та ризиків економічній безпеці – є 
важливим стратегічним завданням, що зумовлене не 
тільки важливістю цих категорій, але і посиленням 
загроз і ризиків, що формуються під впливом чинни-
ків як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 
Задля підвищення ефективності фінансово-еконо-
мічної діяльності та забезпечення їх економічної 
безпеки підприємства в умовах ризику та невизначе-
ності повинні розроблятися заходи, практична реа-
лізація яких сприятиме нівелюванню або посла-
бленню загроз та ризиків економічній безпеці, адже 
загроза як частина ризику і конкретна форма небез-
пеки виникає у результаті негативного наслідку, при-
йнятого рішення чи невиправданого ризику. 
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ПОНЯТИЯ «УГРОЗА» И «РИСК»  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лялька А.В.
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Киевского национального университета технологий и дизайна

В статье рассмотрены актуальные вопросы экономической безопасности субъектов хозяйствования. Иссле-
довано понятие экономической безопасности, факторы ее обеспечения и влияния на нее. Основное внима-
ние уделено понятием угрозы и риска экономической безопасности предприятия. Проанализированы эконо-
мические труды посвящены понятиям угроз и рисков и на их основе проведено собственное исследование. 
Исследование актуально потому как определение угроз и рисков, их анализ дает возможность обеспечить 
достаточно финансово устойчивое положение предприятия и способствовать состояния экономической безо-
пасности. Обобщены взгляды к трактовке понятий экономической безопасности, угрозы и риска, исследованы 
их классификации и влияние на состояние экономической безопасности. Определены мероприятия, практи-
ческая реализация которых будет способствовать уменьшению влияния угроз и рисков на экономическую 
безопасность субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: угроза, риск, опасность, экономическая безопасность, предприятие, угроза экономической 
безопасности предприятия.
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The article deals with the current issue of economic security of economic entities. The concept of economic security, 
factors of its provision and influence on it is researched. The main attention is paid to the concept of the threat and 
risk to the economic security of the enterprise. The economic works are devoted to concepts of threats and risks and 
their own research was conducted on their basis. The research is relevant because of the definition of threats and 
risks, their analysis provides an opportunity to provide a sufficiently financially stable position of the enterprise and 
contribute to its economic security. The views on the interpretation of the concepts of economic security, threat and 
risk are summarized, their classification and influence on the state of economic security and investigated. Measures, 
the practical implementation of which will contribute to reducing the impact of threats and risks on the economic 
security of economic entities.
Keywords: threat, risk, danger, economic security, enterprise, threat to the economic security of the enterprise.
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У статті розглянуті проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств України, зокрема 
будівельних підприємств, на основі мотивації трудової діяльності. Сучасна організація, ціль якої 
утриматися на ринку і зайняти стійкі позиції, також намагається максимально ефективно викорис-
тати своїх працівників, створюючи всі умови для найбільш максимальної віддачі працівників на під-
приємстві. Мотивація впливає на продуктивність праці і є важливим методом управління кадрами. В 
сучасних умовах методи управління персоналом є застарілими. Головною проблемою є ігнорування 
потреб робітника як людини. Це актуалізує необхідність дослідження проблеми мотивації персоналу 
на підприємствах з врахуванням використанням важелів мотивації. Зроблено висновок про те, що 
сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефек-
тивного управління, уважного контролю та своєчасного коригування чинників мотивації трудової 
діяльності, яке покладене у основу ефективності підприємств.
Ключові слова: економічна ефективність, будівельне підприємство, мотивація, трудова діяльність, 
грейдинг.

Постановка проблеми. На даний момент рушій-
ний чинник мотивації на будівельних підприємствах 
зостається недосконалим і тематика вияву діяльності 
ефективною вимагає суттєвого стратегічного розвитку 
та введення значно нових інтегрованих методів моти-
вації трудового персоналу, яке б стало чинником впро-
вадження результативності праці на підприємствах, 
запорукою підняття її якості, яке приведе до збіль-

шення захисту працівників на соціальному та профе-
сійному рівні, забезпечить привабливість та соціальну 
підтримку. Недостатній розвиток факторів мотивації, 
творчого потенціалу працівників визначає актуаль-
ність даної роботи та має системний і поверхневий 
характер по відношенню до працівників, не впрова-
джується основна соціально – психологічна сутність 
мотивації, що зупиняє процеси у інноваційній сфері 
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та загалом погіршує умови створення сприятливого 
середовища для потоку інвестиційних проектів, що є 
фактором виходу підприємств на інший рівень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання накопичення ефективної діяльності підпри-
ємств в галузі будівництва досліджувало багато авто-
рів та науковців в сучасних умовах такі як О. Заго-
родна, Н. Любушин, М. Окландер, С. Покропивний, 
В. Серединська, О. Онищенко, О. Янковий. Вивчення 
проблем мотивації приділяли увагу такі науковці 
як А. Афоніна, В. Гриньова В. Данюк, А. Колота, 
В. Кулійчук, Г. Назарова, Л. Позднякова та інші вчені. 
Проте разом з тим достатнього дослідження не отри-
мала тематика розвитку мотивації у будівельних під-
приємств, хоча було проведено багато наукових робіт.

Формулювання цілей дослідження. Метою 
статті є направлення та збільшення ефективності 
робочих процесів будівельних підприємств за допо-
могою здійснення та впровадження повної мотива-
ційної системи. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб впро-
вадити та розробити в будівельній галузі ефективні 
методи та заходи щодо трудової мотивації робітників 
треба виявити ряд специфіки цих процесів у будів-
ництві. Через те що багато досліджень в будівництві 
розробляються одночасно на масштабній території та 
об’єктах, тому особливо складно впровадити якісну 
оцінку діяльності працівників організації. Більшість 
будівельних робіт здійснюються на відкритій тери-
торії, де загалом можуть змінюватись погодні умови. 
Також треба урахувати, що інколи умови є важкими 
для працівників, де проводяться будівельні роботи 

[6, с. 329-334]. Це дає свій відбиток на підприємство 
і методику організації діяльності працівників, і як 
наслідок, на рейтинг підсумка роботи, що потребує 
детальної мотиваційної системи. Важливим питан-
ням є повне виконання потреб працюючих, для бажа-
ного ефекту роботи працівників на підприємстві, 
суттєве є створення рівноважного балансу, що задо-
вольнить потреби підприємства та потреби працюю-
чих в цілому [7 с. 182-188]. При цьому, можна ствер-
джувати, що при утворенні заходів для просування 
праці в організації стає важливим питання продук-
тивної праці робітників за рахунок стимулювання. 
Складові стимулюючої системи формулюються за 
допомогою ряду функціонування комплексу спо-
нукальних компонентів, які з’єднані між собою різ-
ними ознаками: матеріальні, соціальні, психологічні, 
інституціональні, що мають спільний характер щодо 
поставлених цілей (рис. 1) [9, с. 32-35].

Більшість вчених наголошують, що в економіці 
синергічний ефект пов’язаний, зокрема, з тим, що 
комбіноване використання кількох взаємоузгодже-
них стратегій виявляється кориснішим, аніж ізо-
льоване впровадження якоїсь однієї і на практиці 
менеджерів більше цікавить результат дії синергії в 
результаті поєднання складових в ціле [3, с. 7-12].

Формування позитивного синергетичного ефекту 
є головним чинником ефектної системи мотивацій. 
Якісна система мотивацій – це взаємозв’язок катего-
рій, які здатні між собою створювати такі синергії як 
оптимізаційна, фінансова, організайна. 

Тому, цілісна розробка та залучення комплексу 
стимулів організації є важливим значенням для роз-

Рис. 1. Модель стимулювання робітників в ефективній системі мотивації 
Джерело: розроблено автором на основі [9, с. 32-35]
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ширення трудової ефективності робочих на будь-
якому підприємстві, тому що непереривний вклад у 
активну частину взаємодії окремих категорій запро-
вадить витривалий синергетичний ефект, який спри-
чинить ріст підвищення ефективності діяльності 
підприємств.

Для мотивації керівництва будівельного підпри-
ємства використовується механізм диференційо-
ваної системи винагород, який базується на оцінці 
збалансованих показників діяльності будівельного 
підприємства та індивідуального контракту із вищим 
керівництвом, який підтверджує здатність до стиму-
лювання продуктивності та якості праці працівни-
ків. Механізм мотивації базується на врахуванні та 
взаємозалежності інтересів власників та персоналу 
підприємств [8, с. 350-353]. 

Інструментом формування диференційованої 
системи винагородження працівників за трудові 
зусилля є технологія грейдингу. Грейдинг (від англ. 
grading) – класифікація, сортування, упорядкування. 
Грейд (від англ. grade) – ступінь, ранг, звання, рівень; 
класифікувати, сортувати, ранжирувати, розташову-
вати за рангом, за рівнем і т. ін. [1, с. 608].

Технологія грейдингу може бути застосована для 
удосконалення оплати праці управлінського персо-

налу через побудову адекватної тарифної системи, 
що базується на врахуванні особливостей діяльності 
керівників різних функціональних груп. Так як скла-
довою частиною технології грейдингу є тарифіка-
ція робітників на підприємстві, тому важливо роз-
глянути, які на сьогодні є тарифні коефіцієнти для 
робітників будівельних підприємств, які зазначені у 
Галузевій угоді України [2, c. 52].

У результаті дослідження параметричних харак-
теристик Галузевої тарифної Угоди 2017-2018 рр. 
виявлені співвідношення тарифних коефіцієнтів за 
кваліфікаційними групами співробітників (рис. 2).

Висновки. Методи мотивації є застарілими. Для 
рішення цієї проблеми необхідно запровадити нові 
важелі мотивації. Тільки цілісна розробка та залу-
чення комплексу стимулів організації призведе до 
трудової ефективності робочих на будь-якому під-
приємстві, тому що непереривний вклад у активну 
частину взаємодії окремих категорій дасть витри-
валий синергетичний ефект, який спричинить ріст 
підвищення ефективності діяльності підприємств. 
У роботі запропоновано комбіноване використання 
кількох взаємоузгоджених стратегій стратегічного 
впливу на поведінку співробітників будівельних 
організацій.
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Рис. 2. Значення тарифних коефіцієнтів керівників за Галузевою Угодою  
між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України  
та Профспілкою працівників будівництва і промисловості  
будівельних матеріалів України на 2017-2018 роки.
Джерело: розроблено автором на основі [4]
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В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности деятельности предприятий Украины, в част-
ности строительных предприятий на основе мотивации трудовой деятельности. Современная организация, 
цель которой удержаться на рынке и занять устойчивые позиции, также пытается максимально эффективно 
использовать своих работников, создавая все условия для наиболее максимальной отдачи работников на пред-
приятии. Мотивация влияет на производительность труда и является важным методом управления кадрами. В 
современных условиях методы управления персоналом являются устаревшими. Главной проблемой является 
игнорирование потребностей работника как человека. Это актуализирует необходимость исследования про-
блемы мотивации персонала на предприятиях с учетом использованием рычагов мотивации. Сделан вывод о 
том, что современное экономическое положение требует от владельцев и финансовых менеджеров предпри-
ятий эффективного управления, внимательного контроля и своевременного корректирования факторов моти-
вации трудовой деятельности, которое положено в основу эффективности предприятий.
Ключевые слова: экономическая эффективность, строительное предприятие, мотивация, трудовая деятель-
ность, грейдинг.
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The article deals with problems of increasing the efficiency of Ukrainian enterprises, in particular, construction companies, on 
the basis of motivation of labor activity. A modern organization, whose goal is to stay on the market and take a firm stand, is 
also trying to maximize the efficiency of its employees, creating all the conditions for the maximum return on the company. 
Motivation affects labor productivity and is an important method of personnel management. In modern conditions, the methods 
of personnel management are obsolete. The main problem is ignoring the needs of the worker as a person. It actualizes the need 
to study the problem of motivation of staff at enterprises, taking into account the use of motivational levers. It is concluded that 
the current economic situation requires from owners and financial managers of enterprises of effective management, careful 
control and timely adjustment of factors of motivation of labor activity, which is the basis for the efficiency of enterprises.
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У статті розглянуті умови розробки та реалізації стратегії розвитку економіки галузі охорони здоров’я. 
Наведені законодавчі акти як основа для розвитку галузі, демографічні та економічні показники охо-
рони здоров’я міста Харкова. Охарактеризовані пріоритетні напрямки вирішення проблем галузі охо-
рони здоров’я та визначені основні заходи для їх виконання. Означено обґрунтування пропозицій 
щодо розвитку охорони здоров’я населення в умовах ринкових відносин.
Ключевые слова: сталий розвиток, економіка, демографічні та економічні показники, пріоритетні 
напрямки розвитку, галузь охорони здоров’я, ринкові умови.

Постановка проблеми. Підстава створенню 
умов для розробки та реалізації стратегії сталого 
розвитку галузі охорони здоров’я у місті Харкові є 
законодавчі та нормативні акти, які регламентують 
діяльність як органів управління так і безпосередньо 
закладів та підприємств охорони здоров’я в Україні 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Основні з них це:

– Конституція України;
– Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»;
– Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», 

затверджена Указом Президента України від 
12.01.2015 № 5/2015;

– Державна цільова стратегія регіонального розви-
тку на період до 2020 року, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385;

– Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я»; 

– Основні концептуальні напрямки реформування 
системи охорони здоров’я, затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208;

– Закон України «Про державні фінансові гаран-
тії медичного обслуговування населення»;

– Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо удосконалення законодав-
ства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 
17.03.2017 № 152 «Про забезпечення доступності 
лікарських засобів»;

– Стратегія розвитку міста Харкова до 2020, 
затверджена рішенням 10 сесії Харківської міської 
ради 7 скликання 21.12.2016.

Концепція сталого розвитку базується на поло-
женні, що якість життя людей і стан суспільства в 

часі знаходиться під впливом сукупності соціальної, 
економічної й екологічної сфер. Галузь, яка безпо-
середньо впливає на соціальний стан жителів, є 
охорона здоров’я населення. З урахуванням реко-
мендацій ООН усі країни світу та їх регіони при 
визначенні своєї стратегії, повинні ґрунтуватися на 
концепції сталого розвитку.

Аналіз стану питання. Важливими компонентами 
оцінки сталого економічного розвитку регіону є фінан-
сові та інноваційні складові, а соціального розвитку – 
стан здоров’я населення. Ці компоненти можуть бути 
оцінені за допомогою відповідних демографічних та 
економічних показників по галузі охорони здоров’я 
[11; 12], які наведені у таблиці 1 та таблиці 2. 

Як свідчать показники, наведені у таблиці 1, демо-
графічна ситуація регіону має негативну тенденцію 
(показник смертності майже вдвічі вищий ніж показ-
ник народжуваності). Галузь охорони здоров’я міста 
функціонує у реальних фінансових та соціальних 
умовах регіону і номінальні показники її діяльності 
відповідають загальним економічним тенденціям.

Проаналізувавши показники, що наведені у 
таблиці 2, очевидно, що потреба у медичних послу-
гах населення не знижується (показник кількості 
звернень у поліклініки та стаціонари стабільний). 
Однак зріст номінальних обсягів видатків на охо-
рону здоров’я та середньомісячної заробітної плати 
працівників із урахуванням інфляційних процесів та 
стагнації економіки України в цілому не є показни-
ками сталого економічного розвитку галузі. Суттєво 
погіршує економічний стан галузі охорони здоров’я 
міста Харкова відставання України від провідних 
країн світу за рівнем доходів населення, залежності 
економіки від подорожчання паливно-енергетичних 
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Таблиця 1
Демографічні показники міста Харкова

Показник Од. виміру Кількість
2015 рік 2016 рік 2017 рік

Народилося живими Осіб 12 678 12 270 11 076
Народжуваність на 1 000 населення Осіб на 1 000 жителів 8,86 8,5 7,7
Померло Осіб 19 318 19 358 18 732
Смертність на 1 000 населення Осіб на 1000 жителів 13,5 13,4 13,0
Дитяча смертність на 1 000 народжених 
живими

Осіб на 1000 
народжених живими 8,9 5,3 6,4

Захворюваність дітей першого року життя 
на 1 000 дітей першого року життя

Осіб на 1000 дітей 
першого року життя 1 203,7 1 211,8 1 201,7

Захворюваність дорослого населення 
(зареєстровані захворювання)

Випадків  
на 100 000 дорослих 186 512,7 188 273,1 186 081,5

Таблиця 2
Показники розвитку галузі охорони здоров’я міста Харкова

Показник Од. виміру 2015 рік 2017 рік Динаміка, %
Видатки на охорону здоров’я Млн. грн 1 093,3 1 604,9 146,5 
Видатки на охорону здоров’я в розрахунку на 
1 жителя Гривень 752,18 1 104,5 146,8

Рівень середньомісячної заробітної плати Гривень 2 165,40 3 776,42 174,4
Видатки на придбання медичної апаратури та 
обладнання Млн. грн 51,0 80,5 157,8

Видатки на медикаменти для пільгового 
контингенту на одного хворого на рік Гривень 119,54 194,43 162,6

Видатки на безкоштовне зубопротезування 
пільгового контингенту в розрахунку на одного 
хворого на рік

Гривень 1 144,03 1 989,7 173,9

Видатки на харчування дітей раннього віку із 
малозабезпечених сімей в розрахунку на одну 
дитину на рік

Гривень 5 177,23 10 743,0 207,6

Кількість лікарських відвідувань Тис. від. 16 163,1 15 081,8 93,3
Госпіталізовано в стаціонарні відділення Осіб 229 746 227 277 98,9

ресурсів, уповільнення науково-технічного про-
гресу, низький рівень конкурентоспроможності еко-
номіки тощо.

У проекті програми економічних реформ в Укра-
їні на 2010-2014 рр. були визначені проблеми, які 
підлягають вирішенню в першу чергу. До першо-
чергових проблем, на які необхідно звернути увагу 
віднесені: низька якість медичних послуг, високий 
перерозподіл ВВП через бюджет і позабюджетні 
фонди, високий дефіцит сектора державних фінан-
сів, висока енергоємність економіки, уповільнення 
науково-технічного прогресу тощо.

Проблеми, що пов’язані із станом економіки 
галузі охорони здоров’я й досі потребують уваги на 
державному рівні. 

Постановка завдання. З метою виявлення пріо-
ритетних напрямків розвитку економіки сфери охо-
рони здоров’я є необхідність визначитися із напрям-
ками стратегії економічного розвитку галузі охорони 
здоров’я.

Виклад основного матеріалу. При визначенні 
стратегічних напрямків розвитку галузі їх черговості 
та багатовекторності, які можливі у цій галузі, роз-
глянуті проблеми які наведені у таблиці 3.

Враховуючи вищенаведені дані виявляється, що 
для подолання негативних явищ в економіці галузі 
охорони здоров’я необхідно розробити та впрова-
дити низку заходів, які приведуть до прогнозованого 
та сталого розвитку, а саме:

1. Впровадити фінансове забезпечення монетар-
ної адресної медичної допомоги замість утримання 
мережі закладів охорони здоров’я.

2. Ввести договірні відносини між усіма 
суб’єктами галузі.

3. Розширити використання механізму дер-
жавно-приватного партнерства.

4. Розробити та впровадити єдину інформаційну 
базу даних галузі.

5. Розробити електронні перспективні плани 
інвестиційних та інноваційних заходів, методик та 
технологій розвитку галузі.

6. Мотивувати залучення наукового та квалі-
фікованого потенціалу для вирішення проблем 
галузі.

Висновки. З метою розробки стратегії сталого 
розвитку економіки галузі охорони здоров’я в умо-
вах ринкових відносин вкрай необхідно переглянути 
діючу законодавчу та нормативну базу України, яка 
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регламентує організацію охорони здоров’я насе-
лення з питань:

1. Перерозподіл фінансових потоків Державного 
бюджету на охорону здоров’я між трансфертами 
центральних органів управління та регіональними 
програмами.

2. Перерозподіл обсягів фінансового забезпе-
чення між первинним, вторинним та третинним 
рівнями надання медичної допомоги населенню з 
метою перенесення пріоритетів надання медичної 
допомоги на договірних засадах. 
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3. Диференціація закладів та підприємств охо-
рони здоров'я з урахуванням інтенсивності та обсягу 
надання медичної допомоги.

4. Запровадження системи індикаторів якості 
медичних послуг.

5. Розширення прав керівників закладів та під-
приємств охорони здоров’я щодо можливостей укла-
дання договорів на обсяги медичної допомоги та 
рівня заробітної плати медичним працівникам.

6. Підвищення мотивації населення щодо збере-
ження власного здоров’я.

Таблиця 3
Пріоритетність проблем сталого економічного розвитку галузі охорони здоров’я

Напрямок стратегії розвитку Проблема
1-а черга

Інноваційна Низька частка структур охорони здоров’я, що впроваджують інновації
Низький рівень впровадження інноваційних методик та технологій в еконо-
міці, інформатиці та організації праці

Виробнича Високий ступінь зносу медичного обладнання, санітарного транспорту, буді-
вель та споруд

Фінансова Високі обсяги трансфертів з Державного бюджету
2-а черга

Фінансова Низький рівень фінансового забезпечення гарантованого державою обсягу 
та рівня медичної допомоги
Розподіл фінансових ресурсів між первинним та вторинним рівнем надання 
медичної допомоги не відповідає наробкам економічно розвинутих держав

Виробнича Відсутність мотиваційних посилів у працівників галузі щодо підвищення 
якості медичної допомоги
Низька конкурентоспроможність та платіжоспроможність закладів та під-
приємств охорони здоров’я 

Інноваційна Недостатня кількість спеціалістів серед керівників галузі, які спроможні 
запропонувати та впровадити інноваційні проекти 

3-а черга
Інноваційна Низький рівень винахідників інновацій серед працівників галузі усіх рівнів
Фінансова Високий рівень інфляції

Недостатній рівень інвестицій
Низький рівень реальної заробітної плати медичних працівників у порів-
нянні з іншими секторами економіки України 

Виробнича Низький обсяг страхових форм забезпечення економіки галузі 
Низький рівень розробок малобюджетних проектів забезпечення галузі тру-
довими, фінансовими, матеріальними, енергетичними та інформаційними 
ресурсами
Недостатній рівень впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій
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У статті досліджується природа та специфіка прояву трансакційних витрат у ринковій економічній 
системі. Показано еволюцію поглядів теоретиків щодо ефективності механізмів ринкової саморегу-
ляції взаємодії економічних суб’єктів та значення трансакційних витрат. Проаналізовано динаміку 
сектора трансакційних послуг в умовах ринкових перетворень економіки України та виявлено супер-
ечливі тенденції у його розвитку. Обґрунтовується висновок про те, що головним чинником надмір-
ності трансакційних витрат і, як наслідок, неоптимального розподілу прав власності в Україні є низька 
ефективність інституцій державного управляння, глибокі «провали держави» в економічній сфері.
Ключові слова: трансакційні витрати, трансакційний сектор економіки, теорема Коуза, «провали 
держави».

Постановка проблеми. Розвинена економічна 
система характеризується складною функціональ-
ною та інституційною структурами. Функціонально 
вона об’єднує сферу виробництва, яка продукує 
різноманітні товари й послуги, та сферу товарного 
обміну. Звісно, виробництво є матеріальною осно-
вою, джерелом економічних благ, але і товарний 
обмін як посередництво між виробниками та спо-
живачами благ відіграє також важливу роль: висуває 
перед виробниками жорсткі критерії продуктивності 
(віддачі), підпорядковуючи таким чином їх діяль-
ність суспільним потребам. Макроекономічні пара-
метри посередницького, або трансакційного, сектора 
є одним із показників рівня розвитку національної 
економіки, її ринкової реструктуризації. Разом з тим, 
ефективність функціонування і розвиток суспільно-
економічної системи визначальною мірою залежать 
від якості інституційного середовища, емпірич-
ним проявом якої є рівень трансакційних витрат, 
пов’язаних з ринковим обміном, простіше кажучи, з 
довірою чи недовірою до контрагентів. 

З огляду на критичний стан економіки України, 
зокрема її вкрай слабку інвестиційну привабливість 
і, як наслідок, низьку конкурентоспроможність, ціл-
ком логічно, що пізнавальний інтерес аналітиків має 
привертати проблема оптимальності трансакцій-
ного сектора й, особливо, мінімізації трансакційних 
витрат. Ґрунтовне осмислення сутності цих проблем 
має засадниче значення для розуміння системного 
характеру необхідних реформ в Україні та ключових 
прогалин у їх практичному здійсненні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тран-
сакційний аналіз економічних процесів – відносно 
новий напрям теоретико-економічних досліджень. 
У цій царині, з нашого погляду, найбільшу увагу при-
вертають творчі здобутки Р. Коуза [1], Д. Норта [2], 
О. Вільямсона [3], а також О. Шастітка [4], С. Архі-
єреєва [5] та ін. Перші троє започаткували фахове 

осмислення трансакційних витрат як нового класу 
витрат та їх значущості в організаційному розви-
тку фірм. Коуз, зокрема, залишив по собі знамениту 
гіпотезу щодо взаємозалежності рівня трансакцій-
них витрат та ефективного розподілу прав власності. 
Спираючись на їхні та інших учених теоретичні роз-
робки, маємо змогу дослідити стан трансакційних 
витрат у транзитивній економіці, де ринкові меха-
нізми саморегуляції достатньою мірою ще не сфор-
мувалися і суспільство потерпає від повільних тем-
пів економічного розвитку. 

Мета дослідження – прослідкувати динаміку 
трансакційного сектора в економіці України на пред-
мет з’ясування закономірностей його змін за умов 
ринкових трансформацій та дослідити специфіку 
трансакційних витрат, їх чинники та наслідки для 
економічного зростання країни. 

Виклад основного матеріалу. На противагу при-
мітивним способам організації виробництва, функ-
ціонування яких забезпечувалося прямим і безпосе-
реднім розподілом ресурсів і продуктів, економічна 
організація виробництва благ базується на спеціалі-
зації та обміні, а відтак, необхідними передумовами 
її ефективного функціонування і розвитку є свобода 
підприємництва та конкурентна боротьба на ринках. 
Перша із названих передумов передбачає усунення 
інституційних обмежень для економічного само-
визначення індивіда, його самостійного господарю-
вання; друга – участь у загальному економічному 
процесі якомога більшої кількості господарюючих 
суб’єктів, за якої поведінка виробника стає залеж-
ною від вибору споживача. 

Акцентуючи увагу на головних принципах функ-
ціонування ринкової економіки, теоретики кла-
сичної школи припускали, що самі по собі ринкові 
механізми («невидима рука» за А. Смітом) спро-
можні забезпечувати економічну рівновагу, без втру-
чань держави підтримувати стійкий баланс інтересів 
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виробників і споживачів. Водночас, зауважимо, кла-
сики наголошували і на особливій значущості базо-
вої функції держави як гаранта захисту приватної 
власності та виконання ринковими контрагентами 
укладених угод. Ця безперечна для цивілізованого 
світу істина у нашій літературі нерідко згадується 
побіжно, так би мовити, між іншим, та й погляди 
класиків-теоретиків у цьому зв’язку інтерпрету-
ються дещо спрощено і викривлено, мовляв, вони 
недооцінювали роль інституту публічної влади. 

Реалії сучасного господарського життя, почина-
ючи з кінця XIX ст., коли сформоване повсюдно інду-
стріальне виробництво задало могутню динаміку 
економічному процесу, привернули активну увагу 
нової генерації дослідників до змін у ринковому 
середовищі, до чинників і наслідків модифікації 
конкуренції закономірними процесами монополіза-
ції економічної влади, а також до ролі інституцій-
них факторів в економічному розвитку суспільства, 
зокрема так званих трансакційних витрат. Трансак-
ційні витрати, як виявилося, – неодмінний супутник 
ринкових угод, однак економісти-теоретики довгий 
час їх ігнорували, вважаючи їх несуттєвими, локаль-
ними. Природа цих витрат пов’язана з раціональною 
поведінкою людини (homo economicus), пересліду-
ванням нею корисливих інтересів, детермінантою 
яких є існуюча за будь-яких суспільних умов обме-
женість економічних благ. На противагу виробничим 
(трансформаційним) витратам, трансакційні вини-
кають на ринку у ході укладання та виконання угод 
як прямий прояв приватновласницького інтересу, як 
прагнення здійснити вигідний обмін правами влас-
ності [1]. До таких належать витрати часу, коштів і 
зусиль на пошук ділової інформації, ведення пере-
мовин, вимірювання, контроль за дотриманням угод, 
специфікацію і захист прав власності, а також реальні 
втрати від опортуністичної поведінки партнерів і 
контрагентів. Цей клас витрат, подібно фізичним 
силам тертя, суттєво позначається на експлуатації 
економічної системи, швидкості її функціонування 
та ефективності. 

Трансакційні витрати зумовлюють існування 
трансакційного сектора у складі макроекономіки, 
однак реальність їх буття не обмежується його 
рамками. Значна частина їх носить неформальний 
характер і тому не піддається статистичному відо-
браженню. Питання щодо структури трансакцій-
ного сектора також є доволі складним. Так, Д. Норт 
і Дж. Уолліс бачать у складі цього сектору 1) тран-
сакційні галузі приватного сектора (торгівля, фінан-
сове посередництво, страхування, операції з неру-
хомістю); 2) трансакційні витрати, які виникають 
у виробничих підприємств (заробітна плата мене-
джерів, адвокатів, фахівців по роботі з персоналом, 
бухгалтерів, офісного персоналу, бригадирів, інспек-
торів, охоронців тощо); 3) трансакційні галузі сус-
пільного сектору, які обслуговують ринкові трансак-
ції (національна безпека, поліція, пошта, повітряний 
і водний транспорт, фінансова адміністрація, загаль-
ний контроль); 4) інші трансакційні витрати у сус-
пільному секторі (заробітна плата освітян, медиків) 

[6]. Їх думка є зрозумілою і логічною, проте відсут-
ність відповідної статистичної інформації унемож-
ливлює для нас такий розгорнутий аналіз динаміки 
трансакційного сектору економіки України. 

Структурні зміни у секторальній структурі націо-
нальної економіки в усьому світі мають тенденцію до 
збільшення частки трансакційного сектора. Це пояс-
нюється кількома чинниками, передусім інтенсив-
ним розвитком інфраструктурних галузей, техноло-
гічними змінами та зрушеннями у політичній системі 
демократичних країн. Тим паче, це стосується і пере-
хідної економіки. Зростання частки трансакційного 
сектора у продукуванні ВВП має силу об’єктивної 
закономірності, причому не лише з огляду на зрос-
тання масштабів виробничого сектора, обслугову-
ванням зв’язків якого з постачальними ресурсів і 
кінцевими споживачами продукції займається сек-
тор трансакцій, а і з міркувань зростання вимог до 
якості офіційних трансакційних витрат, їх суспіль-
ної значущості. Тому, поділяючи думку С. Архієре-
єва [5], вважаємо хибним поширене уявлення про те, 
що взагалі зростання трансакційного сектора в пере-
хідній економіці нібито шкодить виробництву й еко-
номічному зростанню країни. Навпаки, утримання 
трансакційного сектора вартує суспільству значно 
менше, аніж втрати суб’єктів ринку у разі його від-
сутності. Утім, у контексті якості росту національної 
економіки дійсно значимими є допустимі межі та 
чинники зростання розмірів даного сектора. 

Аналізуючи динаміку трансакційного сектора 
в економіці України, ми послуговувалися даними 
офіційної статистики, яка, зауважимо, не виокрем-
лює ті види економічної діяльності, що стосуються 
суто трансакційного сектора. Наприклад, торгівлю 
статистика об’єднує із ремонтними послугами, дер-
жавне управління й оборону з обов’язковим соці-
альним страхуванням. Торгівля ж як вид діяльності 
обіймає як трансакційні (чисті витрати обігу), так 
і трансформаційні послуги (витрати по транспор-
туванню, зберіганню, розфасуванню тощо). Тому 
наші розрахунки не претендують на точність. Аналіз 
показує, що динаміка трансакційного сектора за кри-
терієм зайнятості та створення валової доданої вар-
тості загалом відповідала тренду зростання реаль-
ного ВВП, яке фіксувалося в нашій країні в окремі 
роки протягом 2000-2015 років (табл.). 

Для характеристики відносної величини сектора 
трансакцій ми скористалися даними американського 
економіста І.-С. Коропецького, аби порівняти Укра-
їну з розвиненими країнами. Згідно з його аналізом, 
у середині 1990-х років трансакційний сектор у 
чисельності населення становив у Великій Британії 
8,91%, Німеччині – 8,31%, Франції – 7,43%, тоді як в 
Україні – 3,28% [9, с. 48]. На той час сектор трансак-
цій у нашій країні, так би мовити, ще тільки ставав 
на ноги, підкоряючись потребам наростаючої рин-
кової стихії та віддзеркалюючи своєю динамікою 
хаос у системі національного виробництва, пов'яза-
ний із розривом колишніх господарських зв’язків, 
деіндустріалізацією країни та масовою спекуляцією 
на імпорті. У 2000-х роках, як бачимо із табл. , він 
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перевершив рівень країн – старожилів ринкової еко-
номіки, а в останні роки його динаміка має понижу-
вальну тенденцію. Однак, зауважимо, розрахунок 
рівня зайнятості стосовно загальної чисельності 
населення, а не лише економічно активної її час-
тини, дає дещо завищенні показники в Україні через 
те, що населення країни стрімко скорочується. 

Утім, з іншого боку, реальна динаміка трансакцій-
ного сектора в Україні не може не відображати стан 
інституційного середовища та якість інституту дер-
жавного управління зокрема. У першу чергу йдеться 
про масштаби тінізації економічних процесів, які, за 
офіційними даними, охоплюють щонайменше 35% 
ВВП, а за експертними розрахунками сягають понад 
60% [10, с. 36]. А враховуючи посередницьку функ-
цію сектору трансакцій та тотальну корупцію в кра-
їні, яка сприяє тіньовим розрахункам, у тому числі з 
найманими працівниками, можна лише припускати, 
якою насправді є зайнятість у цьому секторі. 

Привертає увагу і те, що частка трансакційного 
сектора у валовій доданій вартості продовжувала 
зростати і в кризові для національної економіки роки. 
Це, з нашого погляду, є свідченням того, що сектор 
трансакцій, сформувавшись, перейшов в автоном-
ний режим розвитку, обслуговуючи значною мірою 
реалізацію продукції іноземного виробництва, або 
«економіку імпорту», яка робить вітчизняну еконо-
міку надзвичайно вразливою до «шоків» зовнішньої 
кон’юнктури. Окрім того, на цій тенденції позна-
чилися поширені різноманітні «схеми» мінімізації 
податкових і митних платежів, штучне обплетення 
великого бізнесу мережами дрібних фірм тощо. Пока-
зовим є і той факт, що після Революції гідності банків-
ському регулятору довелося майже удвічі скоротити 
сектор банківських послуг через зловживання власни-
ками установ порядком банківництва: перетворення 
ними банків у «пилосмоки», «мойки», розкрадання 
коштів вкладників і отриманих від НБУ в порядку 
рефінансування. То ж, узагальнюючи, можна ствер-
джувати, що власне трансакційний сектор в Україні 
своїм розвитком істотно відображає наслідки пану-
вання олігархічної політико-економічної системи.

Аналізуючи неформальну складову трансакцій-
них витрат, є резон звернутися до відомої теореми 
нобелівського лауреата Р. Коуза, яка акцентує увагу 
на такому: «Якщо права власності легальним рішен-
ням чітко специфіковані і трансакційні витрати 
дорівнюють нулю, то за будь-якого первісного роз-
поділу прав власності наступний їх перерозподіл на 
основі ринкового механізму зрештою доставить еко-

номічний ресурс у руки ефективного власника» [11, 
р. 115, 158]. Цілком зрозуміло, що таким гіпотетич-
ним припущенням учений лише підкреслює значу-
щість цих витрат у спроможності ринку ефективно 
розподіляти ресурси. Крах поширюваного владою на 
початку масової приватизації міфу про передачу дер-
жавних підприємств в руки ефективного власника 
(орендарів, трудових колективів, акціонерів), транс-
формаційна криза, яка затяглася на ціле десятиріччя, 
і наступний за нею хижацький перерозподіл прав 
власності наочно продемонстрували слабкість інсти-
туту публічної влади, точніше «провали» держави у 
забезпеченні правового і конкурентного порядків в 
країні, а отже, і вагомість трансакційних витрат у 
господарському і загалом у житті суспільства. 

Про той факт, що трансакційні витрати у сього-
денні нашої країни, відверто кажучи, «зашкалюють», 
свідчать результати соціологічних опитувань. Вони 
інформують, що правоохоронній системі наразі не 
довіряють 84% українців [12]. Та і як можна дові-
ряти, коли, за словами Міністра юстиції України, не 
виконується 80% судових рішень, винесених іменем 
держави [13]. Такий стан речей блокує інвестиційний 
процес, прирікаючи країну на відсталість і бідність. 
Тому необхідною умовою мінімізації цього виду тран-
сакційних витрат вважаємо усунення олігархічної 
системи влади, адже, як стверджує визнаний світо-
вою науковою спільнотою знавець економічної історії 
Д. Норт, ефективні інститути виникають тоді, коли в 
економіці діють “вбудовані стимули до створення й 
закріплення ефективних прав власності” [2, с. 178].

Висновки. Реальність трансакційних витрат у 
ринковій системі господарювання призводить до 
збільшення обсягу економічних витрат як своєрід-
ної ціни ринкового механізму координації взаємодій 
учасників економіки. В економіці України з ознаками 
квазіринковості у розвитку трансакційного сектора 
намітилися дві суперечливі тенденції: з одного боку, 
об’єктивне ускладнення інституційної архітектоніки 
господарської системи, з другого, – вростання ква-
зіринкових елементів, які спотворюють економічне 
зростання. Наслідком глибоких «провалів» україн-
ської держави у виконанні покладених на неї базис-
них функцій щодо захисту прав власності та забез-
печення рівних для усіх суб’єктів умов доступу до 
економічних ресурсів стали надвисокі трансакційні 
витрати, які шкодять прогресу і добробуту суспіль-
ства. Усунення цієї перешкоди можливе за умови 
демонтажу олігархічної системи державної влади 
зусиллями громадянського суспільства. 

Таблиця 
Трансакційний сектор економіки України у параметрах зайнятості та валової доданої вартості, %

Показники Р о к и
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Частка трансакційного сектору у чисельності 
населення (трансакції: товарні, фінансові, з 
нерухомим майном)

9,0 9,6 11,4 12,9 13,4 14,0 11,4 9,3

Частка трансакційного сектору у валовій дода-
ній вартості (товарні і фінансові трансакції) 12,3 13,4 14,4 16,3 19,8 25,7 26,8 …

Джерело. розраховано автором за: [7, с. 30, 354; 8, с. 51, 209]
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ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕКТОР И ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ  
В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

Сирко А.В.
доктор экономических наук, профессор,
Винницкий учебно-научный институт
Тернопольского национального экономического университета

В статье исследуется природа и специфика проявления трансакционных издержек в рыночной экономиче-
ской системе. Показано эволюцию взглядов теоретиков относительно эффективности механизмов рыночной 
саморегуляции взаимодействия экономических субъектов и значения трансакционных издержек. Проана-
лизировано динамику сектора услуг в условиях рыночных преобразований экономики Украины и выявлено 
противоречивые тенденции в его развитии. Обосновывается вывод о том, что главной причиной чрезмерности 
трансакционных издержек и, как следствие, неоптимального распределения прав собственности в Украине 
является низкая эффективность институций государственного управления, глубокие «провалы государства» в 
экономической сфере. 
Ключевые слова: трансакционные издержки, трансакционный сектор экономики, теорема Коуза, «провалы 
государства».

TRANSACTIONAL SECTOR AND TRANSACTION COSTS  
IN THE ECONOMY OF UKRAINE
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The article explores the nature and peculiarities of transaction costs manifestation in the market economy system. 
Theorists’ views revolution regarding the mechanisms’ effectiveness of market self-regulation of interaction between 
economic entities and transaction costs is shown. The dynamics of the transaction services sector is analyzed in the 
conditions of market transformations in the Ukrainian economy. What is more, the contradicting tendencies in the 
development of the sector are revealed. The conclusion is grounded on the fact that the main factor of redundancy of 
transaction costs and, as a result, non-optimal distribution of property rights in Ukraine, is the low efficiency of public 
administration institutions and the deep ‘failures of the state’ in the economic sphere.
Keywords: transaction costs, transactional sector of economy, Coase theorem, ‘failures of the state’.
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ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
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Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Забезпечення ефективної збутової діяльності є обов’язковим елементом стратегічного планування та 
управління підприємством. Однак перш ніж перейти до розгляду процесу управління збутовою діяль-
ністю підприємства ми вважаємо за необхідне показати відмінність між поняттями ефективності, 
економічності й результативності
Ключові слова: підприємство, збут, ефективність, управління.

Постановка проблеми. Система управління 
збутом являє собою сукупність взаємопов'язаних 
елементів, підпорядкованих єдиній меті – оптимі-
зації управління запасами. Особливої уваги при її 
функціонуванні слід надавати оцінці ефективності, 
оскільки при цьому здійснюється зворотний зв'язок 
між економічними потоками системи управління 
збутовими запасами і стратегією розвитку підпри-
ємства [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазна-
чимо, що П. Ф. Друкер (Drucker, 2004) із категорією 
«результативність» пов'язував відповідь на запи-
тання «як робити правильні дії (речі)?», а з «ефектив-
ністю» – «як правильно робити дії (речі)?» [2, с. 36].

В економічній літературі науковцями ефектив-
ність визначається як комплексне відбиття кінце-
вих результатів використання засобів виробництва 
та робочої сили (працівників) за певний проміжок 
часу [3]. Спираючись на загальнотрадиційний 
підхід оцінки ефективності діяльності підприєм-
ства та його підрозділів залежно від стадій вироб-
ничо-збутового процесу зазначимо, що оцінка 
ефективності може бути проведена за напрямами: 
дослідження ефективності виробництва; аналіз 
ефективності збутової діяльності підприємства; 
дослідження ефективності господарської діяль-
ності в цілому.

При оцінці ефективності збутової діяльності 
більшість економістів схиляється до думки про 
визначення ефективності організації та здійснення 
процесу збуту продукції. Должанський І.З. визначає, 
що до основних напрямів підвищення економічної 
ефективності сучасного підприємства слід віднести: 
створення ефективної служби маркетингу; поліп-
шення системи планування; використання підходів 
сучасного менеджменту; інвестування виробництва 
нових товарів; використання досягнень науки та тех-
ніки; розробка комплексних програм підвищення 
ефективності підприємства [4].

Мета дослідження. Оцінюючи збутову діяль-
ність підприємства необхідно визначити методи 
дослідження збутової діяльності. Серед таких мето-
дів можуть бути застосовані: метод порівняння, 

який передбачає у процесі порівняння збутової 
діяльності підприємства зіставляти дані різних 
років (або інших періодів часу), найближчих кон-
курентів, лідерів ринку збуту; формально-логічний 
метод – при його застосуванні шляхом опитування 
спеціалістів галузі та фахівців торгових підпри-
ємств можливо визначити основні тенденції розви-
тку ринку збуту, конкурентів, переваг та недоліків 
самого підприємства;

Виклад основного матеріалу. Оцінюючи збу-
тову діяльність підприємства необхідно визначити 
методи дослідження збутової діяльності. Серед 
таких методів можуть бути застосовані: метод 
порівняння, який передбачає у процесі порівняння 
збутової діяльності підприємства зіставляти дані 
різних років (або інших періодів часу), найближ-
чих конкурентів, лідерів ринку збуту; формально-
логічний метод – при його застосуванні шляхом 
опитування спеціалістів галузі та фахівців торгових 
підприємств можливо визначити основні тенденції 
розвитку ринку збуту, конкурентів, переваг та недо-
ліків самого підприємства; економіко-математичні 
методи, які дозоляють на основі побудови матема-
тичних моделей з більшим ступенем вірогідності 
визначити стан ринку та перспективи його розви-
тку (табл. 1.1).

При оцінці ефективності збуту продукції осо-
бливої ваги набувають показники загальної ефектив-
ності діяльності підприємства, до групи оціночних 
параметрів слід віднести: обсяги реалізації, доходу 
та прибутку, динаміка витрат, структури асорти-
менту та динаміка стану цінової політики підприєм-
ства, витрати на рекламу тощо.

На рис 1.1. відображено схему оцінки ефектив-
ності управління системою збуту підприємства, яка 
відображає основні напрями аналізування (аналіз 
зовнішньої та внутрішньої ефективності збутової 
діяльності, оцінювання ефективності у розрізі скла-
дових оцінки).

Оцінка зовнішньої ефективності збутової діяль-
ності підприємства означає формулювання його 
стратегічних позицій. Вона повинна включати 
стратегічний аналіз ринкової позиції підприємства, 
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Таблиця 1.1
Методи дослідження збутової діяльності підприємства

Назва методу Характеристика
Метод порівняння Заснований на зіставленні моментів стану збутової діяльності підприємства 

як за допомогою кількісних, так і якісних характеристик процесу
Формально-логічні методи Методом експертних оцінок та інших методів теорії масового попиту мож-

ливо проаналізувати збутову діяльність переробних підприємств
Економіко- математичні методи Вивчення збуту методом загально-математичних методів розрахунків еконо-

мічних показників і методів математичного моделювання

оцінку ефективності клієнтурної політики підприєм-
ства і аналіз прихильності покупців.

Оцінка внутрішньої ефективності збутової діяль-
ності підприємства означає оцінку досягнення цілей 
збуту, ефективності реалізації збутових стратегій 
підприємства та оцінку економічної ефективності 
збутової діяльності підприємства.

Оцінка ефективності каналу збуту здійснюється 
через оцінку гнучкості каналу й оцінку витрат на 
представництв (філій).

Оцінка ефективності з точки зору продавця про-
дукції визначається оцінкою партнерства, оцін-
кою реакції та оцінкою споживчого сервісу. Оцінка 
ефективності з точки зору споживача продукції 

здійснюється через оцінку якості продукції, іміджу 
торгівельного підприємства, ціни продукції, співвід-
ношення «ціна-якість» [5, c. 66].

З метою адаптування зарубіжного досвіду визна-
чення результативності збуту до вимог національного 
маркетингу нами пропонуються наступні концепту-
альні підходи щодо оцінки економічної ефективності 
збутової діяльності переробних підприємств:

1. Збутова діяльність підприємства – заключна 
стадія виробничого процесу, ефективність якого 
доцільно визначати спираючись на загальні показ-
ники господарської діяльності підприємства.

2. Ефективність збуту, як і будь-якого іншого 
виду діяльності підприємства, визначається через 

Рис. 1.1. Напрями оцінки ефективності управління  
системою збуту підприємства [5, c. 65]
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зіставлення отриманого економічного результату 
з витратами на його досягнення та використаними 
ресурсами.

3. Результативність збутової діяльності підпри-
ємства повинна розглядатись через ефективність 
використання підприємством інструментарію марке-
тингу, складові якого впливають на кінцевий резуль-
тат господарської діяльності.

Запропоновані підходи були використані нами 
при розробці показників оцінки ефективності збу-
тової діяльності підприємств. Взаємозв'язок між 
запропонованими показниками та їх економічна сут-
ність зображені на рисунку 1.2.

Розрахунок загальної ефективності (продук-
тивності) збутової діяльності підприємства мето-
дологічно пов'язане, перш за все, з визначенням 
критеріїв і формуванням відповідної системи 
показників. Дотримуючись ресурсного підходу, 
при визначенні ефективності збутової діяльності, 
розрахунки проводяться з метою визначення ефек-
тивності діяльності відносно застосованих ресур-
сів підприємства. Оцінюючи збут при застосуванні 
витратного підходу, до розрахунків приймаються 
лише витрати підприємства на збутову діяль-
ність. При проведені аналізу ефективності збуто-
вої діяльності, необхідно провести розрахунки не 
тільки основних показників, що нададуть можли-
вість оцінити ефект збуту, але й інших показників, 
які не відображають саме ефект діяльності підпри-
ємства, але й не менш вагомі при оцінці діяльності 
підприємства.

Тому до цієї групи показників, мають належати 
показники, які допоможуть оцінити ефективність 
зазначеної діяльності підприємства у динаміці. Дані 

показники, на наш погляд, теж характеризують ефек-
тивність збутової діяльності підприємства. Спираю-
чись на досвід та позиції по даному питанню таких 
науковців як Сакун А.Ж. і Мороз О.В. [6; 7] та від-
повідно до власних досліджень вважаємо аналіз та 
оцінку розвитку даних показників вагомим елемен-
том оцінки ефективності збуту. Отже, показники, що 
використовуються при оцінці ефективності збутової 
діяльності підприємства, можна умовно поділити на 
такі групи: показники економічного ефекту та показ-
ники, що опосередковано характеризують ефектив-
ність збуту (рис. 1.3).

Показники (індикатори) оцінювання ефектив-
ності збутової політики підприємства поділено на 
три групи (рис. 1.4).

Представлені на рис. 1.4. показники аналізу дозво-
ляють комплексно оцінити ефективність управління 
системою збуту підприємства.

Нами запропоновано доповнити перелік показни-
ків ефективності збутової діяльності підприємства 
наступними (рис 1.5).

Висновок. Використання різноманітних мето-
дичних підходів до оцінки управління збутовою 
діяльністю підприємств України дає змогу оцінити, 
наскільки ефективно ведеться збутова діяльність, 
доцільність упровадження тих чи інших збутових 
заходів, а також обґрунтувати їх значення для діяль-
ності підприємства у цілому. Підвищення ефек-
тивності функціонування підприємства в сучасних 
умовах неможливе без розроблення таких методів 
управління збутовою діяльністю, які б допомагали 
орієнтуватися на потреби ринку й вести конкурентну 
боротьбу. Також досить важливим аспектом є сис-
тематичне проведення оцінки ефективності управ-

Рис. 1.2. Показники оцінки ефективності збутової діяльності підприємства  
за різними методологічними підходами
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Рис. 1.3. Методологічна сутність розрахунку показників економічної ефективності 
збутової діяльності підприємств

Рис. 1.4. Показники аналізу ефективності управління системою збуту підприємства

 

ління збутовою діяльністю, оскільки це дасть змогу 
своєчасно виявити проблеми і розробити заходи 
щодо їх усунення.

Показники оцінювання ефективності управління 
збутовою діяльністю можна поділити на індикатори 
ринкових часток та індикатори ефективності збуто-
вих витрат підприємств. Саме ці, наведені в табл. 
показники формують оцінку збутової діяльності, а 
також її ефективність.

 

У процесі управління підприємствами й визначення 
ефективності їх збутової діяльності необхідно прово-
дити своєчасні стратегічні зміни, аби врахувати високу 
динамічність і ступінь невизначеності зовнішнього 
середовища, різну масштабність об'єктів управління 
та високий рівень диференціації видів економічної 
діяльності в туристичній індустрії, змістовну багато-
гранність видів діяльності, слабкі стартові позиції вхо-
дження вітчизняних підприємств на світовий ринок.
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Рис. 1.5. Показники ефективності збутової діяльності 
Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [54]
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Обеспечение эффективной сбытовой деятельности является обязательным элементом стратегического пла-
нирования и управления предприятием. Однако прежде чем перейти к рассмотрению процесса управления 
сбытовой деятельности предприятия мы считаем необходимым показать различие между понятиями эффек-
тивности, экономичности и результативности.
Ключевые слова: предприятие, сбыт, эффективность, управление.

METHODS OF ESTIMATION OF THE EFFICIENCY  
OF MANAGEMENT OF SALES ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
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Master
National Technical University of Ukraine
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Ensuring effective sales activity is an indispensable element of strategic planning and business management. However, 
before turning to the review of the management of sales activities of the enterprise, we consider it necessary to show 
the difference between the concepts of efficiency, cost effectiveness and efficiency.
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В статті було проведено аналіз ринку страхування дітей та виявлено основні причини їх страхування. 
Наведено позитивні та негативні сторони такого виду страхування. Також в статті було описано про-
дукт декількох страхових компаній. Виділено основні проблеми розвитку страхування дітей та запро-
поновано шляхи їх вирішення. 
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Постановка проблеми. Страхування дітей є осо-
бливим видом страхування, адже об’єктом цього 
виду страхування є життя та здоров’я дітей, найдо-
рожчого що є у житті кожного з батьків. В Європі 
цей вид страхування є одним з найпопулярніших. 
В Україні існує низка проблем щодо розвитку послуг 
страхування в цілому.

Враховуючи зарубіжний досвід, Україна, на 
жаль, не належить до тих держав, де цей вид стра-
хування розвивається на високому рівні. Велико-
британія майже повністю використовує систему 
фінансування громадського здоров'я, що визначає її 
державний характер. У Німеччині вдосконалюється 
система соціального страхування, яка також вклю-
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Таблиця 1
Нещасні випадки з дітьми віком до 14 років у 2017 році

Найменування
Нещасні випадки з дітьми віком до 14 років 

Усього Усього потерпілих У тому числі  
із смертельним наслідком

Транспортні нещасні випадки 4921 4950 63
Падіння 191494 191494 25
Випадкова дія неживих механічних сил 90566 90566 15
Вплив живих механічних сил 19799 19831 1
Випадкове утоплення та занурення у воду 125 125 48
Інші нещасні випадки із загрозою 
диханню 279 279 33

Нещасні випадки, спричинені 
електричним струмом, випромінюванням, 
температурою або тиском 

392 393 12

Нещасні випадки, спричинені дією диму, 
вогню та полум’я 537 540 27

Отруєння, спричинені отруйними 
тваринами та рослинами 642 642 2

Нещасні випадки, 
пов’язані з дією природних факторів 863 864 1

Випадкові отруєння та дія отруйних 
речовин 1997 2006 11

Вплив перенапруження, подорожування 
та нестатків 484 484 0

Нещасні випадки внаслідок дії інших та 
неуточнених факторів 15388 15428 10

Навмисне самоушкодження 336 336 19
Напад з метою вбивства чи нанесення 
ушкодження 2824 2824 11

Ушкодження з невизначеними намірами 3555 3556 17
Ускладнення внаслідок терапевтичного 
та хірургічного втручання 115 115 1

ВСЬОГО: 340938 341058 303

чає обов'язкове медичне страхування. В Україні Ліга 
страхових організацій України (ЛСОУ) займається 
проблемами медичного страхування, яка вважає, що 
система соціального страхування повинна бути реа-
лізована, а страхова компанія та громадянин повинні 
бути учасниками конкретного договору страхування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чну увагу дослідженню особливостей функціону-
вання ринку страхування життя присвячені праці 
таких вітчизняних вчених-економістів, як А.Г. Заго-
родній, О.В. Орлова, С.С. Осадець, Т.В. Степанова 
та ін.

Метою дослідження є аналіз ринку страхування 
дітей, виділення основних проблем розвитку та 
запропонування шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. У дитячому стра-
хуванні можна виділити три основні напрямки: 
накопичувальне, ризиковане та добровільне медичне 
страхування (ДМС). Як можна помітити, всі три 
підрозділи особистого страхування охоплюють: 
медичне та страхування від нещасних випадків стра-
хування життя [5].

Основними причинами загибелі дітей від нещас-
них випадків є: транспортні події; утоплення і зану-
рення в воду; удушення; дія диму, вогню, жару та 

гарячих речовин; пошкодження з невизначеними 
намірами та через невизначені фактори; падіння; 
навмисне заподіяння шкоди; випадкова дія неживих 
механічних сил; випадкове отруєння; випроміню-
ванням, температурою або тиском; напад з вбив-
ством або фізичної шкоди, аварії, спричинені елек-
тричним струмом.

За даними місцевих органів виконавчої влади 
від нещасних випадків невиробничого характеру в 
Україні за 12 місяців 2017 року загинуло 303 дитини 
у віці до 14 років. 

Страховим випадком вважається подія, внаслідок 
якої настав розлад здоров’я і/або смерть, а саме:

– травматичні пошкодження організму (травми, 
в тому числі від вогнепальної зброї);

– поранення;
– контузія;
– анафілактичний шок;
– випадкове потрапляння в дихальні шляхи 

чужорідного тіла;
– утоплення;
– ураження блискавкою або електричним струмом;
– опіки, обмороження, перегрівання, переохоло-

дження;
– укуси тварин, отруйних комах, змій тощо.
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– випадкове отруєння газами, побутовими або 
промисловими хімічними речовинами, ліками, недо-
броякісними продуктами харчування (за винятком 
інфекційних хвороб)

– сказ, правець, ботулізм, малярія, а також енце-
фаліт, що передається укусами кліщів.

Проаналізуємо найбільш поширені дитячі травми 
на рис. 2.

90% дітей отримують травми протягом року. 
Тому проаналізуємо динаміку отримання травм від-
носно пори року.

Застрахованою особою є дитина віком до 18 років. 
Обсяг відповідальності страхової компанії охоплює 
наступні страхові випадки: життя до закінчення тер-
міну дії договору, смерть, втрата здоров'я. Батьки або 

родичі виступають як застраховані особи. Страхова 
сума визначається за домовленістю сторін. Прин-
ципи виплати страхової суми такі ж, як у страхуванні 
життя дорослих. 

Розвиток добровільного медичного страхування 
ускладняється низкою факторів, головними з яких є 
недосконалість законодавства, низький рівень розви-
тку страхового ринку, невизначеність регулювання 
поняття добровільного медичного страхування, 
принципи та одиниці оплати медичного обслугову-
вання, відсутність податкових пільг для сплати стра-
хових внесків від добровільного медичного страху-
вання, небажання медичних закладів України діяти 
як повноправні суб'єкти системи добровільного 
медичного страхування. Ці причини перешкоджають 
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розвитку медичного страхування, особливо страху-
вання дітей [4].

У будь-якому виді страхування є позитивні та нега-
тивні сторони. Позитивні включають, в першу чергу, 
обслуговування застрахованих клієнтів, які будуть 
здійснюватися своєчасно, а також відповідно до гра-
фіку, який буде визначатися клієнтом; переваги у 
визначенні медичного персоналу, люкс у всіх медич-
них закладах; надання консультацій та швидкої допо-
моги; здатність діагностувати органи, зробити карді-
ограму, приймати тести в зручному місці і в зручний 
час тощо. Тим не менш, є й негативні сторони – дороге 
страхування; не всі клініки зобов'язані обслуговувати 
клієнтів, застрахованих за цією політикою, в окремих 
випадках – відшкодовувати лише 50 – 70% витрат.

Проаналізуємо програми страхування дітей у 
декількох страхових компаніях: СК «Універсальна», 
СК «УНІКА».

У страховій компанії «Універсальна» є 3 про-
грами страхування: щасливе дитинство, активна 
дитина та відповідальні батьки (табл. 2).

СК «Універсальна» пропонує оптимальну про-
граму для кожної дитини «Щасливе дитинство». 
Застрахувавши дитину від будь-якого нещасного 
випадку (опіки, порізи, переломи тощо), батьки 
можуть бути впевнені, що отримають вчасну виплату 
та зекономлять кошти на лікування своєї дитини.

СК «Уніка» пропонує страховий захист від нещас-
ного випадку та матеріальна компенсація наслідків.

У разі страхового випадку можна отримати 
матеріальну виплату внаслідок травматизму, шкоди 
здоров'ю або інвалідності. Це фінансовий захист 
родини від несподіваних подій, пов'язаних з рапто-
вим збитком для здоров'я.

Компенсація для лікування дитини СК «Уніка»
– Для дітей до 15 років.
– Страхова сума від 1 000 до 75 000 грн.
– Покривається травма, опіки, обмороження, 

отруєння.

Рис. 3. Небезпечні пори року для дітей, %

– Виплата при присвоєнні статусу «дитина-
інвалід».

– Матеріальна компенсація в разі смерті.
На сьогодні існує безліч програм страхування 

дітей, які забезпечують медичний захист та допо-
могу, дозволяють мінімізувати витрати на догляд 
за дітьми та стають важливим способом залучення 
коштів на майбутнє навчання. Якщо сьогодні стра-
хування дітей досить дороге і більшість батьків не 
хочуть застрахувати дітей, то в майбутньому це стане 
важливим і необхідним напрямком страхування. 
Можна застрахувати дитину майже в будь-якій стра-
ховій компанії, яка пропонує послуги медичного 
страхування за віковою групою, статусом, перева-
гами батьків.

Якщо брати до уваги вікові групи дітей, то 
дорожча страховка немовлят, тому що вони потре-
бують особливої турботи, уважного спостереження 
та контролю над процесами життя (діти часто хво-
ріють, тому лікар повинен реагувати на кожен дзві-
нок, вчасно проводити необхідні щеплення (від кору, 
краснухи, поліомієліту і т. д.), в разі необхідності 
проводити екстрені госпіталізації та стаціонарне 
лікування) [3]. Цей вид страхування призначений 
для дітей віком до 1 року, приблизна вартість яких 
становить 7-9,6 тис. грн. в рік.

Для дітей дошкільного віку, страховики пропо-
нують класичні програми вартістю 2000 гривень. 
У рік вони також включають в себе безліч медич-
них послуг, а також щорічне медичне обстеження, 
вітамінування, профілактичне обстеження тощо. 
Страхування від нещасних випадків також досить 
поширене, оскільки травми можуть виникати 
в будь-якому місці, а часові обмеження витра-
чаються на певний період (літні канікули), або 
кілька років.

Для старших вікових груп існують також певні 
програми страхування, в яких окреслюються осно-
вні види послуг, що надаються у випадку нещасного 
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Таблиця 2
Щасливе дитинство Активна дитина Відповідальні батьки

Страхова сума від 1 000 до 25 000 грн. 10 000 грн. 10 000 грн.
Страхове покриття:    
Травми + + +
Встановлення первинної 
інвалідності + + +

Летальні випадки + + +
Швидка допомога - + +
Стаціонарна допомога - 5 000 грн. 10 000 грн.
Медичний огляд "Здорова 
дитина" на базі клінік Into-
Sana, Ameda: 

   

Консультація педіатра - - +
Консультація офтальмолога - - +
Консультація ортопеда - - +
Консультація невропатолога - - +
Консультація отоларинголога - - +
Загальний аналіз крові - - +
Загальний аналіз сечі - - +
Вік дітей, що підлягає  
страхуванню:  - - + 

Від 1 року до 3 років + - -
Від 4 років до 18 років + + +
Вартість покриття Від 11 до 280 грн. 1 160 грн. 3 200 грн.

випадку чи страхової події в цілому. Слід зазна-
чити, що останнім часом страховики не забезпечу-
ють дітей, які потребують постійного лікування та 
медичної допомоги. Тому перед тим, як укладати цей 
контракт, вони вивчають історію захворювання, час-
тоту звернень до лікарів, кількість необхідних ліків 
тощо; і після цього вони можуть укласти договір або 
відмовити в страхуванні. Цей фактор гальмує розви-
ток страхування: з одного боку – страхові компанії 
не укладають контрактів, що впливають на їх фінан-
совий статус та репутацію, з іншого – недовіру гро-
мадян, їх небажання укладати угоди. Ось чому було 
б доцільно мати систему обов'язкового медичного 
страхування для дітей – як перспективний та необ-
хідний напрям у сфері страхування.

Висновки. Дитяче страхування в Україні недо-
статньо розвинене, оскільки це перешкоджає бага-
тьом факторам. В умовах кризи населення ми не 
можемо говорити про страхування дітей та про роз-
виток страхового ринку в Україні. Останнім часом 
розвивається лише страхування на майбутню освіту, 
оскільки гроші зберігаються і можуть бути отри-
мані, якщо це необхідно. Зокрема такі страхові ком-
панії, як «Універсальна», «Аска», «Уніка», «Просто-
страхування».

Порівнюючи світові стандарти та розвиток 
медичного страхування в Україні, можна стверджу-
вати, що саме цей вид страхування потребує реформ 
та збільшення фінансування, а також стабілізації 
ситуації на ринку страхування дітей. 
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У статті досліджено сучасний стан ринку машинобудування в Україні. Розглянуто основні іннова-
ційні стратегії в управлінні машинобудівними підприємствами, їх класифікацію, типологію та роль, 
яку вони відіграють в розвитку національної економіки. Сформульовано основні фактори, які впли-
вають на вибір інноваційної стратегії підприємства. Визначено головні етапи формування іннова-
ційної стратегії. Розглянуто особливості проведення детального оцінювання інноваційного проекту. 
Проведено аналіз інноваційної діяльності підприємств, що функціонують в галузі машинобудування. 
Ключові слова: машинобудування, інновації, інноваційні стратегії, розподіл витрат, тенденції розви-
тку, потенціал підприємства.
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Постановка проблеми. Сьогодні питання стабілі-
зації рівня національної економіки є загостреним для 
України, причиною цього є нестійка динаміка розви-
тку української економіки в останні роки. Досягнення 
світового рівня конкурентоспроможності національ-
ною економікою є одним з найголовніших економіч-
них питань для України. В сучасних умовах проблеми 
підвищення конкурентоспроможності та економіч-
ного росту вирішуються шляхом впровадження ефек-
тивних стратегій інноваційного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До нау-
ковців, що досліджували стратегії інноваційного розви-
тку в Україні належать: А. Амоша, В. Вишневський, 
В. Герасимчук, Л. Збаразський, В. Гейць, М. Чумаченко, 
В. Ляшенко, І. Оддюк, В. Пустовойт та ін. Проблеми 
управління інноваційними стратегіями на машинобу-
дівних підприємствах розглядалися в роботах таких 
вчених: О. Грицай, В. Жежуха, Н. Левченко та ін.

Метою статті є аналіз сучасного стану укра-
їнського ринку машинобудування, інноваційних 
стратегій та їх роль в управлінні та розвитку маши-
нобудівних підприємств задля підвищення рівня 
національної економіки України

Виклад основного матеріалу. Машинобудівна 
галузь являє собою розгалужений виробничий комп-
лекс. Машинобудування разом з паливно-енергетич-
ним комплексом та хімічною промисловістю входять 
до «авангардної трійки» промисловостей, тобто, до 
таких галузей, що визначають рівень науково-тех-
нічного прогресу та інноваційності національного 
господарства. Саме ці галузі забезпечують економіч-
ний розвиток всієї країни.

Сучасна машинобудівна галузь України представ-
лена такими напрямами як: транспортне, сільсько-
господарське, електротехнічне, верстатобудування, 
приладобудування та важке машинобудування.

Динаміка обсягів реалізованої продукції підпри-
ємствами машинобудівної галузі за 2014- вересень 

2018 рр. в Україні та за її межами представлена на 
рис. 1.

Як бачимо з графіку, найбільше зростання внутріш-
ніх обсягів реалізованої продукції було в 2014 році та 
склало 94088,4 млн.грн. Протягом наступних років 
спостерігалося значне падіння, проте за період 2017 – 
початку 2018 років підприємствам вдалося підвищити 
та стабілізувати обсяги реалізованої продукції, як в 
Україні, так і по за її межами.

У майбутньому, важке машинобудування пови-
нно зайняти більшу частку, як у структурі промисло-
вості, так і у долі експорту України тому, що ресурси 
та потенціал нашої країни мають на це можливості. 
Налагодження виробництва високоефективних та 
якісних машин, розширення асортименту виробни-
цтва, покращення систем управління є необхідною 
умовою вдосконалення, стабілізації та розвитку 
машинобудівного комплексу України.

На наш погляд, ефективному функціонуванню 
галузі машинобудування заважають чинники, які 
пригальмовують розвиток промисловості, а саме:

– низький рівень завантаження виробничих 
потужностей та їх часткова невідповідність потенці-
алу закордонним ринкам збуту;

– невисокий рівень реальних інвестицій на 
модернізацію та частково застарілі виробничі фонди;

– застаріле обладнання та недосконалі техноло-
гії виробництва;

– низький рівень впровадження нововведень та 
низька конкурентоспроможність вітчизняних вироб-
ників, порівняно з іноземними.

Вирішення перелічених проблем шляхом впрова-
дження інноваційних стратегій дає шанс на покра-
щення не тільки машинобудівної галузі, а й націо-
нальної економіки в цілому.

Низька інноваційна активність підприємств 
України зумовлена і тим, що багато з них не повною 
мірою уявляють рівень своїх інноваційних можли-
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Рис. 1. Обсяг реалізованої продукції машинобудівної промисловості, млн грн [1]
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востей та недостатню увагу приділяють питанню 
формування свого інноваційного потенціалу. Вна-
слідок цього механізм розробки інноваційної стра-
тегії багатьох вітчизняних підприємств не завжди 
дає змогу визначити у повному обсязі пріоритети їх 
інноваційного розвитку та, відповідно, розробити 
комплексний план їх інноваційної діяльності.

У вивчених нами джерелах, інноваційна діяль-
ність підприємства трактується як процесний комп-
лекс заходів, що спрямований на розробку, ство-
рення, використання та поширення нововведень з 
метою досягнення конкурентних переваг та збіль-
шення прибутковості свого виробництва, за рахунок 
виготовлення нової продукції.

Розробка інноваційної стратегії є основою здій-
снення інноваційної діяльності. Інноваційна страте-
гія є одним із засобів досягнення поставлених цілей 
на підприємстві, шляхом впровадження нововве-
день, що значно відрізняються від попередніх мето-
дів здійснення діяльності.

Під інноваційною стратегією розуміють певний 
комплекс пов’язаних між собою послідовних дій, 
що направлені на забезпечення ефективного впрова-
дження інноваційної діяльності в умовах визначеної 
кількості ресурсів та постійного впливу чинників 
зовнішнього середовища.

Інноваційна стратегія розробляється таким 
чином, щоб вона була гнучкою та легко адаптува-
лася під зміни ринку. Інноваційна стратегія повинна 
сприяти підвищенню та підтримки конкурентоспро-
можності підприємства, вона повинна відображати 
основні напрями та зміст напряму інноваційного 
розвитку підприємства.

Інноваційна стратегія визначає тип цільової 
поведінки підприємства на ринку в умовах жорсто-
кої конкуренції. Вибір конкретного напряму розви-
тку інноваційної стратегії підприємства має бути 
обґрунтованим та базуватися на виборі адекватного 
шляху розвитку з урахуванням певних чинників. До 
основних факторів, що впливають на вибір іннова-
ційної стратегії можна віднести:

– характер продукції, що випускається, особли-
вості її виробництва, специфіка збуту та властивості 
ринку, на якому працює підприємство;

– наявні у підприємства ресурси, серед яких: 
матеріальні, кадрові, фінансові, інформаційні тощо;

– організаційна структура управління та форма 
власності підприємства; 

– рівень ризикованості діяльності підприємства;
– характерні ознаки зовнішнього середовища 

підприємства: економічної, правової, соціальної, 
технологічної та інших сфер;

– державні, регіональні та галузеві визначальні 
риси інноваційного розвитку;

– головна місія підприємства та цілі впрова-
дження інноваційної стратегії;

– готовність та адаптація виробництва, управ-
ління процесу функціонування підприємства в 
цілому до перебудов та змін.

У практиці функціонування підприємств маши-
нобудівної промисловості використовується велика 

кількість стандартизованих інноваційних страте-
гій, що відрізняються змістовно, за розставленими 
акцентами, пріоритетами та основними інструмен-
тами впливу на результативність його діяльності. 
Проте, специфіка діяльності українських машино-
будівних підприємств надає змогу виділити декілька 
основних видів інноваційних стратегій, що прита-
манні для наших умов (рис. 2).
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Рис. 2. Типологія видів інноваційних стратегій, 
притаманних машинобудівним підприємствам

Донорська інноваційна стратегія має на увазі роз-
робку інновацій, в більшості випадків, власними 
силами підприємства, а саме персоналом, в деяких 
випадках створення інновацій проводиться спільно 
з іншими організаціями, з метою отримання високих 
прибутків за рахунок продажу прав на використання 
розроблених інновацій. 

Зайняття лідируючих позицій на функціональ-
ному ринку та випередження конкурентів перед-
бачається наступальною інноваційною стратегією. 
Інновації впроваджуються з метою витіснення кон-
курентів, розробка відбувається самостійно, потре-
бує значних капіталовкладень та запасів ресурсів, й 
супроводжується значним ризиком. 

Прогресивна інноваційна стратегія полягає в 
розробці інновацій, в більшості випадків, власними 
силами підприємства, а саме персоналом, в деяких 
випадках створення новацій проводиться спільно з 
іншими організаціями, з метою отримання високих 
прибутків за рахунок впровадження новацій в функ-
ціонування власного виробництва або введення сто-
ронніх розробок після їх удосконалення. 

Спекулятивна інноваційна стратегія – стратегія, 
що передбачає придбання новацій у сторонніх роз-
робників з метою наступного перепродажу прав на 
їх використання або володіння ними. Дана стратегія 
використовується для отримання прибутку за раху-
нок підвищення ціни при продажі.

Оборонна інноваційна стратегія полягає у введенні 
новацій з метою захистити свою ринкову частку, від-
стояти свою ринкову позицію перед конкурентами 
або не допустити певні підприємства на ринок.

Адаптивна інноваційна стратегія передбачає при-
дбання інноваційних розробок у сторонніх суб’єктів 
та впровадження їх до свого виробництва без удо-
сконалень та внесення змін. Від підприємства потре-
буються значні фінансові капіталовкладення та 
готовність до кардинальних змін в процесі функці-
онування.
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Відступальна інноваційна стратегія – стратегія, 
що має на меті впровадження інновацій для проти-
стояння конкурентам та певним факторам, що витіс-
няють підприємство з ринку, на якому воно функ-
ціонує. Також дана стратегія використовується для 
припинення діяльності підприємства на ринку, щоб 
мінімізувати фінансові втрати. 

На наш погляд, варто окремо виділити такий вид 
інноваційної стратегії, як синергізм. Дана стратегія 
являє собою процес отримання конкурентних пере-
ваг за рахунок злиття сил двох або більше суб’єктів 
господарювання в єдиний механізм функціонування. 
Головною перевагою даної стратегії є те, що її засто-
сування дає змогу знизити витрати виробництва, 
впровадити до продукції, що виробляється, нові уні-
кальні властивості. 

Процедуру формування інноваційної стратегії 
розвитку підприємства доцільно розглядати як пое-
тапний процес (рис. 3).
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Рис. 3. Етапи формування інноваційної стратегії [4]

На першому етапі підприємству необхідно чітко 
виділити та аргументовано сформулювати основні 
цілі, які мають бути досягнутими після впровадження 
інноваційної стратегії. При цьому потрібно конкрети-
зувати строки досягнення зазначених цілей, визначити 
засоби та інструментарій впровадження та виділити 
систему першочергових заходів та другорядних дій.

На другому етапі необхідно об’єктивно оцінити 
потенціальні реалії для впровадження інноваційної 
стратегії. Для цього потрібно: проаналізувати сильні 
та слабкі сторони підприємства; оцінити достатність 
рівня кваліфікації робітників для впровадження в 
практику цілей інноваційної стратегії. Для ефективної 
реалізації інноваційної стратегії підприємству варто 
провести дослідження зовнішнього середовища, про-
аналізувати кон’юнктуру ринку, потреби споживачів 
та виділити для себе останні досягнення науково-тех-
нічного прогресу, на які воно зможе спиратися.

На наступному етапі відбувається розробка про-
грами заходів – конкретизація дій, що будуть спря-
мовані на створення інноваційної стратегії: призна-
чення відповідальних осіб та виконавців, окреслення 
чітких термінів досягнення кожної цілі, прогнозу-
вання та розрахунок можливих витрат на реалізацію, 
аналіз очікуваних соціально-економічних наслідків 
від впровадження інновацій.

Отже, на останньому етапі відбувається безпосе-
реднє впровадження обраної інноваційної стратегії в 

діяльність підприємства. На цьому етапі відбувається 
створення діючої та ефективної системи контролю 
за процесом впровадження інновацій. Також в даний 
етап входить введення в виробництво нової продукції, 
інноваційних технологій та нових методів управління.

Для ефективного впровадження інноваційних 
стратегій та визначення основних напрямів реалізації 
інновацій є доречним проведення детального оціню-
вання, який надає можливості сформувати орієнтирні 
еталони для застосування управлінських рішень з 
метою виявлення основних характеристик та аналізу 
успішності втілювання в життя інноваційної стратегії.

Загальна кількість підприємств, що функціону-
вали в галузі машинобудування в 2017 році склала 
629, з котрих 123 (16,2 % від загальної кількості 
промислових підприємств, що впроваджують інно-
вації) активно займалися інноваційною діяльністю 
для покращення процесів виробництва й управ-
ління та удосконалення продукції, що виготовляють. 
Середня питома вага машинобудівних підприємств, 
що орієнтовані на інноваційний розвиток за останні 
роки складає 20-25% від загальної кількості маши-
нобудівних підприємств. Це дуже незначна частка, 
порівняно з тим, що в європейських країнах, маже 
80 % підприємств активно займається розробками та 
впровадженням інновацій.

У відсотковому вигляді кількість підприємств, 
що замаються різними напрямами інноваційної 
діяльності представлена на рис. 4.

Для вітчизняних підприємств машинобудівної 
галузі найрозповсюдженішим видом інноваційної 
діяльності є придбання машин та обладнання для 
впровадження в процеси виробництва та купівля 
програмного забезпечення для управлінських про-
цедур та автоматизованих систем виробництва. Ком-
панії, які належать до цієї частки, акцентують свої 
зусилля на розвитку діяльності шляхом покращення 
та оновлення обладнання. Це найбільш вагома частка 
сьогодні, але в майбутньому більш потенціальними 
будуть компанії, які приділяють значну увагу влас-
ним дослідженням та розробкам. 

Загалом, на інновації промисловими підприєм-
ствами за 2017 рік було витрачено 9,1 млрд. грн, з 
яких 1,2285 млрд. грн (13,5%) – це частка машинобу-
дівних підприємств. В свою чергу, структура витрат 
за напрямами інноваційної діяльності представлена 
на рис. 5. Основним джерелом фінансування інно-
ваційних витрат залишаються власні кошти під-
приємств. Обсяг коштів вітчизняних та іноземних 
інвесторів становить не більше 5 %, кредитів – 8%, 
державного та місцевих бюджетів – 4%. 

За період 2017 року більше ніж в 2 рази виросли 
витрати на придбання вітчизняними підприємствами 
зовнішніх знань, витрати на зовнішні НДР зменши-
лися на 3,8%, обсяги витрат на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення зросли на 
13,9% порівняно з 2016 роком. Відсоткові частки 
витрат на різні види інноваційної діяльності зобра-
жені на рис. 6.

У 2017 р. майже 65% від загального обсягу інно-
ваційних витрат підприємства спрямували на при-



88

# 4 (22) 2018

дбання машин, обладнання та програмного забез-
печення, 24%  ̶ на виконання внутрішніх НДР та 
0,2% – на придбання зовнішніх НДР.

Все це пояснюється зростанням розуміння 
вітчизняними машинобудівними компаніями того, 
що в сучасному світі найважливішу роль відіграють 
інформація та знання. Методи, які застосовувалися 
протягом багатьох років вже вичерпали себе та не 
працюють в реаліях сучасного ринку машинобудів-
ництва. Зараз важливо бути в курсі всіх ноу-хау та 
глибоко відчувати тренди та тенденції, щоб мати 
успіх у конкурентній боротьбі.

Таким чином, ми бачимо, що курс традиційних 
підходів до виробництва змінився на інноваційні, які 
більш задовольняють потребам економіки та вироб-
ництва інформаційного суспільства, яке продовжує 
активно розвиватися й надалі.

Отже, огляд інноваційної діяльності підприємств 
машинобудівної сфери дозволяє навести наступні 
аргументи:

– інноваційна діяльність в межах галузі посту-
пово просувається до фази активного розвитку;

– з причини недостатньої розвиненості вну-
трішнього ринку інноваційна частка галузі більшою 
мірою орієнтується на експортну продукцію;

– більш питому вагу в інноваціях займають при-
дбанні нововведення, а не створені власними силами;

– промислові споживачі на внутрішньому ринку 
надають перевагу готовій імпортній високотехноло-
гічній продукції, ніж вдосконалювати та працювати 
над власними розробками.

Загалом, згідно з Глобальним інноваційним 
індексом 2018 року, Україна серед 141 країни світу 
посіла 43 місце з індексом 38,52 (для порівняння у 
2016 році- 64 місце, з індексом 36,45) [5]. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу 
зробити висновок, що українські підприємства 
машинобудівної галузі мають значний потенціал для 
розвитку шляхом впровадження інновацій. Проте 
питанням спонукання ведення інноваційної діяль-
ності та фінансового супроводження інноваційних 
розробок варто приділяти більше уваги. На даному 
етапі розвиток машинобудівного комплексу немож-
ливий без впровадження інноваційних стратегій. 
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Рис. 4. Кількість підприємств за напрямами інновацій [1]

Рис. 5. Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності 
машинобудівними підприємствами, тис. грн [1]
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В статье исследовано современное состояние рынка машиностроения в Украине. Рассмотрены основные инно-
вационные стратегии в управлении машиностроительными предприятиями, их классификация, типология и 
роль, которую они играют в развитии национальной экономики. Сформулированы основные факторы, влия-
ющие на выбор инновационной стратегии предприятия. Определены основные этапы формирования иннова-
ционной стратегии. Рассмотрены особенности проведения детального оценивания инновационного проекта. 
Проведен анализ инновационной деятельности предприятий, функционирующих в области машиностроения.
Ключевые слова: машиностроение, инновации, инновационные стратегии, распределение расходов, тенден-
ции развития, потенциал предприятия.

Рис. 6. Розподіл обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності, в % [1]

Ми вважаємо, що на сьогодні, в умовах сучас-
ного стану національної економіки, найвдалішою 
інноваційною стратегією для українських машино-
будівних підприємств може бути об’єднання, тобто 
синергетична стратегія. При такому розкладі на 
ринку буде конкурувати менша кількість учасни-
ків ринку. Підприємства будуть функціонувати в 
комплексі, що надає змогу зменшити трансакційні 
та виробничі витрати за рахунок кооперації техно-
логій. При синергії виробництв підвищується ефект 

охоплення сегментів ринку, також стає реальною 
економія внаслідок скорочення витрат на розробку 
різних технологій для різноманітних сфер застосу-
вання завдяки розвитку в комплексі однієї техно-
логії. Консолідація зусиль сприятиме отриманню 
прибутків в непростій ринковій економіці. Злиття 
ресурсів, технологій, виробничих потужностей та 
інноваційних потенціалів в довготривалій перспек-
тиві приведе комплекс до отримання абсолютних 
конкурентних переваг на ринку.
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The article deals with the modern situation in the mechanical engineering market in the Ukraine. The main innovation 
strategies in the management of mechanical engineering companies, their classification, typology and role in the 
national economy are identified. The main factors that influence the choice of the company innovation strategy are 
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У статті розглянуті капітальні інвестиції в промислову діяльність виробництва. Обгрунтовуються 
подальші дії економічного агента на ринку. Описується сучасна тенденція з інновацій регіонах країни.
Ключові слова: інновації, економічний агент, інвестиції, капітал, державне управління.

Постановка проблеми. Конкурентоспромож-
ність харчових товарів на міжнародному ринку теж 
можна розвинути, тому що екологічна продукція 
досить затребувана. Вимоги до чистої продукції на 
світовому ринку з кожним роком зростає, при хоро-
шому фінансуванні даної діяльності можна постав-
ляти готову продукцію і за кордон.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми оптимізації процесів розподільчої системи 
регіонів вивчали вітчизняні і зарубіжні вчені, такі як: 
Мокичев C.B. [1], Новосельцева Г.Б. [2], Бабурина 
О.Н. [3], Дементьев В. В. [4], Зайцев Е.И. [5] та інш.

Метою статті є розгляд тенденцій сучасної інвес-
тиційної активності регіонів та пропозиція

Виклад основного матеріалу. Проблемою для 
економічного агента є фінансування, а також квоти 
європейського союзу на даний вид діяльності. На 
сьогодні, капітальні інвестиції в металургії навіть 
нижче, ніж в продуктовій галузі, враховуючи, 

що даний напрямок був провідним. Через кризу 
2008 року, а також проблеми всередині країни спо-
стерігається зміна інтересів економічних агентів. 
Мінімальне значення інвестування в металургію 
було в 2010 році і становило 6,70 млрд. грн. Проте, 
тенденція розвитку ринку показує позитивне зрос-
тання. Максимальне значення спостерігається в 
2017 році і становило 17,83 млрд. грн. [1; 6].

Капітальні інвестиції промислової діяльності 
виробництва гумових та пластмасових виробів і 
хімічної продукції в 2010-2017 рр. представлено на 
рисунку 1.

Як показано на рисунку 1 мінімальне інвесту-
вання у виробництво пластмасових виробів було 
2010 році, яке становило 3,80 млрд. грн., а мак-
симальне значення досягло в 2017 році і склало 
10.44 млрд. грн.

Дана тенденція є позитивною з урахуванням того, 
що імпорт продукції, особливо на сьогодні, неви-
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гідний. Виробництво всередині країни в результаті 
збільшили і в економічного агента з'являється мож-
ливість збільшити прибуток.

Капітальні інвестиції в хімічну промисловість 
є основою, на якій тримається виробнича система 
країни [2].

На рис. 2 нами представлено капітальні інвес-
тиції в машинну і автотранспортну промисловості 
в 2010-2017 роках в Україні. Максимальне зна-

чення машинного обладнання в 2017 році становило  
3,29 млрд. грн., а мінімальне значення було в 
2010 році і становило 1,58 млрд. грн. Прослідкову-
ється позитивна тенденція, яка свідчить про зацікав-
леність економічних агентів в даному напрямку.

Максимальне значення капітальних інвестицій 
в автотранспортне господарство спостерігалося в 
2017 році, яке склало 4,78 млрд. грн., а мінімальне 
значення в 2010 році і значення було 1,68 млрд. грн.

Рис. 1. Капітальні інвестиції промислової діяльності виробництва гумових 
та пластмасових виробів, хімічної продукції в 2010-2017 рр.
Джерело: складено автором на основі даних Державного управління статистики України [6]

Рис. 2 Капітальні інвестиції в машинну і автотранспортну промисловість  
в 2010-2017 рр. в Україні
Джерело: складено автором на основі даних Державного управління статистики України [6]
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Надалі розглянемо капітальні інвестиції в дерево-
переробну галузь, продукти коксу і нафтопереробку 
за 2010-2017 роки в Україні (рис. 3).

Як видно з рисунка, мінімальне значення інвес-
тицій у виробництво коксу і продуктів нафтопере-
робки було в 2014 році, а максимальне в 2011 році. 
Тенденція прослідковується негативна, що свідчить 
про кризу зацікавленості економічних агентів за 
цим напрямком.

Нами досліджено стан капітальних інвестицій 
в сільське господарство, державне управління та 
логістичну діяльність в 2010-2017 роки в Україні 
(рис. 4).

Нами розглянуто кілька напрямків, де більш 
контрастніше відображається динаміка, а також 
видно різницю фінансуванні між економічними 
напрямами.

Стратегія розвитку в сільське господарство в 
країні була завжди на першому місці, збільшення 
фінансування спостерігається в 2017 році. Протягом 
останніх трьох років було інвестовано велику суму, 
яка в 2017 році становила 64,24 млрд. грн. Макси-
мальне значення даного показника було в 2017 році і 
становило 64,24 млрд. грн. Мінімальне значення ста-
новило 11,06 млрд. грн в 2010 році. Позитивна тен-
денція сприятливо впливає в цілому на продовольчу 
безпеку країни.

На нашу думку, в сільськогосподарський напря-
мок країни необхідно досить велике фінансування 
для виведення країни на світовий ринок.

Інвестування в державне управління теж зросло. 
Так, в 2017 році спостерігається найбільше значення 
даного показника, а мінімальне значення було в 
2014 році і становило 5,81 млрд. грн.

Інвестування в державне управління в 2017 році 
зросло в два рази, а інші напрямки, на жаль, не мають 
дану тенденцію зростання.

Інвестиції в складську логістику і допоміжну 
діяльність сфери транспорту представлені наступ-

ним чином: мінімальне значення становило в 
2016 році 8,13 млрд. грн., максимальне значення в 
2012 році становило 16,08 млрд. грн.

Таким чином, статистичні дані розподілу капі-
тальних інвестицій в Україні показують в цілому 
позитивну тенденцію.

Необхідність ще більшого фінансування даних 
напрямків призводить до ситуації, коли економіч-
ний агент змушений шукати інші джерела фінан-
сування.

Кожен вибір є складним, так як однозначної від-
повіді немає, стратегія розвитку дає тільки напря-
мок в якому необхідно рухатися економічному 
агенту в країні.

Україна знаходиться в кризовому стані, але спо-
стерігається позитивна тенденція у співвідношенні 
до 2014 і 2015 років. Відставання від зарубіжних 
країн призвело до проблеми не вирішених питань, 
які виникли досить давно.

Інноватика як спосіб розвитку держави і його 
території вимагає великої кількості грошових вкла-
день. На жаль, брак фінансування, а також проблеми 
з пошуком додаткових ресурсів спостерігаються у 
економічних агентів.

Висновки. Іноземні інвестиції постійно знахо-
дяться на одному рівні, тобто вони стабільно інвес-
туються в країну. Тривалість, а також велике фінан-
сування в даному напрямі проблематичні, так як 
конкурентних переваг національного господарства 
відносного інших країн дуже мало.

Вважаємо, що слід фінансувати в оборону, яке 
повинно бути направлено на експорт, тобто розвиток 
оборонної промисловості.

Економічно скрутне становище знижує так само 
частку інноваційних розробок і впровадження нових 
ідей для використання в промисловості. Розподільна 
система країни не завжди справляється зі своїми 
функціями і тут велике питання виникає перед дер-
жавними повноваженнями.
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Рис. 3. Капітальні інвестиції в деревопереробної галузь, виробництво коксу  
і продуктів нафтопереробки в 2010-2017 рр. в Україні
Джерело: складено автором на основі даних Державного управління статистики України [6]
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доцент кафедры менеджмента
Международного университета бизнеса и права

В статье рассмотрены капитальные инвестиции в промышленную деятельность производства. Обосновыва-
ются дальнейшие действия экономического агента на рынке. Описывается современная тенденция по иннова-
циям регионах страны.
Ключевые слова: инновации, экономический агент, инвестиции, капитал, государственное управление.

MODERN INVESTMENT ACTIVITY OF REGIONS OF THE COUNTRY

Khalilov A.E.
Candidate of Economic Sciences,
doctoral student of the department of management
International University of Business and Law

The article deals with capital investments in the industrial activity of production. The further actions of the economic 
agent in the market are substantiated. The modern tendency of innovations in the regions of the country is described.
Keywords: innovations, economic agent, investments, capital, public administration.

Рис. 4. Капітальні інвестиції в сільське господарство, державне управління, 
складську логістику в 2010-2017 рр. в Україні
Джерело: складено автором на основі даних Державного управління статистики України [6]
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕГІОНУ 

Хмарська І.А.
кандидат економічних наук, доцент,
Первомайська філія
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

В статті розкрито зміст туристично-рекреаційної діяльності регіону, рекреаційна географія. Про-
ведено аналіз природного середовища регіону, природних туристичних ресурсів. Наведена низка 
проблем пов’язаних з територіальним розташуванням туристичних ресурсів. Проаналізовано етапи 
перетворення природних і антропогенних об’єктів в туристичні ресурси. 
Ключові слова: туризм, туристично-рекреаційний потенціал, сфера послуг, туристичні ресурси, 
туристичні послуги, рекреаційна географія.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку суспільства, при загостренні економічних, 
соціальних та екологічних проблем, все актуаль-
нішим є збереження здоров’я окремої людини та 
соціуму конкретної території, що породжує цілий 
спектр потреб, реалізацію яких забезпечує рекре-
аційна галузь господарств. Локалізація соціально-
економічних відносин даної галузі на регіональному 
рівні відбувається в межах формування та розвитку 
територіальної рекреаційної системи, що в умовах 
ринкової економіки трансформується в регіональний 
ринок рекреаційних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження туристично-рекреаційного потенціалу регі-
ону відображені у працях вітчизняних та зарубіжних 
авторів: Бутко М.П., Бутової Т.Г., Дунец А.Н., Дут-
чак С.В., Крупочкіна Є.П., Лось М.А., Святохо Н.В., 
Тельцової А.А., Пижової О.А., Шабаліної Н.В. Про-
блематиці визначення складу сукупного туристично- 
рекреаційного потенціалу регіону приділялась увага 
в працях вітчизняних та закордонних дослідників, 
зокрема Арсеньєвої Е. І., Гуляєва В. Г., Гудзь П. В., 
Дроздова А. В., Колбовського Є. Ю., Кускова О. С., 
Руденко О. П., Святохо Н. В. та інших.

Мета дослідження. Попри значну кількість нау-
кових публікацій вказана проблематика потребує 
подальшого дослідження. Метою є обґрунтування 
змісту і компетентної структури туристично-рекреа-
ційного потенціалу регіону, визначення методичного 
підходу до його оцінювання та розробка практичних 
рекомендацій щодо покращення його використання. 

Виклад основного матеріалу. В останні десяти-
ліття сфера туризму і рекреації перетворилась в одну 
з найбільш прибуткових та розвинутих галузей сві-
тового господарства. Вона виконує важливу роль у 
соціально-економічному розвитку багатьох країн та 
їх окремих регіонів, забезпечуючи створення додат-
кових робочих місць та підвищення якості життя 
місцевого населення. Значення туризму в суспіль-
стві багатогранне: він стимулює розвиток супутніх 
з туристично-рекреаційною сферою галузей – тран-
спорт, зв’язок, торгівля, виробництво сувенірної 

продукції, сфера послуг, ресторанне господарство, 
будівництво тощо. Крім того, туризм є реальним 
каналом міжкультурної комунікації, сприяє збере-
женню культурної спадщини та традицій країн і 
народів, сприяє розвитку їх промислів, відновленню 
та збереженню культурно-історичних пам'яток. 
Туристично-рекреаційна діяльність відіграє важ-
ливу роль в економіці країн і регіонів, забезпечуючи 
раціональне використання і збереження природно-
екологічних, культурно-історичних та інформа-
ційно-пізнавальних ресурсів території. Рекреаційна 
географія, як науковий напрям в економічній і соці-
альній географії, набуває все більшого значення. 

Слід зазначити, що вивчення рекреації й туризму 
здійснюється за допомогою різних підходів і методів, 
при виборі яких серед спеціалістів немає одностай-
ності. Як правило, дослідження туристично-рекреа-
ційної діяльності ґрунтується на застосуванні таких 
підходів як системний, регіонально-цілісний, соціо-
економічний та історико-логічний. Ми пропонуємо 
для вирішення питань, пов’язаних з ефективним 
використанням туристично-рекреаційного потенці-
алу та розвитком туристичної діяльності викорис-
товувати системний підхід, адже цей підхід інтегрує 
інші підходи в єдиний комплексний підхід, за допо-
могою якого можливо вивчити особливості існую-
чих природних та антропогенних ресурсів певної 
території, діяльність туристично-рекреаційних під-
приємств у конкурентному середовищі, рівень роз-
витку інфраструктури туризму, а також їх взаємодію 
з іншими системами, такими, як політична, правова, 
економічна й соціальна. Цей підхід, виходячи з кон-
тексту дослідження, є найбільш прийнятним. Вихо-
дячи з системного підходу, можливо проаналізувати 
територію регіону, де утворився значний турис-
тично-рекреаційний потенціал; вивчити проблеми 
та принципи регулювання туристично-рекреаційних 
процесів у регіоні; обґрунтувати необхідність запро-
вадження нових організаційних форм і методів регу-
лювання туристично-рекреаційної діяльності. 

Рекреаційна географія займається вивченням умов 
формування, розвитку та розміщення територіально-
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рекреаційних комплексів (ТРК) та систем організації 
діяльності людей поза робочим часом, зокрема гео-
графією відпочинку (лікувально-оздоровчими систе-
мами) і туризму в різних регіонах і країнах світу.

Поява та поширення цього нового напряму в 
системі географічних наук знаменує повернення 
географічної науки обличчям до суспільства з його 
потребами відпочинку, оздоровлення, збагачення 
надбаннями культури.

Організація рекреаційної діяльності носить комп-
лексний характер тому, що в будь-якій рекреаційній 
системі у взаємодію вступають: група відпочиваю-
чих, природні комплекси, технічна інфраструктура, 
сфера обслуговування, виробнича сфера, трудові 
ресурси і система розселення. Предметом вивчення 
рекреаційної географії є вивчення територіальних 
рекреаційних систем.

Територіальна рекреаційна система – це соці-
альна географічна система, що складається з 
взаємопов'язаних підсистем: природних і культур-
них комплексів, інженерних споруд, обслуговуючого 
персоналу, органу управління та відпочиваючих 
(рекреантів). Характеризується як функціональною 
цілісністю так і територіальною.

Природні й культурні комплекси – підсистема, що 
виступає в якості ресурсів та умов задоволення рекре-
аційних потреб. Вони мають певну ємкість, стійкість, 
комфортність, привабливість, різноманітність.

Підсистема інженерні споруди – забезпечує з 
одного боку, життєдіяльність рекреантів та обслугову-
ючого персоналу. А з другого – задовольняє специфічні 
рекреаційні потреби відпочиваючих. Характеризу-
ється за допомогою показників ємкості, комфортності, 
надійності, інженерно-будівельних та експлуатаційних 
характеристик. Функції підсистеми обслуговуючий 
персонал направлені на обслуговування рекреантів.

Туризм ґрунтується на цільовому і раціональному 
використанні туристичних ресурсів, які є об’єктами 
інтересу з боку подорожуючих та спроможні задо-
вольняти потреби людей, що виникають в процесі 
подорожі. Там, де немає будь-яких туристичних ресур-
сів, туризма не може бути в принципі. Для того, щоб 
туризм розпочав розвиватись в будь-якому регіоні, 
необхідна наявність у ньому певної сукупності турис-
тичних ресурсів. Під визначенням «ресурси» (франц. 
ressuorces) розуміють матеріальні засоби, цінності, 
запаси, кошти, що можна використати в разі потреби 
[1, с. 499]. Найбільш повний список ресурсів, які 
виступають основою економічного зростання і розви-
тку туризму, може бути представлений в наступному 
вигляді: 1) земля, водні, лісові та інші рекреаційно-
туристичні природні ресурси; 2) капітал (фінансові 
ресурси); 3) людські (трудові) ресурси; 4) підпри-
ємницька сфера, підприємницькі ідеї; 5) іннова-
ції; 6) інформація; 7) знання [2, с. 118]. Всі наведені 
ресурси в більшій чи меншій мірі використовуються 
в процесі рекреаційно-туристичної діяльності. Проте, 
більшість вчених-дослідників туризму окремо виділя-
ють туристичні ресурси, що підкреслює їх значущість 
у розвитку туризму і туристичної діяльності. Разом з 
визначенням «туристичні ресурси» в науковому обігу 

використовується поняття «рекреаційні ресурси». На 
думку окремих авторів, під рекреаційними ресур-
сами слід розуміти поєднання компонентів природи, 
соціально-економічних умов і культурних цінностей, 
які виступають як умова задоволення рекреаційних 
потреб людини. Втім, якщо розглядати туризм як вид 
рекреації, а туристичні ресурси – з точки зору рекреа-
ційної діяльності, то в даному випадку поняття «турис-
тичні ресурси» фактично ототожнюється з поняттям 
23 «рекреаційні ресурси». Це визнають багато авто-
рів. Так, ще у 80-х роках ХХ-го сторіччя авторитетні 
радянські вчені М. С. Мироненко та І. Т. Твердохлє-
бов, розкриваючи зміст рекреаційних ресурсів, зазна-
чали, що сутність категорії «рекреаційні ресурси» 
тотожній поняттю «туристичні ресурси», тому що «за 
своїм змістом тривала рекреація співпадає з таким 
ємним поняттям як туризм. Вказані автори виді-
лили також такі особливості туристичних ресурсів 
як: унікальність, історичну або художню цінність, 
лікувально-оздоровчу значущість. Ми також додер-
жуємось думки, що поняття «туристичні ресурси» 
і «рекреаційні ресурси» можна використовувати як 
синоніми. Відповідно, словосполучення «рекреа-
ційно-туристичний», «туристично-рекреаційний» 
або «курортно-туристичний» слід вважати не само-
стійною категорією ресурсів, а розглядати лише як 
додатково пояснювальні вислови. Найближчим до 
розуміння туристичних ресурсів, як ресурсів еконо-
мічної діяльності, є визначення Всесвітньої туристич-
ної організації (ЮНВТО). Вона рекомендує визначати 
туристичні ресурси як такі, що характеризують про-
позицію туристичного продукту (природні й енерге-
тичні багатства; інституційні, політичні, юридичні та 
адміністративні аспекти; різні блага та послуги, тран-
спорт і устаткування, що складають специфіку інфра-
структури туризму) та його попит (людський чинник, 
економічна і фінансова діяльність, соціальні аспекти).

Для освоєння безпосередніх ресурсів, без яких 
не існує туристичної галузі, притягуються непрямі 
ресурси: сировинні, енергетичні, фінансові, мате-
ріальні, трудові та інші. Цей вид ресурсів є, таким 
чином, вторинним. Така класифікація відображає 
специфіку використання території для туризму і під-
креслює провідну роль безпосередніх туристичних 
ресурсів. Адже територіальні відмінності саме цього 
виду ресурсів лежать в основі рекреаційно-турис-
тичного використання того чи іншого місця. Там, 
де є безпосередні ресурси, пролягають туристичні 
маршрути та функціонують туристичні заклади. 
Саме заради цих ресурсів прибувають сюди туристи, 
особливо, якщо у даній місцевості є неповтор-
ний природний ландшафт або унікальні історичні 
пам’ятки. Узагальнюючи підходи вчених до класи-
фікації туристичних ресурсів можна зробити висно-
вок, що більшість з них виділяє в їх структурі дві 
головні складові: природну і антропогену, які в свою 
чергу розділяються на кілька компонентів. 

Отже, ще раз підкреслимо, під туристичними 
ресурсами ми розуміємо сукупність природних та 
створених людиною (антропогенних) об’єктів, які 
мають комфортні властивості та придатні бути осно-



96

# 4 (22) 2018

вою для створення туристичного продукту. Природні 
ресурси, як і географічні, споконвічно слугували 
основою для розвитку туризму. Природні ресурси 
мають багаточисленні функції. Однією з найважливі-
ших функцій є можливість їх використання як засобу 
відновлення фізичних і духовних сил людини. При-
родні туристичні ресурси необхідно розглядати як 
ресурси, що активно використовуються для збере-
ження або підтримки здоров’я індивідуума. До них 
можна віднести як окремі компоненти природи, так 
і природний комплекс в цілому. Природні туристичні 
ресурси приваблюють 2/3 міжнародного туристопо-
току. Тобто переважна більшість туристів відвідує 
такі дестинації, які володіють насамперед природ-
ними ресурсами [3, с. 182]. Природні ресурси на 
даній території включають рельєф, клімат, водні і біо-
логічні ресурси. Антропогенні туристичні ресурси 
корінним чином відрізняються від природних, але 
взаємне їх проникнення в туристичних дестинаціях 
робить розмежування між природними та антропо-
логічними ресурсами достатньо умовним. Існують, 
наприклад, такі ресурси як створені людиною водо-
ймища, що за своїм походженням є антропогенними 
ресурсами, але їх подальше використання і розвиток 
цілком підпорядковуються природним закономірнос-
тям. Переважання антропогенних ресурсів в окре-
мих дестинаціях призводить до виникнення і розви-
тку таких видів туризму як культурно-пізнавальний, 
діловий, релігійний. Дієвим засобом визначення двох 
видів ресурсів (природних і антропогенних) є порів-
няльний аналіз їх основних властивостей. Першою 
відмінною характеристикою можна вважати ефект 
впливу на туристів. Логічний аналіз свідчить, що 
природні туристичні ресурси призводять переважно 
до рекреаційного (оздоровчого і відновлюючого) 
ефекту. При контакті туриста з антропогенними 
ресурсами переважає пізнавальний ефект. Вони 
впливають переважно на інформованість і розумо-
вий процес подорожуючих. Важливою особливістю 
антропогенних ресурсів є їх виховний вплив на подо-
рожуючих – особливо на патріотичне і естетичне 
виховання. В останні роки зростає виховне значення 
і природних ресурсів. Це пов’язано з розширен-
ням практики екологічного виховання всіх учасни-
ків туристичного процесу – туристів, підприємців, 
обслуговуючого персоналу і місцевого населення. 
Рекреаційний вплив природних туристичних ресур-
сів передбачає доволі тривале перебування туриста в 
місцях їх розташування. Даний факт має велике еко-
номічне значення – адже у такому випадку туристи 
замовляють більшу кількість ночівель і витрачають 
більше коштів при користуванні природними ресур-
сами. Зі свого боку, антропогенні туристичні ресурси 
характеризуються відносно коротким часом, що від-
водиться туристами на ознайомлення з ними. Це пояс-
нюється тим, що пізнавальний ефект, на відміну від 
рекреаційного, може бути досягнутий у порівняльно 
короткий часовий інтервал. З точки зору туриста, це 
добре, коли він під час однієї відносно короткої подо-
рожі має змогу відвідати і познайомитися з великою 
кількістю об’єктів туристичного показу, але з пози-

ції приймаючої дестинації – у даному випадку має 
місце негативний економічний ефект через зниження 
грошових надходжень від цього виду туризму. Свої 
особливості має і самовідновлювальна здатність 
туристичних ресурсів. Відомо, що при наявності 
пошкоджень та порушень у споживанні туристично-
рекреаційні ресурси мають здатність до самовіднов-
лення. Це 28 можливо у випадках, коли людьми ще 
не перевищено межі їх використання, після яких 
настають незворотні зміни, тобто деградація, втрата 
атрактивності, і як наслідок, повний занепад турис-
тичної діяльності. З даної точки зору, сезонність як 
явище, що притаманне туризму в багатьох країнах і 
регіонах світу, має надзвичайно сприятливе значення 
для природних туристичних ресурсів, оскільки саме 
у міжсезонний період, коли вони не зазнають надмір-
ного навантаження, у них є можливості до самовід-
новлення. Антропогенні туристичні ресурси, на від-
міну від природних, не мають самовідновлювальної 
здатності. Колись зруйновані або ушкоджені, вони 
повинні бути заново відновлені людиною шляхом 
різних технічних, реставраційних або будівельних 
заходів. Саме ця особливість обумовлює необхідність 
серйозних заходів щодо збереження й захисту цього 
виду ресурсу. Туристичні ресурси відрізняє і сезон-
ність використання. Як вже зазначалось, природ-
ним туристичним ресурсам притаманна сезонність 
їх використання, яка має різноспрямовані ефекти. 
З одного боку, сезонність надає їм можливість само-
відновлюватися, що, безумовно, позитивно впливає 
на туристичну діяльність, з іншого – спостерігаються 
негативні явища, пов’язані з нерівномірністю їх екс-
плуатації (нерівномірне отримання доходів, нерівно-
мірна зайнятість працівників, тощо). Водночас, при 
користуванні антропогенними туристичними ресур-
сами, сезонність або взагалі відсутня, або є слабо 
вираженою. Ця їхня перевага дозволяє антропоген-
ним ресурсам протягом року притягувати туристичні 
потоки, особливо тоді, коли природні ресурси знахо-
дяться в неактивному стані. Завдяки цьому створю-
ється можливість для зниження сезонності в турис-
тичній дестинації і тим самим пом’якшується вплив 
одного з найнесприятливіших чинників для розвитку 
туризму. Заслуговує уваги і територіальне розташу-
вання туристичних ресурсів. Для антропогенних 
туристичних ресурсів характерним є розташування 
в межах населених пунктів. Ця особливість робить 
їх легкодоступними для туристів, дозволяє швидко 
здійснювати відвідування об’єктів показу, оскільки 
при цьому використовується вся наявна інфраструк-
тура місць та інших населених пунктів. Антропо-
генні визначні пам’ятки, які є поза населеними пунк-
тами, наприклад, монастирі, музеї під відкритим 
небом, фортеці для показу туристам включаються до 
лінійно- пунктових туристичних маршрутів. На від-
міну від антропогенних пам’яток, природні турис-
тично- рекреаційні ресурси мають переважно про-
сторовий розподіл і зазвичай знаходяться за межами 
населених пунктів. Для забезпечення транспортної 
доступності до них і їх оптимального функціону-
вання іноді потрібні значні інвестиції. При порів-
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няльній характеристиці природних і антропогенних 
ресурсів неабияке значення має така їх особливість 
як вибірковість туристичного контингенту. Вона є 
характерною для всіх видів туристичних ресурсів, 
але найбільш виразно виявляється по відношенню 
до антропогенних об’єктів. Як правило, саме вони 
притягують туристів з високою культурою і рівнем 
освіти, а також відповідною платоспроможністю та 
високими вимогами до якості і розмаїтості турис-
тичних товарів і послуг, що їм пропонуються з боку 
підприємств сфери туризму. Встановлено, що при 
культурно-пізнавальному туризмі спостерігаються 
значні середньодобові витрати, які припадають на 
одного туриста і компенсують незначний час пере-
бування подорожуючих у місцях туристичного інтер-
есу. Ці особливості вимагають при переважної частці 
антропогенних ресурсів у туристичній пропозиції 
звертати більшу увагу на демографічні, соціально-
економічні і психологічні характеристики дійсних і 
потенціальних відвідувачів. По відношенню до при-
родних, туристичні ресурси не відзначаються такою 
високою вибірковістю контингенту, незважаючи на 
те, що в останні роки підвищується екологічна свідо-
мість туристів і, відповідно, зростають вимоги до них 
у зв’язку з попитом туристів на екологічно чисте при-
родне середовище та незабруднені природні ресурси. 

Сприятливі кліматичні умови і мінеральні води, 
експлуатаційні запаси яких становлять 64865,7 м3 на 
добу, є також потужною матеріальною основою орга-
нізації рекреаційної діяльності в країні. Для потреб 
туризму в Україні використовують біосферні при-
родні та етнокультурні центри, різноманітні об’єкти 
природно-заповідного фонду, на базі яких створю-
ється національна еколого-етнокультурна мережа як 
фундаментальна структура екологічного туризму. 
Що стосується антропогенної складової туристичних 
ресурсів, то загальна кількість визначних пам’яток 
історії, археології, містобудування і архітектури, 
монументального мистецтва в Україні становить 
2334 одиниці. Проте, маючи значні природні і куль-
турно-історичні ресурси, Україна не використовує їх 
належним чином для інтенсифікації розвитку турис-
тичного сектору економіки. За даними фахівців, їх 
використання становить лише 30% [4, с. 8]. За нашим 
переконанням, перехід об’єктів та явищ природного і 
антропогенного походження у нову якість має відбу-
ватись поетапно, за певною схемою. Процес перетво-
рення природних і антропогенних об’єктів в турис-
тичні ресурси На першому етапі здійснюється процес 
ідентифікації ресурсів, які можуть бути визначені, як 
такі, на основі певних класифікаційних ознак. При 
цьому будь-який об’єкт або явище ідентифікується як 
потенціальний туристичний ресурс і улаштовується у 
відповідну класифікаційну схему. Слід мати на увазі, 
що певний період туристичні ресурси існують в умо-
вах, коли вони вже набули властивість атрактивності, 
але не дістали ще туристичної популярності, тобто 
перебувають фактично у стані ресурсних запасів. 
Другий етап пов’язаний з оцінкою ресурсів, визна-
ченням їх кількісних та якісних характеристик. Осо-
бливого значення на цьому етапі набуває розробка 

заходів зі збереження і, якщо можливо, відновлення 
ресурсів. Після оцінювання і встановлення режиму 
можливого використання ресурсу можна переходити 
до наступного етапу – визначення ресурсно-турис-
тичних домінант. Ресурсно-туристична або ресурсно-
рекреаційна домінанта – це стабільний у просторі і 
часі вид рекреації, туризму, чинником розвитку якого 
є відповідна ресурсна база [5]. Так, наприклад, наяв-
ність пам’яток археології, історії, містобудування, 
мистецтва обумовлює присутність культурно-істо-
ричної домінанти. Родовища лікувальних грязей та 
мінеральних вод свідчать про існування лікувально- 
Ідентифікація ресурсів Оцінювання Визначення 
ресурсно-туристичних домінант Ринкова інтерпре-
тація туристичних ресурсів Повноцінне туристичне 
освоювання і використання ресурсів Ринок Продукт 
Туристична пропозиція Туристичний попит 32 оздо-
ровчої домінанти і, відповідно, створюють умови для 
розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Наступ-
ний етап можна умовно позначити як «ринкова інтер-
претація туристичних ресурсів». Вона здійснюється 
як по відношенню до туристичного попиту на ринку, 
так і пропозиції туристичного продукту. У першому 
випадку необхідно мати туристичну інформацію про 
відповідний ресурс, яка буде за допомогою маркетин-
гових зусиль спрямована до потенціальних клієнтів. 
У другому – перш за все уточнюється і забезпечується 
туристичний доступ до нього та створення відповід-
ної інфраструктури. І, нарешті, заключний етап – це 
фаза повноцінного туристичного освоювання і вико-
ристання природних і антропогенних ресурсів із 
забезпеченням різноманітного комплексу послуг для 
туристів. Лише на цьому етапі ресурси туризму роз-
починають виконувати свою основну функцію – при-
тягнення туристичних потоків і задоволення потреб 
туристів. Важливою рисою туристичних ресурсів є 
те, що після їх використання туристами їх корисні 
властивості зазвичай зберігаються, не зникають і не 
знищуються. У даному сенсі вони відіграють роль 
засобів праці у туризмі, завдяки яким можуть виро-
блятись різноманітні за своїм характером туристичні 
продукти.

Висновки. З метою забезпечення єдності задач, 
функцій і методів управління система моніторингу 
туристичних ресурсів здійснюється центральним 
органом виконавчої влади в сфері туризму з деле-
гуванням частини його повноважень регіональним 
підрозділам з туризму. 

Підсумовуючи зміст запропонованої моделі 
комплексної оцінки туристичних ресурсів, слід під-
креслити, що найважнішим ефектом від її реалізації 
є те, що завдяки їй з’явиться об’єктивна, актуальна і 
динамічна база даних про стан туристичних ресур-
сів і територій, їх кількісні і якісні характеристики, 
динаміка змін в процесі розвитку. Таким чином, роз-
робники програм розвитку туризму зможуть отри-
мати актуальні і необхідні дані, що дозволить підви-
щити ефективність програм, значно знизити витрати 
на збір інформації про стан туристичних ресурсів, 
набагато спростить розробку програмних заходів і 
схем розвитку туристичної діяльності.
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В статье раскрыто содержание туристско-рекреационной деятельности региона, рекреационная география. 
Проведен анализ природной среды региона, природных туристических ресурсов. Приведен ряд проблем, свя-
занных с территориальным расположением туристических ресурсов. Проанализированы этапы преобразова-
ния природных и антропогенных объектов в туристические ресурсы.
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный потенциал, сфера услуг, туристические ресурсы, тури-
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The article describes the content of tourist and recreational activities of the region, recreational geography. An analysis 
of the natural environment of the region, natural tourism resources has been carried out. There are a number of problems 
related to the territorial location of tourist resources. The stages of transformation of natural and anthropogenic objects 
into tourist resources are analyzed.
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У статті розглянуто теоретичні основи формування міжбюджетних відносин, визначено нормативно-
правове формування міжбюджетних відносин, зазначено, що одним головних завдань, яке стоїть 
перед бюджетною системою країни є досягнення бюджетами різних рівнів самодостатності та вдо-
сконалення економіко-правових відносин щодо функціонування бюджетної системи, визначено, що 
особливостями сучасного розвитку України є посилення міжрегіональної і внутрішньо регіональної 
соціально-економічної нерівномірності, підвищення рівня диспропорції в розвитку окремих регіонів, 
міст і районів. Запропоновано підходи до удосконалення сутності міжбюджетних відносин.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансфери, диспропорція рівня соціально-
економічного розвитку.

Постановка проблеми. Під час значних соціально-
економічних перетворень в Україні виникає необхід-
ність у створенні стабільної бюджетної системи та 
формування ефективних механізмів державного регу-
лювання міжбюджетних відносин. Одне з головних 
питань, що поставлене перед бюджетною системою 
країни є досягнення бюджетами різних рівнів само-
достатності та вдосконалення економіко-правових від-
носин щодо функціонування бюджетної системи. 

Подальше відродження самоврядування з відпо-
відними органами управління і місцевими бюдже-
тами, децентралізація та делегування повноважень 
держави місцевим органам влади зумовлюють необ-
хідні умови для переходу України на європейські 
соціальні стандарти організації суспільного життя, 
пошуку нових шляхів вирішення соціально-еконо-
мічних проблем, серед яких необхідно виділити дис-
пропорції у рівнях соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць України.

Міжбюджетні відносини як суттєва складова 
бюджетного процесу – це важливий інструмент удо-
сконалення відносин між центральними та місцевими 
органами управління, дієвий чинник економічного 
та політичного розвитку усіх адміністративно-тери-
торіальних одиниць, забезпечення однакових умов 
доступу громадян до управлінських послуг.

Мета дослідження полягає в узагальненні теоре-
тичних підходів щодо сутності міжбюджетних від-
носин, визначення ролі міжбюджетних трансфертів 
в вирішенні проблеми диспропорції у рівнях соці-
ально-економічного розвитку адміністративно-тери-
торіальних одиниць України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні питання сутності бюджету як скла-

дової державних фінансів, міжбюджетних від-
носини було розглянуто такими науковцями, як 
А. Бабич, В. Базилевич, О. Василик, О. Кириленко, 
В. Кравченко, І. Луніна, В. Опарін, Ю. Пасічник, 
В. Федосов, проблемам організації та регулювання 
міжбюджетних відносин, фінансового вирівню-
вання, розвитку системи міжбюджетних транс-
фертів присвячені праці багатьох зарубіжних уче-
них: Р. Берда, А. Балтиної, О. Бежаєва, К. Еделя, 
Р. Масгрейва та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Від особливостей організації системи 
міжбюджетних відносин залежить ступінь фінансо-
вої самостійності органів місцевого самоврядування 
(децентралізація влади). Метою відносин є забезпе-
чення гарантованого рівня надання суспільних благ 
на всій території країни. Проте, ефективність відно-
син між ланками бюджетної системи міститься не в 
рівні збалансування місцевих бюджетів унаслідок 
бюджетного вирівнювання, а в сприянні соціально-
економічного розвитку адміністративно-територі-
альних одиниць України, а також зростанні добро-
буту населення.

Викладення основного матеріалу. Проаналізу-
вавши наукові джерела доцільно виділити певні 
етапи розвитку міжбюджетних відносин в Україні в 
умовах соціально-економічних змін рівня фінансо-
вої стійкості місцевих бюджетів, а саме: 

1) зародження міжбюджетних відносин в Україні 
у складі СРСР; 

2) первісне формування міжбюджетних відносин 
(1990-1996 рр.); 

3) становлення міжбюджетних відносин 
(1996-2001 рр.); 
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4) реформування міжбюджетних відносин 
(2001-2010 рр.); 

5) удосконалення міжбюджетних відносин 
(2010 р. – 2014 рр.); 

6) міжбюджетні відносини у контексті процесів 
децентралізації (2015 р. – до т. ч.).

Проте, існуюча державна політика не має своїм 
результатом зменшення регіональної диференціації, 
диспропорції в потоках бюджетних коштів, спря-
мованих державою на регіональний розвиток, не 
обґрунтовані відмінностями у рівні соціально-еко-
номічного розвитку регіонів.

Характерними особливостями сучасного розви-
тку України є посилення міжрегіональної і внутріш-
ньо регіональної соціально-економічної нерівномір-
ності, підвищення рівня диспропорції в розвитку 
окремих регіонів, міст і районів, виникнення зна-
чних відзнак в галузевій структурі економічних сис-
тем різних регіонів. Така неоднорідність і незбалан-
сованість економічного простору країни приводить 
до економічного домінування одних регіональних 
систем над іншими [7].

Міжбюджетні відносини є одним із найбільш 
широко застосовуваних фінансових механізмів 
держави, що використовується для подолання дис-
пропорцій у ресурсному забезпеченні різних тери-
торій, підтримки збалансованості та стимулювання 
розвитку економіки регіонів через сукупність форм, 

засобів та інструментів організації міжбюджетних 
відносин. 

Міжбюджетні відносини є складним явищем у 
системі фінансового забезпечення регіонального 
розвитку, тому науковці виокремлюють інститу-
ційну чи фінансову компоненту відносин у межах 
бюджетної політики (табл. 1).

Зазначимо, що у Бюджетному кодексі України 
міжбюджетні відносини тлумачать саме як відносини 
між державою та місцевим самоврядуванням щодо 
забезпечення відповідних бюджетів фінансовими 
ресурсами, необхідними для виконання функцій, 
передбачених Конституцією України та відповід-
ними законодавчими актами. Тому, в Україні фор-
мування системи міжбюджетних трансфертів було 
зумовлене необхідністю створення механізму фінан-
сового вирівнювання місцевих бюджетів в умовах 
фінансових диспропорцій між територіями [9].

Слід зазначити, що місцеве самоврядування 
сьогодні є важливим чинником демократизації сус-
пільного життя, децентралізації управління та необ-
хідною передумовою становлення громадянського 
суспільства, наближення влади до її джерела – народу. 
В Україні закладено конституційні засади місцевого 
самоврядування, ратифіковано Європейську хартію 
місцевого самоврядування, ухвалено низку базових 
нормативно-правових актів, що регулюють діяль-
ність органів місцевого самоврядування.

Таблиця 1 
Підходи до визначення сутності міжбюджетних відносин

Автор Визначення
Фінансовий підхід

М. Опарін, 
В. М. Федосов, 
П. І. Юхименко [1]

міжбюджетні відносини – це внутрішні бюджетні потоки, які відображають перерозпо-
діл доходів і видатків між бюджетами

О. Кириленко [2] відносини у бюджетній системі щодо фінансового вирівнювання як складову процесів 
бюджетного регулювання

М. І. Кульчицький [3] міжбюджетні відносини – система економічних відносин, які в процесі визначення 
алгоритму перерозподілу доходів і видатків між окремими рівнями та ланками бюджет-
ної системи та дотримання прав, обов’язків і відповідальності органів влади за органі-
зацію бюджетного процесу, забезпечують збалансування кожного виду бюджету і соці-
ально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

І. С. Волохова [4; 5] це відносини між ланками бюджетної системи України, пов’язані з перерозподілом 
бюджетних коштів з метою збалансування обсягів видатків органів влади різних рів-
нів, обумовлених законодавчо наданими повноваженнями та делегованими функціями, 
та їх доходами

Інституційний підхід
І. Луніна [5] міжбюджетні відносини як відносини між центральною і місцевою владою з розподілу 

повноважень, видаткових зобов'язань та дохідних джерел між бюджетами різних рівнів
В. Швець [6] система взаємовідносин між державою та місцевим самоврядуванням щодо розподілу 

повноважень державних органів влади й органів місцевого самоврядування, а також 
розподілу видаткових зобов'язань і дохідних джерел між бюджетами різних рівнів

А. Ісмаїлов [7] взаємовідносини, що виникають між органами державної влади, місцевого самовряду-
вання, а також між органами місцевого самоврядування щодо розподілу функцій, повно-
важень, сфер відповідальності у здійсненні видатків та формуванні доходів бюджетів

В. Зубріліна [8] Міжбюджетні відносини у загальному вигляді являють собою: розподіл видатків між 
державним і місцевими бюджетами, що припускає поділ і правове закріплення повно-
важень і відповідальності; обґрунтування та розподіл бюджетних доходів, адекватних 
закріпленим за кожним рівнем бюджетної системи видаткам; форми підтримки регіо-
нів, втілені в перерозподілі бюджетних коштів за допомогою здійснення міжбюджет-
них трансфертів
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З 2014 р. у нашій країні здійснюються децен-
тралізація та реформа місцевого самоврядування, 
яка полягає, передусім, у зміні системи адміні-
стративно-територіальних одиниць базового рівня 
через об’єднання територіальних громад. Протягом 
2015–2016 рр., відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», було утворено 366 об’єднань територі-
альних громад, в яких об’єдналося 1 738 сільських, 
селищних, міських територіальних громад (близько 
16% від загальної кількості на початок реформи), 
де проживає 3 183 388 осіб, що становить близько 
7,5% від загальної чисельності населення України. 
За 2016 р. надходження доходів загального фонду 
місцевих бюджетів цих об’єднань (з урахуванням 
трансфертів із державного бюджету) становили 
більше 6,0 млрд. грн., що більше ніж у шість разів 
перевищує надходження 2015 р. до бюджетів місце-
вих рад [10].

Позитивною зміною в міжбюджетних відносинах 
в Україні вважають той факт, що вперше Бюджетний 
кодекс від 2001 р. закріпив встановлення нормативів 
фінансової забезпеченості та щоденних відрахувань 
дотацій вирівнювання не для областей, а для 686 міс-
цевих бюджетів окремо. 

Необхідно зауважити, що обсяг фінансового 
ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік розрахову-
ється з урахуванням вимог Бюджетного та Податко-
вого кодексів України, положень програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, проекту Основних напря-
мів бюджетної політики на 2018–2020 роки, Стратегії 
реформування системи управління державними фінан-
сами на 2017–2020 роки, положення постанови Кабі-
нету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі 
питання фінансування бюджетних установ, здійснення 
соціальних виплат населенню та надання фінансової 
підтримки окремим підприємствам і організаціям 
Донецької та Луганської областей» та розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р 
«Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження»; а також змін до законодавчих актів, 
пов’язаних з подальшою реалізацією реформи між-
бюджетних відносин у контексті децентралізації.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2018 рік 
становить 520720,3 млн гривень, в тому числі за:

загальним фондом – 481 968,6 млн грн.; 
спеціальним фондом – 38 751,7 млн гривень. 
Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів 

визначено у сумі 250381,1млн грн., у тому числі за:
загальним фондом – 226 923,3 млн грн.; 
спеціальним фондом – 23 457,8 млн грн.
Для місцевих бюджетів Донецької та Луган-

ської областей, на території яких органи держав-
ної влади тимчасово не здійснюють своїх повнова-
жень, базова дотація на 2018 рік визначена в обсязі, 
затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік 
(96,1 млн грн.). При цьому, зазначений обсяг базо-
вої дотації передбачено у складі базової дотації, як 
резерв коштів.

Крім цього, передбачається надання права Кабі-
нету Міністрів України здійснити розподіл зазна-
ченого резерву між обласними бюджетами про-
порційно до питомої ваги кількості облікованих 
внутрішньо переміщених осіб.

З метою зменшення диспропорцій бюджетної 
забезпеченості між місцевими бюджетами передба-
чено встановлення однакового відсотку до суми, яка 
передається до державного бюджету з відповідного 
місцевого бюджету як реверсна дотація та надається 
з державного бюджету відповідному місцевому 
бюджету як базова дотація [7].

Такий підхід забезпечує більш справедливий 
перерозподіл ресурсу місцевих бюджетів, внаслідок 
якого базова дотація надається місцевим бюджетам 
за рахунок реверсної дотації без залучення додат-
кових коштів з державного бюджету для забезпе-
чення вирівнювання податкоспроможності місце-
вих бюджетів.

За результатами здійснених розрахунків обсяг 
базової дотації на 2018 рік визначено у сумі 
8 212,4 млн грн., обсяг реверсної дотації – 8656,6 млн 
гривень.

Було проаналізовано загальний розмір нада-
них субвенцій на соціально-економічний розвиток 
окремих територій та визначено, що цей показник 
2016 році становив 5 313 млн грн., а у 2017 році ця 
сума скоротилася у 4,3 разів до 1230 млн грн. 

При цьому 53,8% у 2016 році та 25,2% у 2017 році 
наданих субвенцій не мали деталізації переліку 
об’єктів (заходів), що фінансуються. 

Було розглянуто перелік об’єктів (заходів), що 
фінансуються за рахунок визначених субвенцій, 
відповідає напрямам, зазначеним у п. 3 Поста-
нови КМУ «Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» від 
06.02.2012 р. № 106. 

Визначено, що субвенції за функціональною 
класифікацією виділені на реконструкцію, ремонт 
та будівництво закладів освіти, охорони здоров’я, 
спорту та культури у 2016 році розподілено 58,8% 
від загальної суми субвенцій, а у 2017 році – 61,5%. 
Найбільше субвенцій за цим напрямом розподілено 
для капітального ремонту закладів освіти (32,1% та 
31,3% у 2016 та 2017 рр. відповідно); на придбання 
основних засобів для вищезазначених закладів у 
2016 році розподілено 5,9%, а у 2017 році – 10,7%. 

Найбільше меблів, комп’ютерів, обладнання, 
побутової техніки було придбано для закладів охо-
рони здоров’я (10,3% та 10% у 2016 та 2017 рр. 
відповідно); найменше субвенцій розподілено на 
придбання основних засобів для дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл, спортивних залів, басейнів, 
тренажерних залів, стадіонів, дитячих спортивних 
майданчиків – 0,3% та 0,8% від загальних субвен-
цій у 2016 та 2017 рр. відповідно; у 2016 році значна 
частина субвенцій була направлена на відновлення, 
будівництво та ремонт міських інженерних мереж – 
333,4 млн грн. 
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На 2017 рік цю суму зменшено втричі – до 
100,7 млн грн. Найбільші суми субвенцій з визначе-
ними об’єктами фінансування у 2016–2017 рр. отри-
мали Харківська, Вінницька та Івано-Франківська 
області, а найменші – Закарпатська, Тернопільська 
та Луганська. 

Таким чином, розподіл капітальних видат-
ків – субвенцій на здійснення заходів щодо соці-
ально-економічного розвитку окремих територій у 
2016–2017 рр. – є диспропорційним між областями.

Висновки. Результати проведеного аналізу 
дозволили зробити висновок про необхідність 
удосконалення системи міжбюджетних відносин 
в України та пошуку оптимальних моделей вза-
ємодії органів влади на всіх рівнях. Ключовими 
заходами, на наш погляд, котрі сприятимуть покра-

щенню процесу реформування системи міжбю-
джетних відносин є удосконалення системи нор-
мативно-правового забезпечення. Це дозволить 
органам місцевої влади додаткового залучати поза-
бюджетні кошти, зокрема за рахунок запозичень та 
зростання частки доходів від комунального майна 
в загальній структурі надходжень. Ще одним важ-
ливим напрямком удосконалення міжбюджетних 
відносин є перехід до системи цільового надання 
міжбюджетних трансфертів. Це дозволить контр-
олювати напрями використання коштів, що пере-
даються до місцевих бюджетів. Надання коштів 
на фінансування конкретних заходів дозволить 
відслідковувати напрями та ефективність їх вико-
ристання та здійснювати співставлення затрат та 
результатів від їх використання.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ УКРАИНЫ

Шелест А.Л.
кандидат экономических наук, доцент,
Харьковский торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета
Аглоткова Н.В.
магистрант
Харьковского торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье рассмотрены теоретические основы формирования межбюджетных отношений, определено норма-
тивно-правовое формирование межбюджетных отношений, указано, что одной из главных задач, стоящих перед 
бюджетной системой страны, является достижение бюджетами разных уровней самодостаточности и совершен-
ствование экономико-правовых отношений относительно функционирования бюджетной системы, определено, 
что особенностями современного развития Украины является усиление межрегиональной и внутрирегиональ-
ной социально-экономической неравномерности, повышение уровня диспропорции развития отдельных реги-
онов, городов и районов. Предложены подходы к усовершенствованию сущности межбюджетных отношений.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетные трансферы, диспропорция уровня социально-
экономического развития
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relations between central and local governments, an effective factor of economic and political development of all 
administrative-territorial units, ensuring equal conditions for citizens to access management services. The role of 
intergovernmental transfers in solving the problem of disproportion in the levels of socio-economic development of 
the administrative-territorial units of Ukraine is defined. The proposed approaches to the definition of the essence of 
intergovernmental relations.
Keywords: intergovernmental relations, intergovernmental transfers, disproportion of the level of socio-economic 
development.

УДК 336.73 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ  
БАНКУ-СУБ`ЄКТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Шелест О.Л.
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Бєлєвцов К.Ю.
магістрант
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто теоретичні основи проведення основних операцій банку та оцінка їх ефектив-
ності; проведений аналіз прибутковості операцій банку-суб`єкта міжнародного бізнесу та оцінка 
ефективності його діяльності; виявлені недоліки існуючих в Україні підходів щодо оцінки прове-
дення основних банківських операцій.
Ключові слова: прибутковість, ліквідність, платоспроможність, надійність, стабільність, рейтинг 
банку, фінансова стійкість.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
банки як регулятори грошового обігу й посередники 
в акумуляції та перерозподілі грошових ресурсів 
відіграють важливу роль в економіці України. Банки 
володіють дієвими важелями впливу на фінансову, 
виробничу та інші сфери економіки їх діяльність 
впливає на формування та розвиток практично всієї 
системи відносин у країні. 

За умови зменшення надходжень іноземних 
інвестицій, що характерно для теперішнього кри-

зового періоду розвитку вітчизняної економіки, 
прибуткова діяльність вітчизняних банків голо-
вна передумова нарощування капіталу, подаль-
шого розвитку та підтримання належної конку-
рентоспроможності банків на фінансовому ринку. 
З огляду на це – прибутковість банків за еконо-
мічних умов, що зараз склалися, можна вважати 
основним економічним показником ефективності 
їх роботи індикатором фінансової надійності бан-
ківської системи.
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На сучасному етапі розвитку політико-економічні 
умови справляють визначальний вплив на банків-
ську систему, що зумовлює негативні тенденції в 
основних показниках її функціонування. Тому роз-
робка заходів щодо стимулювання до нарощування 
прибутковості та ліквідності, робота з оптимізації 
ресурсної бази тощо повинні стати пріоритетними 
заходами стабілізації ситуації в банківській системі.

Мета дослідження полягає в проведенні аналізу 
прибутковості операцій банку, оцінці ефективності 
його діяльності та прогнозування прибутку на май-
бутній рік, проведенні фінансового аналізу банку, 
втіленні наявного на цей час інструментарію оцінки 
проведення основних банківських операцій (на при-
кладі конкретного банку-суб`єкта міжнародного біз-
несу) і виявленні недоліків існуючих в Україні підхо-
дів. Метою даної роботи є також розгляд фінансових 
результатів банку-суб`єкта міжнародного бізнесу як 
наслідків його успіхів або невдач в сфері кредиту-
вання, надання депозитних послуг та розрахунково-
касового обслуговування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управлінню прибутковістю банків присвячено 
досить багато робіт науковців. Вагомий внесок у 
дослідження банківської прибутковості зробили 
вітчизняні науковці О. В. Васюренко, О. А. Криклій, 
О. В. Молчанов, І. В. Сало, О. О. Рибалка та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не дивлячись на значне число 
наукових праць, досліджень і публікацій, недостат-
ньо широко освітлені питання, пов’язані з сучасним 
станом механізму управління прибутковістю та лік-
відністю банку, визначення основних шляхів під-
вищення даних показників та надати рекомендації 
щодо удосконалення механізму управління прибут-
ковості та ліквідності. 

Викладення основного матеріалу. В умовах 
ринкової економіки отримання прибутку та забезпе-
чення рентабельної діяльності є необхідним чинни-
ком існування комерційного банку.

Банківський прибуток є одним із найважливіших 
показників ефективності функціонування банку, 
його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники 
економічного процесу. Розмір банківського прибутку 
хвилює акціонерів, тому що є показником отрима-
ного доходу на інвестований ними капітал. Вклад-
никам прибуток гарантує стабільний дохід і впев-
неність у завтрашньому дні, оскільки збільшення 
резервів і власних коштів банку свідчить про його 
стабільність. Позичальники також зацікавлені в при-
бутках банку, адже таким чином зростають їх власні 
накопичення. 

Офіційний сайт НБУ визначає прибуток банку як 
перевищення доходів банку над витратами. 

До доходів банку відносяться: відсотки за надані 
кредити; відсотки, сплачені банками-кореспон-
дентами; плата за розрахункове та касове обслуго-
вування клієнтів; позитивна курсової різниці від 
операцій в іноземній валюті; доходи від операцій 
з цінними паперами; доходи від факторингових, 
лізингових, трастових операцій, інформаційних, 

консультаційних послуг; відшкодування клієнтами 
поштових, телеграфних витрат; доходи від участі в 
діяльності інших організацій та ін. [1].

Витрати банку складаються з: виплати відсотків 
за пасивними операціями (за поточними та депо-
зитними рахунками, облігаціями, депозитними сер-
тифікатами); плата за кредитні ресурси, одержані 
від інших банків і від центрального банку; оплати 
послуг з кореспондентських відносин; комісії за опе-
раціями з іноземною валютою; витрат на інкасацію 
виручки; оплати послуг (обчислювальних центрів, 
аудиторських, поштових, телеграфних); витрат на 
підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; витрат 
на рекламу; амортизаційних відрахувань основних 
фондів; витрат, пов’язаних з виготовленням і впро-
вадженням платіжно-розрахункових документів; 
платежів зі страхування майна та діяльності банків; 
витрат на утримання апарату; інших витрат (збитки 
від списання безнадійної заборгованості клієнтів, 
штрафи, сплачені за порушення правил ведення опе-
рацій тощо) [3]. 

Важливим аспектом в управлінні прибутковістю 
комерційного банку є напрями його використання. 
За напрямами використання розрізняють три види 
прибутку:

– прибуток, що капіталізується – прибуток, що 
спрямований на збільшення активів банку;

– прибуток, що споживається – спрямовується 
на виплати акціонерам, персоналу або на реалізацію 
соціальних програм банку;

– нерозподілений прибуток – частина чистого 
прибутку, яка не розподіляється, а утримується бан-
ком, як правило, з метою реінвестування в свою 
діяльність.

В економічній літературі зустрічається велика 
кількість класифікаційних ознак прибутку банку, 
тому наведена класифікація не є обмереженою.

Знання факторів, що впливають на фінансові 
результати, дає можливість розробити ефектив-
ний механізм управління доходами та витратами, 
отримання та використання прибутку. Аналіз та 
використання кількісного впливу названих факто-
рів дає змогу визначити основні напрями зростання 
прибутковості банку, що не супроводжуються під-
вищенням загального ризику банку та погіршен-
ням ліквідності його балансу. Хоча традиційно до 
показників фінансової стійкості організації показ-
ники прибутку та прибутковості не входять, вва-
жаємо цілком слушним твердження, що прибуток 
опосередковано характеризує надійність та стабіль-
ність банківської установи. Збиткова організація не 
може вважатися фінансово стабільною, оскільки 
збиток призводить до зниження вартості власного 
капіталу, який, своєю чергою, є ключовим показ-
ником, що лежить в основі відносних показників 
фінансової стійкості.

Прибутковість банку – це сумарний позитивний 
результат його господарсько-фінансової та комер-
ційної діяльності. За рахунок доходів банку покри-
ваються всі його операційні витрати, формується 
прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, 
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз показників прибутковості капіталу, активів та мультиплікатора капіталу

Показник Група банків Банк Відхилення
Прибутковість капіталу,% 3,470 1,677 -1,793
Прибутковість активів,% 1,320 0,356 -0,964
Мультиплікатор капіталу, разів 2,630 4,712 +2,082

зростання капіталу, розвиток пасивних та активних 
операцій [4].

Прибутковість банку залежить, насамперед, 
від оптимальної структури його балансу (активи і 
пасиви) та від цілеспрямованої роботи банківського 
персоналу. Важливими умовами забезпечення при-
бутковості банку є оптимізація структури доходів 
і витрат, визначення мінімально допустимої про-
центної маржі, виявлення тенденцій дохідності 
кредитних операцій, планування мінімальної дохід-
ної маржі для прогнозування орієнтованого рівня 
процентів за активними та пасивними операціями. 
Дохідність банківської діяльності залежить також 
від підтримки ліквідності, управління банківським 
ризиком та його мінімізації.

Метою аналізу прибутковості є виявлення осно-
вного центру прибутку банку та факторів, які впли-
вають на збільшення його величини та підвищення 
рентабельності банку на основі ефективного управ-
ління доходами і витратами.

Враховуючи складну економічну ситуацію в 
Україні, стрімкий відтік коштів населення з депозит-
них рахунків та істотне обмеження доступу банків 
України до внутрішнього та зовнішнього фонду-
вання, Нацбанк проводив активну підтримку з рефі-
нансування банків та запровадження механізму опе-
ративної підтримки ліквідності. 

Процентні та комісійні доходи складають осно-
вну частину банківських доходів. Проценти за 
користування кредитами мають найбільшу питому 
вагу в доходах банку. Після доходів за користу-
вання кредитами наступними за значенням висту-
пають надходження за інвестиційними цінними 
паперами, процентний доход за міжбанківськими 
позиками. Доход від операцій з цінними паперами 
може складатися з дисконту та купону. До про-
центного доходу також входить доход за строко-
вими депозитами, розміщеними в інших банках. 
Основною складовою процентних витрат є про-
центні виплати за депозитами. Найбільші витрати 
пов'язані з купівлею строкових депозитів. За вкла-
дами до запитання, як правило, встановлюється 
невелика плата.

Управління прибутковістю належить до однієї 
з основних цілей функціонування банків на сучас-
ному етапі. Саме прибутковість є головним інди-
катором вдалого та результативного менеджменту 
банку. Цілі управління прибутковістю обумовлені 
основним завданням функціонування банку як 
фінансового посередника, який здійснює традиційні 
і нетрадиційні банківські операції і послуги з метою 
отримання прибутку із врахуванням допустимого 
рівня ризику.

Оскільки кожен банк є ланкою банківської сис-
теми країни, то результати його діяльності треба 
розглядати в контексті загальних тенденцій розвитку 
системи. Для з’ясування позицій окремого банку й 
обґрунтування цільових рівнів прибутковості засто-
совують порівняльний аналіз [2]. Порівняємо показ-
ники прибутковості банку зі середніми значеннями 
по відповідній групі (за величиною активів банк 
належить до групи середніх) банків (табл. 1).

Результати порівняльного аналізу свідчать, що в 
цілому банк має гірші показники прибутковості й 
ризику, ніж середні значення по банківській системі 
та по відповідній групі банків, оскільки прибутко-
вість активів нижча на 0,964%, прибутковість капі-
талу нижча на 1,1793%, а мультиплікатор капіталу 
вищий на 2,082 рази. 

У процесі управління прибутком необхідно при-
діляти увагу аналізу процентного ризику. Процентна 
політика комерційного банку має бути спрямована 
на визначення і встановлення оптимальних цін на 
активні і пасивні операції, які б забезпечували їх 
прибутковість і були конкурентоспроможними на 
ринку банківських послуг. 

На розмір процентної маржі впливають такі чин-
ники, як склад та обсяг залучених коштів, розмір 
кредитних та інших вкладень. Крім того, розмір про-
центної маржі залежить від співвідношення кредит-
них вкладень та джерел їх утворення за термінами 
платежів, а також за ступенем терміновості пере-
гляду процентних ставок. 

В практиці іноземних банків використовуються 
два види процентних ставок: фіксовані і плаваючі. 
Фіксовані процентні ставки за депозитами, як пра-
вило, нижчі ринкових, але гарантують вкладнику 
фіксований дохід. А, наприклад, за комерційними 
середньостроковими кредитами, як правило, вста-
новлюється плаваюча процентна ставка. Така про-
центна ставка складається із двох частин. Перша 
частина – ставка пропозиції кредитних ресурсів на 
відомих міжбанківських ринках. Наприклад, про-
центна ставка на Лондонському міжбанківському 
грошовому ринку (LIBOR). Друга складова – це 
фіксована протягом дії кредитної угоди процентна 
ставка, яка залежить від категорії позичальника та 
встановлюється за домовленістю з останнім. У кре-
дитних угодах, в яких передбачається використання 
плаваючих ставок, зі зміною ставки LIBOR зміню-
ється відповідно і плата за користування кредит-
ними коштами [5].

У своїй діяльності досліджуваний банк проводить 
аналіз процентного ризику та використовує метод 
виміру процентного ризику, який складається у 
визначенні розриву між активами та зобов'язаннями, 
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чутливими до зміни процентних ставок за строками 
до погашення чи переоцінки (GAP-аналіз). 

За допомогою кумулятивного GAP розрахову-
ється, яким чином коливання процентів вплинуть 
на банківську маржу. Ця методика концентрує увагу 
на управлінні чистим доходом у вигляді відсотків у 
короткостроковій перспективі і спрямована на стабі-
лізацію або оптимізацію чистого доходу банку. 

При оцінці процентного ризику, заснованому на 
аналізі розривів на часових інтервалах, банк зосе-
реджує увагу на управлінні чистими прибутками 
в короткостроковій перспективі, їх стабілізацію і 
поліпшення їх якості.

За умови зростання процентних ставок на ринку 
зростатиме і процентна маржа банку, оскільки 
доходи за банківськими активами будуть зростати 
швидше, ніж витрати. Чистий дохід банку також 
зростатиме, а значить прибуток і капітал. У іншому 
разі, коли ринкова процентна ставка падатиме, чиста 
процентна маржа впаде, і банк втратить певну час-
тину процентного доходу.

Виявлення прихованих можливостей отри-
мання додаткових доходів банком у майбутньому 
можливе за допомогою використання Моделі 
Дюпона – факторного аналізу доходів банківської 
установи. Використовуючи можливості фактор-
ного аналізу керівництво банку зможе розробити 
відповідну політику надання послуг, виявити 
недоліки у менеджменті банку, розробити реко-
мендації їх усунення.

Оскільки, важливою умовою ефективного управ-
ління прибутковістю та ліквідністю комерційного 
банку є забезпечення максимального рівня дохід-
ності за достатнього рівня ліквідності, то було 
запропоновано оптимізаційну модель, що дозволяє 
визначити оптимальну структуру балансу банку та 
розрахувати можливий максимальний чистий про-
центний дохід за умови виконання системи обме-
жень з боку показників ліквідності банку.

Після проведених розрахунків визначено, що 
чистий процентний дохід банку за оптимальним пла-
ном за незмінного рівня дохідності за витратності 
активів та пасивів складає 28081,55 тис. грн., що на 
4974,55 тис. грн. більше, ніж за фактичними значен-

нями. Для досягнення такого результату в структурі 
активів необхідно збільшити обсяги коштів в касі 
та на коррахунках на 67136,64 тис. грн., збільшити 
вкладення коштів у видачу кредитів іншим банкам 
на 84979,02 тис. грн., та у видачу кредитів клієн-
там на 31723,56 тис. грн. В структурі активів про-
понується збільшити об’єм коштів інших банків на 
183839 тис. грн.

Також, розраховано показники ліквідності з вико-
ристанням оптимальної структури балансу і вияв-
лено, що значення деяких показників ліквідності 
знизились: коефіцієнт загальної ліквідності на 0,10, 
коефіцієнт співвідношення позик і депозитів на 
0,37 та коефіцієнт покриття на 0,11, проте залиши-
лись в межах оптимального значення. Коефіцієнт 
миттєвої ліквідності збільшився на 0,07 та набув 
нормативного значення. Отже, всі показники ліквід-
ності, розраховані за оптимальним балансом досяга-
ють нормативних значень. Тобто, рівень ліквідності 
у банку достатній.

Таким чином, бачимо, що при формуванні ресурс-
ної бази банку необхідно вживати заходів щодо залу-
чення коштів на грошовому ринку. Запропонована 
методика дозволяє розрахувати максимальний дохід 
при достатньому рівні ліквідності банку.

Висновки. Проаналізувавши прибутковість 
банку бачимо, що дохід на активи менше норма-
тивного значення. Це говорить про необхідність 
керівництву банку приділити особливу увагу інвес-
тиційній політиці і контролю операційних витрат. 
Показник доходу на капітал (ROE) не досягає опти-
мального значення. Для пiдвищення доходу на капі-
тал банку, необхiдно збiльшувати прибутковiсть 
його активiв i зменшувати частку статутного 
фонду в загальнiй сумi коштiв банку. Відповідність 
чистого спреду оптимальному значенню свідчить 
про те, що операційна діяльність банку є ефектив-
ною. Так як, значення чистої процентної маржі від-
повідає оптимальному, то маржа покриває витрати 
банку і ризик, у тому числі й інфляційний, слугує 
для створення прибутку. Отже, підвищення серед-
нього рівня прибутковості власного капіталу та 
активів слід визнати стратегічною метою діяль-
ності банку у сфері фінансів.
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Постановка проблеми. Торгівля є основною 
галуззю національної економіки, яка займається 
обслуговуванням населення. Тому розвиток під-
приємств залежить від соціального становища сус-
пільства. Будь-яке торгівельне підприємство дуже 
сильно відчуває на собі впливи кризи. Зниження 
грошових доходів населення, падіння виробництва 
та інше – все це приводить до банкротства 

У сучасній ринковій економіці комерційний 
контроль є одним із елементів управління торговим 
підприємством. Комерційна діяльність є невід'ємною 
частиною споживчого ринку, постійно відбувається 
обмін товару на гроші та навпаки. Це слід розуміти, 
як процес пов’язаний з задоволенням попиту клі-
єнта, купівлею і продажем товару, розвитком ринку 
та мінімізацією витрат з цілю збільшення прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі 
вчені як: М. І. Баканов, Р. П. Валієвич, В. А. Шван-
дар, П. С. Зав'ялов В. Я. Горфінкель, А. Д. Шере-
мет, А. Н. Романов, М. М. Синяєв та інші займалися 
питанням аналізу і прогнозуванню комерційної 
діяльності. Але через зміну ринкових умов необ-
хідно знайти нові, оптимальні рішення та методи 
управління комерційної діяльності. 

Метою дослідження є визначення головних 
напрямів комерційної діяльності торговельних під-
приємств. Факторів, що впливають на ефективність 
діяльності та аналіз комерційних операцій.

Виклад основного матеріалу. Щоб зрозуміти, 
що потрібно аналізувати, необхідно спочатку зрозу-
міти мету торгового підприємства. Головна мета під-
приємця – збільшити чистий прибуток від продажу 
товару у майбутньому.

У рамках ринкової економіки комерційна діяль-
ність включає в себе процеси товарно-грошового 
обміну. Структурно вони поділяються на три рівні: 
виробництво та оптовий продаж, оптовий продаж 
та роздрібна торгівля, роздрібна торгівля та сфера 
споживання. Комерційним підприємством можна 
назвати як підприємство яке виробляє продукцію 
з мето продажу так і підприємство яке покупає та 
перепродає товар з метою прибутку. У літературі 
виділяють різні поняття «комерційної діяльності» 
наведу найпоширеніше: Комерційна діяльність пред-
ставляє собою сукупність послідовного виконуємих 
торгово-організаційних операцій, які здійснюються 
у процесі купівлі-продажу товарів та надання торго-
вих послуг з метою одержання прибутку [5].

На сучасному ринку торгівельні підприємства 
встановлюють нові відносини з партнерами. Для при-
бутковості підприємства, необхідно провести аналіз 
його комерційної діяльності ринковому середовищі, 
яке постійно змінюється. Це забезпечить розвиток 
підприємства, зробить його стабільним, вигідним та 
конкурентоспроможним. І найголовніше – предбачу-
вати майбутнє. Діяльність підприємства пов’язаного 
з реалізацією, що продає товари кінцевому спожи-
вачу, що є останнім кроком у етапі виробництва та 
продажу. Це не тільки продаж товарів, а й торгівля та 
надання додаткових послуг користувачам. Для спо-
живача торговельне обслуговування підтверджують 

престиж кампанії, зручністю та максимально швид-
кою покупкою. Товар супроводжується продажом 
додаткових послуг – після продажним обслугову-
ванням. Отже, торговельний процес включає в себе 
цілеспрямований продаж товарів, обслуговування 
клієнтів, торговельне та сервісне обслуговування.

Як тільки продаж товару буде реалізована та 
отримано бажаний прибуток, торговельне підприєм-
ство досягне мети. У економічному плані капітальні 
витрати повинні бути збалансовані шляхом продажу 
товарів. У ринкових умовах важливо оцінити адек-
ватність і динаміку віддачі грошових активів, вкла-
дених у товар.

Особливістю такої діяльності в роздрібній торгівлі є 
відносини між продавцем і покупцем на основі усного 
договору роздрібної купівлі-продажу товарів. Згідно 
договору продавець зобов’язується передати покуп-
цеві товар для особистого, домашнього, сімейного та 
іншого використання після сплати грошових коштів 

Мета підприємства, що виходить на ринок є реа-
лізація товару та отримання прибутку. Завданням 
роздрібної торгової компанії в ринковій економіці є:

• надання попиту на товар (послуги) та задово-
лення потреб споживачів;

• планування ряду товарної політик на майбутнє;
• придбання, доставка, зберігання, підготовка та 

реалізація товарів;
• забезпечення обсягів товару та зберігання мате-

ріалів [1].
Процес глобалізації ринку та інтеграційні про-

цеси – це розвиток торговельних відносин в торгівлі. 
Призначені для проштовхування вже існуючих ком-
паній і виграти свою частку на ринку. Для досягнення 
успіху необхідне встановлення системи ефективного 
управління. Вивчення теоретичних основ управління 
комерційної діяльність заснована на законах і кате-
горіях ринкова економіка та їх практичне викорис-
тання, здатність комерційних операторів регулювати 
економічні аспекти, відносини між постачальниками 
та покупцями товарів, передбачати і зменшити комер-
ційні ризики, мета виробника для випуску товарів з 
урахуванням купівельної спроможності попиту [4]. 

На Практичній діяльності торговельних підпри-
ємств необхідне використання інтегрованих мето-
дів дослідження ринку, аналіз комерційної інфор-
мації, оцінка ефективність економічних зв'язків. 
Оцінка ефективності кожної угоди та комерційної 
діяльності в цілому дозволяє приймати обгрунто-
вані рішення. Під час розвитку лідерства підпри-
ємець повинен враховувати багатогранність окре-
мих елементів системи, таких як покупка, продаж, 
управління персоналом, організація обслуговування 
постачальників і покупців.

У ринковій економіці будь-яке торговельне під-
приємство не може конкурувати без реклами, ключова 
роль якої являється спонукання споживачів купувати 
товари. На підприємствах роздрібної торгівлі вико-
ристовуються різні види реклами – від оформлення 
віконних і внутрішніх вітрин, усної реклами продавця 
до друкованої, радіотелевізійної та інших видів. Це 
значно спрощує вибір товару, скорочую час на здій-
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снення покупки, прискорює процес торговельного 
обслуговування, підвищує ефективність продажу. 

Використання маркетингу в комерційній діяль-
ності підприємства дозволяє йому бути гнучким і 
адаптованим до змін зовнішнього середовища без 
фінансових втрат. Крім того, застосування на прак-
тиці маркетингових досліджень сприяє підвищенню 
рівня надійності та відповідної інформації компанії, 
що є необхідною умовою прийняття обґрунтованих 
та беззмінних управлінських рішень. 

Головною особливістю в сучасних умовах ринку 
є акцентування на споживачі, тобто переорієнтація 
завдань, цілей і функцій від потреб виробництва до 
потреб і вимог ринку, окремого клієнта з метою най-
більш ефективного їх задоволення.

Останнім етапом комерційної діяльності у роз-
дрібній торгівлі є продаж товарів і надання додат-
кових послуг клієнту. Рівень ефективності торгівлі 
залежить від рівня торгівлі та обслуговування спо-
живачів. Сервісні вимоги встановлені у багатьох 
нормативних документах, які регулюють поведінку 
щодо продажу товарів та захист прав користувачів. 

Попри це, з метою забезпечення максимального 
прибутку в сфері збуту підприємствам важливо 
здійснювати сегментацію ринку. Тому що покупці 
мають різні потреби і мають різною чутливість до 
ціни. Комерційні підприємства мають вміти позиці-
онувати пропозицію для будь-якого сегментів, фор-
мувати з покупцями відносини, які сприяють підви-
щенню цінності товару. Важливим є також уміння 
залучати нових і утримувати покупців.

Забезпечення широкого вибору, які враховують 
специфіку потреб споживача, є важливим завданням 
задоволення їх попиту. Для постійних клієнтів під-
приємства важливу роль відіграє система знижок та 
стійкість асортименту, яка гарантує можливість здій-
снення купівлі. 

Для розвитку та формуванню комерційної діяль-
ності в кампанії необхідно відповідні умови та уточ-
нення факторів, що впливають на це. Аналіз глибини 
факторів росту та об'єктивності отриманих аналі-
тичних матеріалів залежить результат комерційної 
діяльності підприємства, визначає бізнес-стратегії 
та тактика комерційних напрямів [3].

Для ефективного здійснення всієї господарської 
діяльності в умовах ринкової економіки необхідно 
забезпечити безперервний розвиток підприємництва 
на основі ринкових відносин, комплексний підхід, 
що охоплює різні рівні комерційної діяльності, мак-
симально використовувати комерційні підходи у від-
носинах між учасники ринку, використання сучас-
них технічних засобів для комерційних рішень щодо 
надання інформації.

Будь-якому торгівельному підприємству, неза-
лежно від масштабу та профілю своєї діяльності, 
необхідно займатися внутрішнім плануванням. 
Тобто визначати цілі підприємства в певній перспек-
тиві, знаходити та аналізувати шляхи їх реалізації 
та забезпечення ресурсів. Планування визначається 
завданнями, які компанія встановлює в довгостроко-
вій перспективі.

Метод, який доцільно використовувати для про-
гнозування продажів у торговій компанії (при ста-
більній ринковій кон'юнктурі), є методом екстра-
поляції тенденцій [4]. Його суть полягає в тому, 
щоб передбачити обсяг реалізації товару на основі 
статистичного аналізу часових рядів, що обчислює 
вартість економічних показників поза наявними фак-
тичними даними, з урахуванням припущення, що 
виявлена тенденція збережеться. Інформаційна база, 
на основі якої базується цей метод, є дані збуту за 
певний період (місяці, роки). Це називається часо-
вими рядами. На основі цих даних можна визначити 
тенденцію – зміни, що визначають загальний напря-
мок розвитку та основні тенденції часових рядів [2]. 
Тенденція може бути виражена рівнянням прямої, 
логарифмічної, гіперболічної, індикаторної функції 
та параболи другого порядку [1].

Основною умовою застосування методу екс-
траполяції тренду є стабільність макропоказників. 
Слід зазначити, що нинішні умови на внутрішньому 
ринку не завжди відповідають цьому критерію. Ряд 
факторів впливає на рівень та динаміку обсягів про-
дажів. В той же час, кількість цих чинників та їх 
рівень впливу можуть змінюватися. Тому для деталь-
ного вивчення комерційної діяльності та, зокрема, 
аналізу та прогнозування обсягів продажів доцільно 
використовувати метод факторного аналізу.

Управління комерційною діяльністю торгової 
компанії є одним з основних напрямків його управ-
ління. Для успішного управління комерційною 
діяльністю торгової компанії необхідно проаналізу-
вати його стан та прогнозувати майбутні показники 
для того щоб бути готовими до змін на зовнішньому 
ринку, що може вплинути негативно на всі види 
діяльності підприємства. При аналізі дослідження 
з цього питання було встановлено, що для прогно-
зування обсягу продажів торгової компанії можна 
використати метод екстраполяції тренду. 

Висновки. Перспективні можливості комерцій-
ної діяльності підприємств роздрібної торгівлі в 
сучасних реаліях конкурентної ринкової економіки 
світу набувають дедалі більшого значення. Незва-
жаючи на напрацьоване теоретичне знання, багато 
питань механізму практичного використання комер-
ції та застосування діяльності на споживчому ринку 
підприємцям доводиться вирішувати інтуїтивно. 
Комерційна діяльність має базуватися на вітчизня-
ній моделі формування ринку і нестабільних ринко-
вих відносин, із врахуванням українського менталі-
тету та новітніх здобутків світової практики і знань. 
Необхідно розуміти, що комерційна діяльність пови-
нна постійно розвиватись.

Важливими факторами, які впливають на комер-
ційну діяльність підприємства і, таким чином, на реа-
лізацію товару й результати прибутковості. Є багато 
чинників які впливають на це, і маркетингова полі-
тика, і наявність асортименту товару, що необхідний в 
цей час на ринку, і взаємовідносини з новими і постій-
ними споживачами. Але, одним із основних є аналіз 
та прогнозування комерційної діяльності та її якість, 
а основним результатом фінансово-економічної діяль-
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ності підприємства є чистий прибуток. За результа-
тами оцінки ефективності комерційної діяльності для 
кожного з цих типів підприємств запропоновано мето-
дом екстраполяції тенденцій, завдяки якому можна 
прогнозувати можливий прибуток та обсяги продажу.

Варто відзначити деякі рекомендації для підви-
щення ефективності комерційного діяльності торгі-
вельним підприємством: постійне вивчення ринку, 
прогнозування попиту на товари; введення інно-
ваційних методів управління, зокрема маркетингу; 
пошук нових можливих джерел придбання товарів; 

організація закупівельної роботи з виробниками різ-
них форм власності; взаємодія з науковими організа-
ціями з метою торгівлі продуктами інтелектуальної 
діяльності, ноу-хау, об'єкти лізингу тощо; прове-
дення політики конкурентного ціноутворення, яка 
залежить від попиту та пропозиції товарів; впрова-
дження нових методів реклами; застосування розши-
рених форм продажів товарів; обслуговування клієн-
тів; використання кредитних ресурсів або боргових 
коштів для розширення комерційної діяльності, вдо-
сконалення автоматизації управління тощо.
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В статье исследуются основы и особенности коммерческой деятельно как конкретной отрасли экономики, то есть 
определяется теоретический подход к анализу коммерческой деятельности. Подано классический вид коммерче-
ской деятельности предприятий для определения роли и места коммерческой деятельности. Было доказано важ-
ность проведения анализа и прогнозирования для достижения основной цели – максимизации чистой прибыли.
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The article deals with the basics and features of commercial activity as a specific branch of the economy, that is, the 
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У статті розглянуті питання пенсійного забезпечення як найважливішої складової соціального 
захисту населення України. Було проведено дослідження зарубіжного досвіду організації і рефор-
мування систем пенсійного забезпечення, аналіз фінансового стану і виявлення основних проблем 
діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області як основної скла-
дової системи державного пенсійного забезпечення
Ключові слова: доходи, видатки, пенсійна реформа, пенсійне забезпечення, бюджет, соціальне забез-
печення.

Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення 
є найважливішою складовою соціального захисту 
населення України, що обумовлюється як значною 
часткою людей пенсійного віку, так і найбільшою 
часткою витрат на пенсійне забезпечення у держав-
них витратах на соціально-захисні заходи. 

Характерними рисами пенсійної системи України 
на даному етапі свого розвитку є відсутність соці-
альної справедливості, пенсійної культури, надійних 
та дієвих фінансових механізмів забезпечення її гро-
мадян необхідними коштами.

Низький рівень пенсій переважної більшості 
непрацездатних, недотримання принципів соціаль-
ної справедливості, соціального страхування, під-
вищення пенсійного віку, постійний дефіцит коштів 
Пенсійного фонду свідчить про неефективність сис-
теми пенсійного забезпечення України.

Мета даного дослідження є вивчення зару-
біжного досвіду організації і реформування сис-
тем пенсійного забезпечення, проведення аналізу 
фінансового стану і виявлення основних про-
блем діяльності Головного управління Пенсійного 
фонду України в Харківській області, як основної 
складової системи державного пенсійного забез-
печення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних фахівців значний внесок у дослі-
дження окреслених вище проблем зробили Б. Над-
точій, Е. М. Лібанова, В. М. Опарін, В. М. Фєдосов, 
В. Д. Яценко. Пенсійному забезпеченню присвятили 
свої праці такі закордонні спеціалісти, як А. Карі-
муллін, С. Клейн, В. Логінова, О. Михаленко, Г. Пат-
лер, О. Руф-Фідлер.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не дивлячись на значне число науко-
вих праць, досліджень і публікацій, недостатньо 
широко освітлені питання, пов’язані з реформуван-
ням діючої системи пенсійного забезпечення насе-
лення з урахуванням сучасних світових тенденцій, 

подальшого ефективного впровадження накопичу-
вального рівня пенсійного забезпечення.

Викладення основного матеріалу. Створення в 
Україні ефективної системи пенсійного забезпечення 
(далі – ПЗ), здатної впливати на рівень добробуту 
мільйонів найбільш незахищених людей, зумовлене 
багатьма чинниками. Серед них – запровадження 
позитивного досвіду європейських країн, де багато-
рівнева пенсійна система вже працює і дає позитивні 
результати. Врахування здобутків зазначених країн є 
важливим, адже власний досвід України у правовому 
регулюванні пенсійної сфери є поки що обмеженим. 
Недостатність уваги до міжнародного досвіду, супер-
ечливість представлених міркувань і полярність запро-
понованих заходів зумовлюють актуальність дослі-
джень, спрямованих на систематизацію й узагальнення 
відповідних наявних наробітків і складання рекоменда-
цій щодо вдосконалення механізму правового регулю-
вання ПЗ в Україні [1]. Основною категорією пенсійної 
системи є пенсії. В довідниковій літературі «пенсія» 
(лат. рensio – платні внесок, pendo – плачу) визнача-
ється як гарантована щомісячна грошова виплата, що 
надається громадянам після досягнення певного віку, 
у разі інвалідності, утрати годувальника, а також за 
вислугу років в окремих сферах трудової діяльності 
[3]; грошове забезпечення, що видається громадянам 
щомісячно, у встановлених законом випадках (у разі 
старості, інвалідності та ін.), а також гроші, одержувані 
в рахунок такого забезпечення. 

Пенсійна система реалізується через пенсійне 
забезпечення, яке пов’язане з інтересами і пробле-
мами різних суб’єктів пенсійної системи – юридич-
ними і фізичними особами в частині сплати внесків 
і отримання пенсій. Вважаємо, що пенсійне забез-
печення можна трактувати як систему взаємовід-
носин за допомогою якої здійснюється матеріальне 
забезпечення населення за ознаками пенсійного віку, 
втрати годувальника, інвалідності, без врахування 
матеріального стану одержувача.



112

# 4 (22) 2018

Для того, щоб надати характеристику пенсій-
ному забезпеченню (ПЗ) як елементу системи соці-
ального захисту, визначити притаманні йому осо-
бливості, слід розглядати пенсійне забезпечення, 
по – перше, як правову категорію, по-друге, як сис-
тему. Аналіз пенсійного забезпечення як правової 
категорії дозволить розкрити його сутність та визна-
чити специфіку. У цьому контексті слід розглядати 
пенсійне забезпечення як інститут, соціальна та 
правова генеалогія якого пов’язана із поняттями 
«соціального захисту» та співвідноситься із такими 
суміжними категоріями як «соціальне забезпе-
чення», «соціальне страхування», «пенсійне стра-
хування». Відповідно до ст. 46 Конституції Укра-
їни громадяни мають право на соціальний захист. 
Соціальний захист як явище притаманний майже 
кожному суспільству. Але саме поняття вважається 
досить новим в українській термінології. 

Аналіз системи пенсійного забезпечення в Укра-
їні дозволив визначити ряд проблем: низький рівень 
пенсійного забезпечення; наявність значних переваг 
та пільг у пенсійному забезпеченні окремих катего-
рій працівників при однаковому рівні відрахувань на 
пенсійне забезпечення; несвоєчасна сплата страхо-
вого збору (внесків) до Пенсійного фонду України, 
що зумовило заборгованість з виплати пенсій. Осно-
вними проблемами діючої системи пенсійного забез-
печення є проблеми соціального характеру, а саме 
те, що діюча солідарна система пенсійного забезпе-
чення є соціально несправедливою – у першу чергу 
і найбільшою мірою стосовно найбідніших верств 
населення. Діюча солідарна система пенсійного 
забезпечення є також економічно необґрунтованою 
і фінансово неспроможною, що, у свою чергу, відо-
бражає проблеми економічного характеру. Надмірно 
високі ставки пенсійних внесків спричиняють додат-
кове навантаження на економіку [2].

Таким чином, система пенсійного забезпе-
чення – складна сукупність правових, економічних і 
соціальних відносин багатьох суб’єктів, що включає 
принципи організації та діяльності; суб’єкти; види, 
форми та механізм правового регулювання пенсій-
ного забезпечення. Українська система пенсійного 
забезпечення лише останнім часом набула свого 
самостійного і незалежного оформлення. Поступове 
виділення системи пенсійного забезпечення із єди-
ної системи соціального забезпечення обумовлене 
зміною соціально-економічних орієнтирів усього 
забезпечувального процесу та його концептуальних 
засад, ускладненням норм і правил пенсійного забез-
печення. Отже, пенсійне забезпечення слід розгля-
дати як правову категорію та як певну систему.

Фінансова спроможність пенсійної системи є 
запорукою матеріального добробуту пенсіонерів. 
В Україні, де пенсіонери становлять майже 30% 
населення, пенсії є другим за важливістю джерелом 
доходів домогосподарств [4]. Пенсійні виплати вико-
нують важливі соціальні функції: підтримання жит-
тєвого рівня не тільки пенсіонерів, а й інших членів 
їх сімей, у деяких домогосподарствах пенсії взагалі 
є єдиним джерелом доходу. Особливо це характерно 

для сільської місцевості, де спостерігається високий 
рівень безробіття.

Солідарна система загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування – база чинного 
пенсійного забезпечення в Україні, яка склалась 
у попередньому періоді і яку передбачалось (як 
звичну для громадян) зберегти в майбутньому на 
невизначений термін до вичерпання нею потенцій-
них спроможностей. В основі солідарної системи 
пенсійного забезпечення функціонує давно відо-
мий принцип солідарної відповідальності, який 
уперше було введено в пенсійну систему німець-
ким канцлером О. Бісмарком. Цей принцип поля-
гає в тому, що поточні виплати пенсій пенсіонерам 
(громадянам, що втратили працездатність за похи-
лим віком) здійснюються із коштів поточних стра-
хових внесків працюючих громадян [5]. Дійсно, в 
основі пенсійної системи Україні лежить солідарна 
система, а точніше радянська система пенсійного 
забезпечення, що була запроваджена ще в 30-ті рр. 
минулого століття. Ураховуючи сучасні фактори 
соціально-економічного розвитку країни, можна 
констатувати, що система віджила себе, і ризик 
невиплати пенсій є досить високим. Суть і призна-
чення накопичувальної системи загальнообов’язко-
вого державного пенсійного страхування полягає 
в тому, що частина обов’язкових відрахувань (до 
7 % від заробітної плати працівників) буде направ-
лятися на персональні рахунки громадян. Перед-
бачається інвестування цих коштів у вітчизняну 
економіку, а інвестиційний дохід збільшуватиме 
розмір майбутніх пенсійних виплат. У накопичу-
вальній системі внески спочатку акумулюються у 
фінансових структурах, потім інвестуються в галузі 
економіки, і тільки після цього накопичені кошти 
разом з отриманим доходом від їхнього інвесту-
вання спрямовуються на виплату пенсій. Таким 
чином, у накопичувальній системі кожен пенсіонер 
отримує тільки ті кошти, які він сам, його рідні чи 
роботодавець заощадили на його користь. У таких 
промислово розвинутих країнах, як Великобрита-
нія, США, Швейцарія, Австралія, пенсійні кошти 
становлять близько 80 % від ВВП і є джерелом для 
формування персональних накопичень, що забез-
печують надходження капіталу в промисловість і 
доходи пенсіонерів. Відповідно до Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» від 09.07.2003 р., загальнообов’язкове 
накопичувальне пенсійне забезпечення полягає в 
тому, що частина обов’язкових внесків до Пенсій-
ного фонду України буде направлена в державний 
Накопичувальний пенсійний фонд України, внески 
матимуть персоніфікований характер і обліковува-
тимуться на індивідуальних пенсійних рахунках. 
Кошти Накопичувального фонду інвестуватимуться 
в економіку України з метою захисту їх від інфля-
ції, одержання інвестиційного доходу, забезпечення 
потреб держави у джерелах фінансування довго-
строкових інвестиційних проектах. Усе це повинно 
сприяти загальному економічному покращенню 
країни. Виплати з Накопичувального пенсійного 
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фонду України будуть здійснюватися додатково до 
солідарної пенсії довічно або одноразово [6].

В Україні, як і в багатьох країнах, пенсійна сис-
тема ґрунтується на принципі солідарності поколінь, 
коли пенсії нинішнім пенсіонерам формуються за 
рахунок відрахувань із заробітної плати працюючих 
громадян. У 2009 році урядом нашої держави було 
зроблено крок до переходу від солідарної пенсійної 
системи до солідарно-накопичувальної.

Пенсійне забезпечення, що використовує меха-
нізми інституту соціального страхування, дозволяє 
зберігати та підтримувати основні характеристики 
ефективної заробітної плати, такі як справедли-
вість щодо цін зовнішнього і внутрішнього ринків 
праці, цін ринку споживчих товарів і послуг, а також 
щодо індивідуальних заслуг перед суспільством, що 
раніше відображалося через розмір заробітної плати, 
переносячи і поширюючи їх на систему пенсійного 
забезпечення. Пенсійна система, організована на 
принципах соціального страхування, демонструє 
сутність пенсії як частини заробітної плати, «заре-
зервованої» для майбутнього споживання і забезпе-
чення процесів суспільного відтворення.

У соціально орієнтованих державах організація 
пенсійного забезпечення підпорядкована реаль-
ним економічним відносинам та цілям економічної 
системи. В результаті системи пенсійного забезпе-
чення виконують і соціальні, і економічні функції у 
відповідності з соціально-економічними потребами 
суспільства.

Сьогодні в Україні функціонує два рівні пенсій-
ного забезпечення: державна солідарна пенсійна 
система та недержавне пенсійне забезпечення, які 
мають різні джерела надходжень, механізми форму-
вання і використання фінансових ресурсів, управ-
ління коштами, відповідно, мають різні проблеми у 
фінансовому забезпеченні. Пенсійний фонд України 
(ПФУ) відіграє основну роль у пенсійному забез-
печенні громадян, виступаючи страховиком, тобто 
учасником пенсійного страхування, і водночас він є 
органом, який здійснює керівництво та управління 
солідарною системою. Отже, Пенсійний фонд – це 
установа, що виконує зобов'язання держави щодо 
пенсійного забезпечення її громадян. Бюджет Пен-
сійного фонду – це план утворення й використання 
цільового страхового фонду, що формується за 
рахунок страхових внесків та інших джерел, визна-
чених Законом України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування» [ст. 71]. Основним 
джерелом наповнення бюджету Пенсійного фонду 
є внески, нараховані на фонд заробітної плати, що 
сплачуються роботодавцями від імені їх працівників, 
і внески самозайнятих осіб. Вони складають левову 
частку і є власними доходами Пенсійного фонду.

Діюча солідарна система пенсійного забезпе-
чення є також економічно необґрунтованою і фінан-
сово неспроможною, що, у свою чергу, відображає 
проблеми економічного характеру. Надмірно високі 
ставки пенсійних внесків спричиняють додаткове 
навантаження на економіку. З метою вирішення 
означених проблем постає необхідність реформу-

вання пенсійного забезпечення з урахуванням соці-
ально-економічних та політичних змін в суспіль-
стві. Метою реформування є посилення соціального 
захисту осіб, що втратили працездатність, забезпе-
чення гідного рівня їх життя в результаті стійкого 
розвитку пенсійної системи. Пенсійна реформа має 
здійснюватися на системних засадах, перевірених 
досвідом інших країн та адаптованих до українських 
умов. Пенсійна реформа у разі її комплексного про-
ведення може стати одним з реальних реформатор-
ських кроків, адже пенсійні проблеми кардинально 
впливають на суспільні настрої, фінанси країни та 
економіку в цілому. Нова пенсійна система буде ґрун-
туватися на простих і справедливих засадах призна-
чення пенсії, в тому числі з першого рівня. Запро-
вадження трирівневої пенсійної системи дозволить 
закласти міцний фундамент достойної пенсії для 
нинішніх та майбутніх поколінь. Накопичуваль-
ними індивідуальними пенсійними рахунками на 
другому і третьому рівнях пенсійної системи буде 
охоплено більшість працівників, які вже через рік 
отримають перші виписки із своїх індивідуальних 
пенсійних рахунків і будуть пов’язувати наявність 
там реальних накопичень з пенсійною реформою. 
В країні з’явиться власне джерело довгострокових 
інвестиційних ресурсів, акумульованих накопи-
чувальною складовою пенсійної системи. Наяв-
ність ресурсів накопичувальної системи дозволить 
вітчизняним підприємствам, які будуть відповідати 
жорстким вимогам пенсійного законодавства, вже 
найближчим часом залучати внутрішні інвестиції у 
розвиток власного виробництва шляхом розміщення 
акцій в Україні, а не за кордоном. Поява потужного 
внутрішнього інвестора сприятиме росту фондо-
вого ринку, залученню інших внутрішніх інвесто-
рів, а згодом – і іноземних. Реформування пенсійної 
системи України відповідно до визначених прин-
ципів забезпечить досягнення таких результатів: 
забезпечення: підвищення рівня життя пенсіонерів 
та впевненості у соціальному забезпеченні; ство-
рення результативної системи управління пенсій-
ними грошовими потоками; фінансової стійкості та 
стабільності у сфері пенсійного страхування Однак 
для запровадження і функціонування обов’язкової 
накопичувальної системи в Україні необхідним є 
забезпечення таких умов [2].

– першочерговим і об’єктивним завданням є 
підвищення рівня заробітної плати застрахованих 
осіб і її детінізація. Оскільки внески до Накопичу-
вального фонду відраховуватимуться безпосеред-
ньо із заробітної плати громадян, це не повинно 
негативно вплинути на реальний рівень доходів, 
що може бути забезпечено лише за рахунок зрос-
тання таких доходів;

– забезпечення економічного зростання в кра-
їні при щорічному збільшенні ВВП не менше ніж 
на 2 %;

– виплата пенсій у солідарній системі пенсійного 
страхування на рівні прожиткового мінімуму;

– збалансованість бюджету Пенсійного фонду 
України – є однією із вимог Міжнародних стандартів 



114

# 4 (22) 2018

бухгалтерського обліку, видатки на виплату пенсій у 
солідарній системі мають забезпечуватися за раху-
нок власних надходжень Фонду, тобто передбачають 
його бездефіцитність;

– формування інституційних складових нако-
пичувальної системи (системи персоніфікованого 
обліку пенсійних накопичень, автоматизованого зві-
тування про стан накопичувальних пенсійних рахун-
ків, системи акумуляції і обліку внесків, сумісної із 
системою електронних переказів банків) на основі 
інформаційних технологій взаємодії Пенсійного 
фонду, роботодавців, застрахованих осіб, компаній з 
управління активами, банку-зберігача та створення 
програмного забезпечення;

– використання досвіду роботи системи недер-
жавного пенсійного забезпечення, який є необхід-
ним, насамперед, для оцінювання ефективності 
механізму інвестування пенсійних активів, що є 
практично однаковим і в обов’язковій, і в добровіль-
ній накопичувальних пенсійних системах.

Висновки. Світовий досвід організації національ-
них пенсійних систем показує, що додаткові недер-
жавні пенсії становлять суттєву частку в загальному 
рівні пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні 
фонди в усіх країнах світу визнані найважливішими 
соціальними інститутами щодо поліпшення матері-
ального становища непрацездатних членів суспіль-
ства і мають високий рівень довіри громадян до 
пенсійної накопичувальної системи. Світова прак-
тика свідчить, що немає універсальних правил щодо 
формування та функціонування пенсійної системи, 
хоча конструктивні елементи цієї системи в багатьох 
країнах є ідентичними (базова, страхова та накопи-
чувальна складові пенсії). Проте реальний зміст пен-
сійних інститутів (економічні і правові їх характе-
ристики), структура і конфігурація цих інструментів 
у кожній країні мають національний характер. Осно-
вними цілями пенсійної системи є забезпечення 
осіб похилого віку адекватним, реальним, сталим 
та надійним доходом у старості. Адекватний досвід 

стосується абсолютного та відносного рівнів, тобто 
зменшення масштабів бідності та належне замі-
щення пенсією заробітної плати; реальний – фінан-
сових можливостей платників податків і суспільства; 
сталий означає фінансову послідовність пенсійної 
програми сьогодні та в майбутньому; надійний – 
спроможність протистояти викликам, спричиненим 
економічними, демографічними, соціальними та 
політичними ризиками.

Реальними і першочерговими кроками в 
напрямку реалізації окреслених векторів реформу-
вання на шляху вдосконалення системи пенсійного 
забезпечення мають стати комплексні системні 
заходи щодо детінізації економіки, створення робо-
чих місць, легалізація ринку праці, зниження тиску 
на фонд оплати праці і спрощення податкового адмі-
ністрування, забезпечення належного рівня заробіт-
ної плати і доходів населення. Органічне поєднання 
комплексу вищезазначених заходів є реальним під-
ґрунтям реформування системи пенсійного забезпе-
чення України в сучасних умовах.

При проведенні розрахунків власних надхо-
джень використовуються дані щодо прогнозних 
надходжень коштів від сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання, визначених центральним органом виконав-
чої влади, що формує податкову і митну політику, 
спільно з Пенсійним фондом та фондами загально-
обов’язкового державного соціального страхування.

Можна резюмувати, що в цілому реформа всієї 
системи пенсійного забезпечення в країні знахо-
диться у критичному становищі – суспільство її 
потребує, однак очікує «універсальних», соціально 
справедливих рішень від уряду, таких як підвищення 
рівня пенсійних виплат, удосконалення механізму їх 
нарахування згідно зі справедливим визначенням 
страхового стажу, рівня заробітної плати, зниження 
віку виходу на пенсію. Як відзначається експертами 
Інституту, «із боку суспільства не сформоване замов-
лення на структурну реформу пенсійної системи.
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У статті розглянуто теоретичні основи організації збутової діяльності підприємства на міжнародному 
ринку, проведений аналіз збутової діяльності, здійснена оцінка ефективності його діяльності, вияв-
лені недоліки збутової діяльності, розрахована прибутковість на міжнародному ринку. Визначено 
особливості формування механізму пошуку та вибору партнерів організації на міжнародному ринку. 
Досліджені теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності нашої держави. Запропоновані 
методи пошуку та вибору партнерів організації на міжнародних ринках на обраному підприємстві.
Ключові слова: управління, вироби, продукція, прибутковість, надійність, організація, ринок, збут.

Постановка проблеми. Однією з характерних 
особливостей світового суспільного розвитку на 
сучасному етапі є все більша взаємозалежність різ-
них країн і господарських територіальних утворень. 
Треба підкреслити, що роль зовнішньоекономічної 
діяльності як зовнішнього фактора економічного 
росту в сучасних умовах постійно зростає. Поси-
люється її вплив на соціально-економічний розви-
ток не тільки країни але й кожного господарського 
суб'єкта. Без залучення будь – якої країни до тісних 
світогосподарських зв’язків неможливий її ефектив-
ний і соціально спрямований економічний розвиток. 
Формування ринкової системи господарювання діа-
лектично зв’язано зі світовою економікою, проце-
сами інтернаціоналізації господарської діяльності, 
здійснюваної на рівні інституціональних органів 
управління та окремих фірм з окремими формами 
власності. Усім підприємствам і організаціям 
надано право.

Мета даного дослідження – аналіз теоретичних 
та практичних питань щодо особливостей форму-
вання механізму пошуку та вибору партнерів органі-
зації на міжнародному ринку.

Реалізація поставленої мети зумовила необхід-
ність виконання таких завдань:

– дослідити теоретичні основи зовнішньоеконо-
мічної діяльності нашої держави;

– провести аналіз теоретичних джерел з питань 
пошуку і вибору партнерів на зовнішніх ринках;

– дослідити практику пошуку та вибору партне-
рів організації на міжнародних ринках на обраному 
підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор-
мування ринкової системи господарювання діалек-
тично зв’язано зі світовою економікою, процесами 
інтернаціоналізації господарської діяльності, здій-
снюваної на рівні інституціональних органів управ-

ління та окремих фірм. Вагомий внесок у дослідження 
проблеми щодо пошуку та вибору торговельного 
партнера на зарубіжних ринках зробили такі вчені 
як Бутинець Ф.Ф., Філіпенко А. С., Кім О. О., Іва-
нов Ю. Б., Валентієва О. В., Дурицька Г. В., Ман-
цуров І., Філатова Г. О., Дідківський М. І., Дроз-
дова Г. М., Карпенко О. В., Кісь О. П. та інші.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Зважаючи на кризове становище 
України збутова діяльність підприємства бажає бути 
кращою, необхідно всебічно дослідити проблему 
виходу на міжнародний ринок.

Викладення основного матеріалу
Взагалі аналіз фінансового стану організа-

ції переслідує три базові цілі: дати оцінку мину-
лій фінансовій діяльність підприємства; отримати 
інформацію, потрібну для планування майбутньої 
діяльності організації; здійснити порівняння показ-
ників діяльності підприємства із показниками інших 
підприємств однієї галузі [1].

Із допомогою добре організованого аналізу 
можливо вчасно відстежити тенденції погіршення 
фінансового стану організації, коли поряд із стабіль-
ними показниками фінансового стану проявляються 
показники, які характеризують негативні аспекти у 
виробничій й господарській діяльності, які можуть 
привести до банкрутства [2].

Існують такі види аналізу фінансового стану під-
приємства:

1) аналіз коефіцієнтів, який ґрунтується на визна-
ченні окремих співвідношень показників (зазвичай 
його використовують для дослідження зв'язку поміж 
компонентами фінансової звітності);

2) порівняльний аналіз, тобто співвідношення 
окремих показників базового підприємства та показ-
ників інших подібних підприємств чи середньогалу-
зевих показників;
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Таблиця 1
Орієнтовний алгоритм здійснення внутрішнього аналізу

№ 
п/ п Показники ліквідності Розрахунокпоказників Рекомендоване 

значення
Фактичне значення  

станом на кінець
2015 2016 2017

1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Грошові кошти та їх еквіва-
ленти Поточні зобов'язання 0,2-0,35 0,032 0,18 0,09

2. Коефіцієнт швидкої  
ліквідності

Оборотні активи – Запаси / 
Поточні зобов'язання 0,7-0,8 0,412 0,56 0,57

3. Коефіцієнт покриття 
(загальної ліквідності)

Оборотні активи / Поточні 
зобов'язання > 1 2,01 1,86 1,87

3) аналіз вертикальних процентних змін визна-
чає співвідношення статей фінансової звітності 
щодо однієї обраної статті (наприклад до обсягу про-
даж, чи до валюти балансу);

4) аналіз горизонтальних процентних змін 
характеризує зміни окремо взятих статей фінансової 
звітності за декілька періодів (це можуть бути роки, 
квартали, місяці);

Основними користувачами результатів прове-
дення аналізу фінансового стану підприємства є: 
інвестори, які мають прийняти рішення щодо фор-
мування «портфеля» цінних паперів; кредитори – 
для впевненості, що надані кошти будуть повернені; 
аудитори, яким потрібно визначити господарські 
та фінансові особливості підприємства; фінансові 
керівники, які бажають реально оцінити діяльність 
та фінансовий стан власного підприємства; керів-
ники маркетингового відділу, які хочуть сформувати 
стратегію просування товару на ринки [3].

Орієнтовний алгоритм здійснення внутріш-
нього аналізу підприємства нами запропонова на 
таблиці 1. Це основні групи показників діяльності 
підприємства, а також різновиди даних показників 
та формули для їх обчислення.

Із таблиці 1 ми бачимо, що коефіцієнт абсолютної 
ліквідності на ПАТ ТРЗ «Оріон» на кінець 2017 року 
становила 0,09, при рекомендованому значені 0,2 – 
0,35. Це значить, що підприємство у разі необхід-
ності зможе погасити 9% своєї короткотермінової 
заборгованості. Зниження даного показника відбу-
лося через зменшення коштів на рахунку підприєм-
ства порівняно з минулим роком (коштів на рахунку 
підприємства на кінець 2017року – 1109 тис. грн., на 
кінець 2016 року – 2495 тис. грн.). Отже, визначений 
нами коефіцієнт абсолютної ліквідності значно ниж-
чий від потрібного значення. Позитивним моментом 
є те, що даний показник у порівнянні із 2015 роком 
все таки зріс [4].

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначає плато-
спроможність підприємства щодо погашення своїх 
поточних зобов'язань. Як показано у таблиці 2.5, 
коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець 2017 року 
становив 0,57 у 2015 році – 0,56, а у 2016 році – 
0,412. Рекомендоване значення цього коефіцієнту – 
від 0,7 до 0,8. Тобто, і щодо цих показника немає 
задовільних результатів. Та тенденція даних показ-
ників є позитивною. Лише показник загальної 
ліквідності як у 2017 році так і в попередніх зна-

ходяться в межах нормативних значень. Це озна-
чає достатню наявність ресурсів підприємства, що 
можуть бути використані з метою покриття його 
поточних зобов'язань.

Результати аналізу показників фінансової стій-
кості ПАТ ТРЗ «Оріон» за 2015-2017 роки нами 
подано у таблиці 2.

Здійснені нами розрахунки головних показників, 
що характеризують фінансову стійкість ПАТ «ТРЗ 
«Оріон» дали такі результати:

1. Аналіз коефіцієнту фінансової стабільності 
показав, що на кінець 2017 року на кожну гривню 
залучених грошових коштів припадає 2,7 грн. осо-
бистих коштів. Даний показник вищий ніж реко-
мендоване значення, і це свідчить про те, ПАТ «ТРЗ 
«Оріон» є відносно незалежним від зовнішніх фінан-
сових джерел та має стійкий фінансовий стан та.

2. Аналіз коефіцієнту автономії станом на кінець 
2017 року, свідчить про те, що у кожних ста грив-
нях вложених активів підприємства 77 гривнів є 
власними коштами (тобто, це є власний капітал). 
Значення коефіцієнту автономії ПАТ «ТРЗ «Оріон» 
та його стабільність протягом останніх трьох років, 
також засвідчує про фінансову незалежність даного 
підприємства.

3. Значення коефіцієнту покриття зобов'язань 
за допомогою власного капіталу визначає рівень 
достатності власного капіталу підприємства для 
покриття своїх зобов'язань. Зниження значення 
даного показника характеризує ріст стійкості і ста-
більності фінансового стану організації [5].

4. Коефіцієнт забезпечення власними оборот-
ними коштами, або його ще називають коефіцієнтом 
маневреності, показує, яка частка власних грошо-
вих коштів підприємства знаходиться у так званій 
мобільній формі, що дозволяє підприємству від-
носно вільно маневрувати даними коштами. Високі 
показники коефіцієнту маневрування характеризує 
фінансовий стан підприємства як позитивний. За 
звітний 2017рік відбулося збільшення даного коефі-
цієнта – так станом на кінець року цей коефіцієнт на 
ПАТ «ТРЗ «Оріон» становить 0,47. 

5. Найбільш узагальненою оцінкою фінансової 
стійкості підприємства являється коефіцієнт струк-
тури капіталу. Значення даного показника 0,32 на 
ПАТ «ТРЗ «Оріон» означає, що на кожну одну гривню 
своїх коштів припадає 32 копійки позичених. Змен-
шення даного показника у динаміці засвідчує посла-
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блення залежності ПАТ «ТРЗ «Оріон» від зовнішніх 
кредиторів та інвесторів.

6. Зростання коефіцієнтів ефективності вико-
ристання власних коштів (капіталу) та ефективності 
використання активів засвідчують про підвищення 
прибутковості діяльності ПАТ «ТРЗ «Оріон».

Отож підсумовуючи результати аналізу показни-
ків фінансової стійкості ПАТ ТРЗ «Оріон» можмо 
констатувати, що воно має задовільний фінансовий 
стан, є відносно фінансово незалежним, та у нього 
є виробничий потенціал та реальні можливості для 
розвитку своєї діяльності і підвищення ефективності 
власного виробництва.[2].

У 2017 році ПАТ ТРЗ «Оріон» вдалося досяг-
нути позитивних значень показників рентабельності 
діяльності – (+0,03) та рентабельності реалізованої 
продукції, він теж становив 0,03. Це відбулося за 
рахунок виконання обсягів виробництва та реаліза-
ції товарної продукції.

Аналіз показників ділової активності, пока-
зав що їх значення у 2017 році зросли порівняно із 
2015 роком. На разі вони відповідають рекомендо-
ваному оптимальному значенню. Це засвідчує про 

ефективне використання в звітному році оборот-
них активів та в цілому підвищення загальної обо-
ротності матеріальних запасів. Усе це привело до 
зменшення тривалості обігу оборотних коштів та до 
покращення загальних фінансових результатів гос-
подарської діяльності ПАТ ТРЗ «Оріон».

Випуск товарної продукції на ПАТ ТРЗ «Оріон» 
за 2017 рiк становить 71860 тис. грн., в т. ч. випуск 
спецпродукцiї складає 64458 тис. грн., народногос-
подарської – 7402 тис. грн.[4].

Структура збуту товарної продукцiї на ПАТ ТРЗ 
«Оріон» за 2015- 2017 роки подана нами на таблиці 3.

Із таблиці 3 бачимо, що коефіцієнт абсолютної 
ліквідності на ПАТ ТРЗ «Оріон» на кінець 2017 року 
становила 0,09, при рекомендованому значені 0,2 – 
0,35. Це значить, що підприємство у разі необхідності 
зможе погасити 9% своєї короткотермінової заборго-
ваності. Зниження даного показника відбулося через 
зменшення коштів на рахунку підприємства порівняно 
з минулим роком (коштів на рахунку підприємства на 
кінець 2017 року – 1109 тис. грн., на кінець 2016 року – 
2495 тис. грн.). Отже, визначений нами коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності значно нижчий від потрібного зна-

Таблиця 3
Структура збуту товарної продукцiї на ПАТ ТРЗ «Оріон» за 2015- 2017 роки

№ 
п/п Показники ліквідності Розрахунок показників Рекомендоване 

значення
Фактичне значення  

станом на кінець
2015 р. 2016 р. 2017 р.

1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Грошові кошти та їх еквіва-
ленти / Поточні зобов'язання 0,2-0,35 0,032 0,18 0,09

2. Коефіцієнт швидкої 
ліквідності

Оборотні активи – Запаси / 
Поточні зобов'язання 0,7-0,8 0,412 0,56 0,57

3. Коефіцієнт покриття 
(загальної ліквідності)

Оборотні активи / Поточні 
зобов'язання > 1 2,01 1,86 1,87

Таблиця 2
Результати аналізу показників фінансової стійкості ПАТ ТРЗ «Оріон» за 2015-2017 роки

№ 
п/п

 Показники фінансової 
стійкості  Розрахунок показників

Рекомен-
доване 

значення

Фактичне значення  
станом на кінець

2015 р. 2016 р. 2017 р.
1. Коефіцієнт фінансової 

стабільності
(Власний капітал + Забезпечення ) / 
Загальна сума зобов'язань > 1,0 3,43 2,86 2,7

2. Коефіцієнт автономії 
(фінансової незалежності)

(Власний капітал + Забезпечення ) / 
Підсумок балансу  > 0,5  0,77  0,74  0,77

3. Коефіцієнт покриття 
зобов'язань власним 
капіталом

Власний капітал / (Короткострокова 
кредиторська заборгованість + Дов-
гострокова кредиторська заборго-
ваність )

0,5-1,0 0,29 0,35 0,39

4. Коефіцієнт забезпечення 
власними оборотними 
коштами

Власні оборотні кошти / Запаси
> 0,1 0,29 0,30 0,47

5. Коефіцієнт структури 
капіталу (фінансування)

(Короткострокова кредиторська 
заборгованість + Довгострокова 
кредиторська заборгованість) / 
Власний капітал

0,5-1,0 0,29 0,35 0,32

6. Коефіцієнт ефективності 
використання власних 
коштів (капіталу)

Чистий прибуток / Власний капітал
Ріст - 0,002 0,052

7. Коефіцієнт ефективності 
використання активів

Чистий прибуток / Підсумок 
балансу Ріст - 0,002 0,039
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чення. Позитивним моментом є те, що даний показник 
у порівнянні із 2015 роком все таки зріс.

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначає плато-
спроможність підприємства щодо погашення своїх 
поточних зобов'язань. Як показано у таблиці 2.5, кое-
фіцієнт швидкої ліквідності на кінець 2017 року ста-
новив 0,57 у 2016 році – 0,56, а у 2015 році – 0,412. 
Рекомендоване значення цього коефіцієнту – від 
0,7 до 0,8. Тобто, і щодо цих показника немає задо-
вільних результатів. Та тенденція даних показників 
є позитивною. Лише показник загальної ліквідності 
як у 2017 році так і в попередніх знаходяться в межах 
нормативних значень.

Висновки. Аналіз поданих в економічній літе-
ратурі визначень щодо розуміння сутності поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність» дозволив вия-
вити підпорядкованість різновидів такої діяльності 
видам господарської діяльності підприємства та 
уточнити визначення цієї дефініції.

Ми пропонуємо визначати зовнішньоекономічну 
діяльність як частину загальної діяльності підпри-
ємства, яка характеризується сукупністю виробни-
чих, господарських, організаційних, економічних та 
комерційних функцій відповідно до зовнішньоеко-
номічних зв’язків держави, пов'язаних з участю під-
приємства чи організації у зовнішньоекономічних 
операціях, напрямки, форми та методи яких узагаль-
нюються відповідно до процесу виробництва згідно 
основної мети щодо функціонування і розвитку 
даного підприємства.
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В статье рассмотрены теоретические основы организации сбытовой деятельности предприятия на междуна-
родном рынке, проведен анализ сбытовой деятельности, проведена оценка эффективности его деятельности, 
выявлены недостатки сбытовой деятельности, рассчитана прибыльность на международном рынке. Исследо-
ваны теоретические основы внешнеэкономической деятельности государства. Предложены методы поиска и 
выбора партнеров организации на международных рынках на выбранном предприятии.
Ключевые слова: управление, изделия, продукция, прибыль, надежность, организация, рынок, сбыт.
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In the article theoretical bases of organization of marketing activity of the enterprise in the international market are 
considered in the article, the analysis of marketing activity is carried out, the efficiency of its activity is assessed, 
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У статті розглянуто теоретичні основи формування кошторису бюджетних установ, досліджені осно-
вні принципи та порядок фінансування бюджетних установ, визначено нормативно-правове регулю-
вання формування кошторису бюджетних установ, розкрита методика складання проекту кошторису 
бюджетної установи, охарактеризовано порядок розгляду і затвердження кошторису бюджетної уста-
нови та внесення змін до нього, розкрита суть касових і фактичних видатків та їх роль у виконанні 
кошторису бюджетних організацій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів та розкрити питання застосування сучасних інформаційних технологій в бюджет-
них установах.
Ключові слова: доходи, видатки, витрати, кошторис, бюджет, загальний фонд, спеціальний фонд, 
бюджетна установа.

Постановка проблеми. Становлення ринкових 
відносин в Україні зумовлює удосконалення механіз-
мів управління бюджетними установами. Бюджетні 
установи та організації забезпечують виконання 
покладених на державу функцій. Місією суб'єктів 
господарювання бюджетної сфери є задоволення 
соціальних, культурних та інших потреб суспільства. 
Діяльність цих установ фінансується за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, які нада-

ються їм безповоротно. Виникає об'єктивна необ-
хідність ефективного управління рухом бюджетних 
коштів та майна, придбаного за їхній рахунок.

Управлінські рішення є дієвими лише при чіт-
кому плануванні, раціональній організації системи 
бухгалтерського обліку, оперативному контролі та 
здійсненні факторного аналізу. Для забезпечення 
цільового та ефективного використання бюджет-
них коштів особливе значення має налагодження 
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системи бухгалтерського обліку в бюджетних уста-
новах. Це питання набирає більшої значущості в 
процесі наближення національної системи бухгал-
терського обліку до міжнародних стандартів обліку 
та звітності.

Мета дослідження полягає в теоретичному 
обґрунтуванні методики складання кошторису 
бюджетних установ, проведенні аналізу результатів 
його виконання та надання пропозицій і рекоменда-
цій з вдосконалення аналізу кошторису бюджетних 
установ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний вклад в теорію та методології бюджетного пла-
нування внесли В. Т. Александров, М. В. Барина-Закі-
рова, О. Ф. Вербило, О. П. Кириленко, В. М. Кодацький, 
А. О. Шевчук та інші українські науковці. Питанню 
аналізу доходів та витрат кошторису бюджетних уста-
нов присвячені праці П. Й. Атамаса, О. О. Байбекової, 
Ф. Ф. Бутинця, Л. П. Гуцайлюк, Р. Т. Джог, В. А. Домб-
ровського, В. В. Євдокимова, О. В. Коноплицької, 
К. С. Телюка та інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне науко-
вим напрацюванням вчених, слід відзначити, що 
проблема пошуку нових підходів до формування 
кошторисів бюджетних установ в умовах стрімких 
ринкових перетворень та обмеженості фінансових 
ресурсів потребує подальшого науково-практичного 
дослідження.

Викладення основного матеріалу. Відповідно до 
Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року 
№ 2456-VI, «бюджетні установи – це органи держав-
ної влади, органи місцевого самоврядування, а також 
організації, створені ними у встановленому порядку, 
що повністю утримуються за рахунок відповідного 
державного бюджету чи місцевого бюджету» [1].

Належність організацій до бюджетних визна-
чається їхнім статутом, установчими документами, 
відповідними фінансовими органами. Це школи, 
дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні 
заклади, науково-дослідні установи, установи охо-
рони здоров'я, соціального забезпечення, фізкуль-
тури, культури і мистецтва, оборони, державної 
влади та управління, юридичних установ та інші. 

Сфера бюджетних установ є досить різноманіт-
ною за функціональними ознаками. Умовно їх можна 
поділити на чотири групи:

– установи, які виконують законодавчі функції, 
функції управління, охорони, контролю – установи 
законодавчої та виконавчої влади; міністерства, 
відомства, управління, тобто апарат органів держав-
ного та господарського управління, громадських та 
інших організацій;

– фінансові органи, органи казначейської 
служби, податкова адміністрація, митна служба, 
армія, органи міліції, судові органи, органи проку-
ратури;

– установи соціально-культурного комплексу – 
установи освіти всіх рівнів, медичні заклади, дитячі 
виховні заклади, установи культури, бібліотеки, нау-
кові організації та ін.;

– соціальні фонди та служби, а також інші 
бюджетні установи.

Запропонований поділ відображає горизонтальні 
зв'язки, що склалися у сфері бюджетних установ. 
З огляду ж на сформовану на сьогоднішній день 
систему бюджетних відносин, а саме ієрархічну 
систему вертикальних зв'язків, бюджетні установи 
поділяють на [2]:

– головних розпорядників коштів;
– розпорядників коштів нижчого рівня;
Найвагомішою складовою в запропонованій 

схемі є установи соціально-культурного комплексу, 
сфера діяльності яких досить різноманітна. Однак, 
незважаючи на це, можливо визначити головні 
загальні особливості їх діяльності, що виокремлю-
ють цю сферу не тільки в бюджетній сфері, але й 
поміж інших складових економіки України загалом.

До них слід віднести такі важливі моменти:
– основним результатом діяльності таких уста-

нов є послуга;
– показник ефективності праці в цій сфері слід 

розглядати в економічному та соціальному аспек-
тах, причому другий, як правило, має пріоритетне 
значення;

– у сфері нематеріального виробництва най-
частіше відбувається збіг двох фаз руху та реаліза-
ції невиробничої послуги, тобто традиційна схема 
«виробництво – розподіл – обмін – споживання» 
набуває скороченого вигляду, а саме «виробництво – 
споживання»;

– послуги неможливо робити «про запас», 
неможливо транспортувати (транспортування 
послуги можливе лише як зміна місця перебування 
виконавця), неможливо споживати в більшій, аніж 
потрібно, кількості. Ця особливість продукту сфери 
нематеріального виробництва зумовлює необхід-
ність попереднього індивідуального чи суспільного 
попиту на певні види діяльності;

– відсутнє поняття «брак» у традиційному 
його розумінні: оскільки послуга є нематеріальним 
результатом, важко оцінити її вартість; у науковій 
сфері взагалі негативний результат не класифіку-
ється як неякісно виконана робота, розробка, тому 
що в науці негативний результат – це теж результат;

– бюджетні установи існують на засадах дер-
жавної форми власності, що автоматично вносить 
корективи в права бюджетних організацій як юри-
дичних осіб – обмеження щодо реалізації та пере-
дачі цінностей; відсутність поняття «банкрут» щодо 
фінансового стану будь-якої бюджетної установи.

Бюджетні установи належать до одного з різнови-
дів організацій некомерційного характеру, для яких 
одержання прибутку не є їх основною метою.

Основною для них є діяльність з надання про-
світницьких, культурних, наукових, освітніх та 
інших подібних послуг для суспільного споживання, 
послуг зі створення системи соціального самозабез-
печення громадян та здійснення інших цілей, перед-
бачених статутними документами [5].

Кошторис є важливим інструментом форму-
вання, управління й контролю фінансової полі-
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тики бюджетної установи. Розроблення кошторису 
бюджетної установи спрямоване на розв'язання 
двох основних завдань:

– визначення обсягу доходів і видатків, 
пов'язаних із діяльністю окремих структурних оди-
ниць та підрозділів установи;

– забезпечення покриття видатків фінансовими 
ресурсами із різних джерел. Враховуючи наявність 
двох фондів у бюджетах загального та спеціального, 
а також необхідність посилення контролю за витра-
чанням бюджетних ресурсів та їх економією, було 
визнано за доцільне скасувати позабюджетні фонди 
бюджетних установ і запровадити, відповідно, дві 
складові частини, кошторису, див. рис. 1 «Складові 
кошторису». Кошторис має такі складові частини:

– загальний фонд, який містить обсяг надхо-
джень до загального фонду бюджету та розподіл 
видатків за економічною класифікацією видатків 
бюджету на виконання бюджетною установою осно-
вних функцій;

– спеціальний фонд, який містить обсяг надхо-
джень із спеціального фонду бюджету на конкретну 
мету та їх розподіл за повною економічною класифі-
кацією видатків бюджету на здійснення відповідних 
видатків згідно з законодавством, а також на реаліза-
цію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням 
установою основних функцій, або розподіл надання 
кредитів з бюджету згідно із законодавством та кла-
сифікацією кредитування бюджету.

 

Складові кошторису 

 

Загальний фонд  Спеціальний фонд 

 

Рис. 1. Складові кошторису

Фінансування установ та організацій, що утри-
муються за рахунок коштів відповідних бюджетів, 
здійснюється безпосередньо через розпорядників 
бюджетних коштів. Залежно від ступеня підпорядко-
ваності та від обсягу наданих повноважень, відпові-
дальності та обов'язків вони розподіляються на:

– головних розпорядників бюджетних коштів;
– розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня. 
До головних розпорядників бюджетних коштів 

належать: міністри і керівники інших центральних 
органів виконавчої влади, які здійснюють фінан-
сування згідно з державним бюджетом, керівники 
відділів обласних, міських, районних держадміні-
страцій, а також органів місцевого самоврядування, 
які здійснюють фінансування згідно з місцевими 
бюджетами.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня 
залежно від обсягу наданих їм прав поділяються на:

– розпорядники бюджетних коштів другого 
ступеня;

– розпорядники бюджетних кошів третього 
ступеня.

Розпорядники бюджетних коштів другого сту-
пеня є керівники установ, які одержують кошти від 
головних розпорядників на здійснення витрат цієї 
установи і для розподілу між підвідомчими устано-
вами та організаціями. Розпорядниками бюджетних 
коштів третього ступеня є керівники установ, які 
одержують бюджетні кошти тільки на витрати цієї 
установи. 

Проведений аналіз, а саме – порівняння фак-
тичних та касових видатків із сумами одержаного 
фінансування за відповідними кодами економічної 
класифікації видатків загального фонду створює 
можливість контролю з боку держави (в особі відпо-
відних розпорядників коштів, фінансових органів) 
за станом виконання кошторису доходів та видат-
ків, розрахунків с працівниками, постачальниками, 
різними кредиторами, за доцільністю використання 
виділених коштів згідно з цільовим призначенням. 
Також таке порівняння дає можливість виявити 
факти порушення фінансової дисципліни, безпід-
ставного, нецільового використання бюджетних 
державних коштів.

Аналіз фінансової бюджетної установи за 
2015–2017 роки показав, що навіть на фоні еко-
номічної нестабільності в Україні, результати 
фінансової діяльності свідчать про стабільність 
та подальший розвиток економіки закладу, під-
тверджують проведення цілеспрямованої роботи з 
метою поповнення доходної частини бюджету уста-
нови необхідними фінансовими ресурсами, а також 
економічного і ефективного їх використання з 
метою подальшого розвитку матеріально–технічної 
бази, створення сприятливих умов для проведення 
науково-дослідної діяльності, вирішення питань 
соціального розвитку колективу, стимулювання 
праці співробітників. Для підтримки та покращення 
економічного стану установи необхідно працювати 
за наступними напрямами: 

– забезпечення збільшення та стабільності фінан-
сування з загального фонду державного бюджету;

– проведення постійної роботи щодо пошуку 
додаткових джерел фінансування, розширення кола 
платних та інших послуг. Справа залучення додат-
кових коштів на розвиток навчально–матеріальної 
бази закладу повинна стати справою не тільки адмі-
ністрації, а також справою кожного члена колективу;

– проведення постійної роботи з заощадження 
фінансових та енергетичних ресурсів, виховання 
дбайливого ставлення до майна закладу у праців-
ників.

Економічний стан потребує мобілізації всього 
колективу щодо пошуку додаткових джерел надхо-
джень, розширення переліку платних послуг, зао-
щадливого та раціонального використання фінансо-
вих ресурсів.

В бюджетній установі застосовується таблично-
автоматизована форма ведення бухгалтерського 
обліку, яка передбачає ручне введення бухгал-
терських даних до спеціально створених в ручну 
таблиць на комп'ютері, певне їх групування та 
просте оброблення, формування деяких регістрів 
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та заповнення на основі отриманих розрахунків 
кошторисів, планів асигнувань, бухгалтерських зві-
тів та інших документів. Дані задачі розв'язуються 
в основному за допомогою табличного редактора 
Ехсеl, який входить до стандартного пакету при-
кладних програм Місгоsоft Оffіісе.

Таком чином, вважаємо доцільним для установи 
застосування спеціально розроблених автоматизова-
них програм, які дозволяють перейти до бюджетного 
управління, яке включає контроль за виконанням 
помісячних витрат, затверджених кошторисом та 
планом асигнувань на поточний рік. 

Налагоджена, прозора, чітка схема організації 
бухгалтерського обліку дасть змогу:

– удосконалити процес ведення обліку в 
бюджетній установі;

– пришвидшити і зробити більш ефективним 
процес складання кошторису доходів і видатків, вне-
сення до нього змін, звітування про його виконання 
та в результаті отримати ефективнішу діяльність 
всієї установи, уникнути штрафів та неустойок за 
несвоєчасність розрахунків та неправильність нара-
хувань деяких сум.

Висновки. Таким чином, щоб удосконалити мето-
дику складання та виконання кошторису видатків 
бюджетної установи, варто підвищити її оператив-
ність і аналітичність. Для цього треба впорядкувати 
та уніфікувати й стандартизувати процес документу-
вання з урахуванням вимог новітнього програмного 
забезпечення. Тобто замінити процес обробки та сис-
тематизації первинних документів самими працівни-
ками бухгалтерії на спеціалізовані новітні програми, 
які б дали можливість оперативно та ефективно обро-
бляти інформацію на електронних носіях.

Такі програми набагато полегшать роботу еконо-
містів та бухгалтерів. Необхідно ліквідувати невід-
повідність системи документації засобом автома-
тизації обліку, максимально спростити первинні 
документи та сполучити з електронними носіями, 
вибрати оптимальну періодичність їхнього заповне-
ння. Необхідно скоротити витрати часу й праці на 
складання та розробку кошторисів, витрат установи, 
що можливе при обробці та передачі інформації в 
умовах автоматизації та застосування новітніх тех-
нічних засобів безпосередньо в процесі вдосконалю-
вання бюджетних операцій.
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Стаття присвячена визначенню напрямів ефективності експортної діяльності підприємств на основі 
отриманих результатів її оцінки. Проаналізовано підходи до оцінки ефективності експортної діяль-
ності, які запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими. Був проведений аналіз кількісних 
методик, які ґрунтуються на розрахунках комплексу показників, що характеризують експорт підпри-
ємства. За результатами дослідження запропоновано комплексний підхід до оптимізації експортної 
діяльності підприємства.
Ключові слова: експортна діяльність, оптимізація, експорт, управління, прибуток, витрати, рента-
бельність, прибутковість.

Постановка проблеми. Вихід підприємства на 
зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки 
до системи світогосподарських відносин, форму-
ванню економіки відкритого типу. Одним із важ-
ливих пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності країни є нарощування обсягів експорту 
та підвищення її експортного потенціалу, однак досі 
дана дефініція та її основні складові елементи не 
конкретизовані. 

Метою даного дослідження є оцінка та аналіз 
експортного потенціалу підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні аспекти аналізу експортного потенці-

алу досліджували багато українських та зарубіжних 
вчених, зокрема Т. Мельник [3], Т. Бондарева [1], 
С. Тимофеєнко [4], А. Мазаракі [2]. Однак загально-
визнаного поняття експортного потенціалу дотепер 
не існує.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не дивлячись на значне число 
наукових праць, досліджень і публікацій, недостат-
ньо широко освітлені питання, пов’язані з оцінкою 
та аналізом експортного потенціалу підприємств 
нашої країни.

Виклад основного матеріалу. Аналіз ефектив-
ності експортної діяльності підприємств застосову-
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ються різні підходи. Одні базуються на використанні 
кількісних методик, що ґрунтуються на розрахунку 
і аналізі комплексу показників, що характеризують 
експорт. Широко застосовуються також і експертні 
методи, що базуються на використанні думки екс-
перта. Часто обидва підходи застосовуються разом.

Серед існуючих методологічних підходів до 
визначення ефективності експортної діяльності під-
приємства цікавим є підхід Т. Бондарєвої та А. Осад-
чук. Дослідники наголошують, що ефективність 
господарської діяльності є однією з економічних 
категорій, яка виступає підґрунтям для відбору та 
реалізації альтернативних варіантів економічного 
розвитку підприємства, обумовлює доцільність реа-
лізації інноваційно-інвестиційних проектів, ство-
рення нових видів продукції і послуг, розробки і 
впровадження нової техніки, впровадження заходів 
з удосконалення організації та управління виробни-
цтвом, поліпшення якості трудового життя персо-
налу та ін. Автори пропонують використовувати уза-
гальнюючий показник, що може бути розрахований 
як таксонометричний коефіцієнт розвитку багатови-
мірних об’єктів [1].

Експортна операція представляє собою діяль-
ність, спрямовану на продаж і вивіз за кордон товарів 
для передачі їх у власність іноземному контрагенту. 
Для продавця не має значення, що буде робити з цим 
товаром покупець – пустить в переробку, реалізує на 
внутрішньому ринку чи перепродасть у третій кра-
їні. Для продавця і його країни в будь-якому випадку 
це буде експортна операція [4]. Її основними озна-
ками є: укладення контракту з іноземним контраген-
том і перетинання товаром границі країни-експор-
тера. Факт експорту фіксується в момент перетину 
товаром митного кордону держави.

Найперша і найголовніша задача, яка ставиться 
перед підприємством-експортером при виході на 
зовнішній ринок є дослідження кон’юнктури ринку, 
на який він збирається виводити свою продукцію. 
Першочергове значення при цьому має виявлення 
потреб у товарі, рівня купівельної спроможності, 
вимог покупців до товару, факторів поведінки покуп-
ців, а також перспективи зміни потреб у товарі, 
виражених не лише темпами росту, але й життєвим 
циклом товару.

З метою забезпечення функціональної автономії 
експортної діяльності, запропонований механізм 
включає такі підсистеми як управлінський облік та 
контроль, моніторинг експортної діяльності підпри-
ємства, управління замовленнями, запасами та заку-
півельними операціями.

Метою головної складової механізму підви-
щення ефективності експортної діяльності під-
приємства – планування та контролю експортної 
діяльності, є забезпечення виконання контрактних 
зобов’язань відповідно до термінів і вимог до якості 
експортної продукції на основі планування та контр-
олю за ефективним використанням ресурсів, необ-
хідних для здійснення експортної діяльності [3].

При аналізі попиту потрібно виходити з того, що 
покупець сам визначає відповідність пропонованого 

йому товару своїм реальним потребам, тому необ-
хідно ретельно вивчати вимоги споживача до това-
рів, що є на ринку. А в аналізі пропозиції товару важ-
ливе значення має дослідження кон’юктури ринку, 
зміни його запасів, вивчення стану та тенденцій роз-
витку відповідного світового товарного ринку, діяль-
ності фірм-конкурентів [4].

Перш ніж приймати управлінські рішення, які 
були б ефективними, підприємство повинно також 
вивчити умови праці на конкретному ринку. Тобто 
разом із вивченням діяльності фірм-продавців та 
фірм-покупців особливо важливим є аналіз комер-
ційної практики, що склалася на ринку, умов руху 
товарів та каналів розподілу товару, правових 
питань, торгово-політичних умов.

Сьогодні великі підприємства та фірми при виході 
на зовнішні ринки створюють відділи експортної 
діяльності чи користуються послугами спеціалі-
зованих фірм. Для дрібних і середніх суб’єктів це 
являється недоступним, і вони змушені самостійно 
вирішувати всі проблеми, які виникають у процесі 
роботи з іноземними партнерами. В залежності від 
того який шлях роботи підприємство вибирає, у 
міжнародній торговій практиці існує два основних 
метода здійснення експортних операцій: прямий екс-
порт і непрямий експорт.

Експортний потенціал притаманний економічним 
суб’єктам усіх рівнів: підприємство, галузь, регіон 
всередині країни, національна економіка, угрупо-
вання кількох держав, які реалізують цей потенціал 
шляхом розвитку зовнішньої торгівлі, передусім, 
експорту. Тобто, по-перше, експортний потенціал 
країни складається з експортних потенціалів окре-
мих галузей, а експортний потенціал галузі – з екс-
портних потенціалів окремих підприємств; по-друге, 
експортний потенціал об’єктивно пов’язаний з кон-
курентоспроможністю продукції, призначеної для 
реалізації на світовому ринку. 

Корпорація, яку ми досліджуємо – одна з най-
більших в Україні виробників кондитерської продук-
ції та об’єднує ряд підприємств, що забезпечують всі 
основні технологічні етапи виробництва, від заго-
тівлі сировини до випуску готової продукції. Свою 
торгову марку підприємство постійно підтримує, 
приймаючи участь в престижних виставках, конкур-
сах, рекламних і благодійних акціях не лише в Укра-
їні, а й за кордоном.

Основним видом діяльності підприємства є 
виробництво сухарів, печива, пирогів, тістечок 
тривалого зберігання, а також какао, шоколаду та 
цукристих кондитерських виробів та оптова та роз-
дрібна торгівля ними. Частково продукція виробля-
ється на умовах переробки давальницької сировини 
на виробничих потужностях. Підприємство система-
тично виділяє кошти на розробку та впровадження 
в виробництво нових видів продукції. Нині підпри-
ємство реалізує понад 470 позицій кондитерських 
виробів. Протягом 2017 року по борошняним виро-
бам введено14 нових позицій, та знято з виробництва 
23, по цукристим кондитерським виробам введено 
29 нових позицій, виведено або змінено наймену-
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вання 57 асортиментних позицій, відбувалися зміни 
дизайну етикету тощо.

На підприємстві застосовується лінійно-функціо-
нальна структура управління. В її основу покладена 
ієрархічна організація процесу управління за функ-
ціями (виробництво, постачання і збут, бухгалтер-
ський облік, фінансування тощо). За кожною з цих 
функцій формується лінійна система служб, що про-
низує все підприємство зверху донизу: від директора 
через відділи і цехи з їхніми начальниками до май-
стрів та бригадирів.

Компанія займає четверте місце в Україні по 
обсягах виробництва та реалізації продукції. 
Поставляє кондитерські вироби більше, чим в 
20 країн світу, питома вага експорту – біля 30% 
При плануванні та контролі експортної діяльності 
задіяні такі процеси: визначення функціональних 
критеріїв – критеріїв виконання виробничої про-
грами підприємства та визначення критеріїв пер-
шочерговості; визначення періодів та варіантів 
планування експортного виробництва; планування 
потреби у матеріальних ресурсах; розробка гра-
фіків та правил розподілення робіт; оцінка стану 
виробничих приміщень; порядок врегулювання 
позаштатних ситуацій.

Управлінський облік та контроль містить такі 
процеси: визначення структури даних за видами 
продукції, яка містить інформацію щодо специфі-
кації на матеріали, маршрутно-технологічної карти 
та пов’язаного обладнання; розробка інженерно-тех-
нічної документації та технологічної маршрутизації; 
облік виробничих об’єктів; облік сировини.

Метою управління закупівельними операціями 
є отримання в потрібній кількості та до визначеної 
дати необхідних для виробництва експортованої про-
дукції сировини та матеріалів, при цьому – за най-
нижчою з можливих цін і належного рівня якості. Ця 
підсистема охоплює відносини з постачальниками; 
визначення потреб у сировині та матеріалах.

Підсистема управління запасами має на меті 
забезпечення оптимального рівня запасів, що дозво-
лить зменшити витрати на зберігання готової продук-
ції, напівфабрикатів, незавершеного виробництва, 
запасних частин; а також забезпечити безперерв-
ність виробничого процесу.

Після декількох років падіння експорту, яке 
було пов'язане із закриттям російського ринку і 
проблемами з логістикою в країни СНД, українські 
кондитери знову нарощують поставки своєї про-
дукції за кордон.

На найбільшій спеціалізованій міжнародній 
виставці кондитерських виробів ISM 2000 в місті 
Кельн (Німеччина), підприємство демонструвало 
свою продукцію вже двічі. Дане підприємство пер-
шими в Україні вийшли на світовий «кондитер-
ський подіум». 

Продукція реалізується через дистриб’юторську 
мережу в Україні, експортується в Казахстан, 
Польщу, Білорусь, Молдову, Литву, країни Балтії, 
Монголію, США, Німеччину, Ізраїль. Велику частку 
реалізації продукції, у загальному обсязі, займає 

реалізація в межах України. Підприємство також 
здійснює наступні види діяльності:

– виробничу, комерційну, зовнішньоекономічну;
– торгівельну, в тому числі: оптову, роздрібну, 

фірмову та у сфері громадського харчування;
– торгово-закупівельну;
– надає посередницькі, маркетингові, лізингові, 

інформаційні послуги;
– відкриття та функціонування власних, фірмо-

вих, оптово-роздрібних магазинів тощо.
Забезпечення ефективного функціонування під-

приємства вимагає економічно грамотного управ-
ління його діяльністю, яка багато чому визначається 
умінням її аналізувати. Однією з найважливіших 
розділів щодо аналізу є дебіторська і кредиторської 
заборгованості. Збільшення або зниження дебітор-
ської або кредиторської заборгованості приводять 
до зміни фінансового становища підприємства. Так, 
наприклад, значне перевищення дебіторської забор-
гованості над кредиторською може привести до так 
званого технічного банкрутства. Це пов’язано із зна-
чним відверненням засобів підприємства з обороту 
і неможливістю гасити вчасно заборгованість перед 
кредиторами. На підставі цього необхідно прово-
дити моніторинг і аналіз стану розрахунків. 

Щодо аналізу компонента фінансової стратегії 
«структура підприємництва», то можна зробити 
наступні висновки: протягом 2015-2017 років 
активи підприємства мають тенденцію до збіль-
шення. Так у 2017 році порівняно з 2016 роком 
активи збільшилися на 32623 тис. грн., що склало 
+9,33 %, а у 2016 році в порівнянні з 2015 роком 
активи підприємства збільшилися на 20925 тис. грн., 
що склало +6,36 %. 

Основні засоби підприємства збільшилися у 
2017 році на 11895 тис. грн., що склало +13,70 %. 
Така тенденція свідчить про стратегію щодо роз-
ширення виробничих потужностей підприємства, 
направлених на збільшення обсягів виробництва 
та реалізації продукції (послуг), і як наслідок отри-
мання максимального прибутку. 

У цілому прибутковість підприємства протягом 
2015-2017 років має тенденцію до збільшення. Це 
пов’язане зі зростанням чистого прибутку у 2016 році 
на 6200 тис. грн., а у 2017 році на 18944 тис. грн.

Згідно з даними Державної служби статистики, 
обсяг експорту кондитерських виробів з цукру 
(включаючи білий шоколад) в цілому за 2017 рік 
склав 7,46 тис. тонн, що на 1,9% більше показ-
ника за 2016 рік. За перші шість місяців поточ-
ного року з досліджуваного підприємства було 
експортовано 3,4 тис. тонн кондитерських виробів 
з цукру, що на 5,2% більше минулорічного показ-
ника за вказаний період.

Висновки. Важливими факторами, які впливають 
на зовнішньоекономічну діяльність підприємства 
і, таким чином, на експортний потенціал й резуль-
тати фінансово-економічної діяльності, є обсяг реа-
лізації експортної продукції та її якість, а основним 
результатом фінансово-економічної діяльності під-
приємства є чистий прибуток. На сучасному етапі 
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розвитку економіки найважливішими чинниками 
забезпечення розвитку підприємства є ефективне 
формування і використання фінансових ресурсів, 
яке насамперед пов’язане із застосуванням нових 
систем і методів управління цими процесами. Все 
більше підприємств визнають потребу у свідомому 
перспективному управлінні фінансовою діяльністю 
на основі наукових методик передбачення її напрям-
ків, адаптації до загальних цілей розвитку підпри-

ємства і умов зовнішнього середовища. Ефективним 
інструментом перспективного управління фінансо-
вою діяльністю підприємства є фінансова стратегія.

В цілому фінансову стратегію можна визначити 
як одну з найважливіших функціональних стратегій 
підприємства, що забезпечує усі основні напрямки 
розвитку його фінансової діяльності і фінансо-
вих відносин шляхом формування довгострокових 
фінансових цілей.
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Статья посвящена определению направлений эффективности экспортной деятельности предприятий на основе 
полученных результатов ее оценки. Проанализированы подходы к оценке эффективности экспортной деятель-
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Стаття присвячена дослідженню методики аудиту операційної діяльності підприємства. Акцентовано 
увагу на необхідності розпочинати аудиту із операційних витрат підприємства. Описано методи фак-
тичного контролю. Відображено алгоритм контролю витрат за умов нормування виробничого про-
цесу. Описано методику аудиту операційних витрат за елементами. Представлено методику аудиту 
виробничих та загальновиробничих витрат підприємства. Описано аудит виробничої собівартості та 
собівартості реалізації продукції. Представлено алгоритм аудиту адміністративних витрат, витрат на 
збут та інших операційних витрат. Описано також методику аудиту доходів операційної діяльності.
Ключові слова: аудит, операційна діяльність, операційні витрати, операційні доходи, виробнича 
собівартість, собівартість реалізації продукції.

Постановка проблеми. Операційна діяльність 
підприємства забезпечує основну частку прибутку 
виробничих підприємств. Проведення аудиту опе-
раційної діяльності підприємства дозволяє підтвер-
дити достовірність інформації щодо доходів, витрат 
та результатів операційної діяльності, виявити про-
блеми такого виду діяльності та сформувати пропо-
зиції щодо підвищення її ефективності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання аудиту операційної діяльності досліджу-
вали такі науковці як Гільорме Т. В., Єлісєєва О. К., 
Левицька І. О., Михайліченко В. А., Свидрань В. Ю., 
Таратута Л. В., Юр’єв О. В. та ін.

Разом з тим, варто відзначити про необхідність 
подальшого дослідження методики аудиту операцій-
ної діяльності з метою її удосконалення та реалізації 
комплексного підходу до її побудови.

Метою статті виступає висвітлення теоретичних 
основ та методичних аспектів аудиту операційної 
діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Аудит операцій-
ної діяльності підприємства доцільно розпочинати із 
аудиту витрат в рамках операційної діяльності. Від-
повідно до сформованого плану проведення аудиту 
першим об’єктом витупають виробничі та загально-
виробничі витрати.

В рамках аудиту зазначеного об’єкта доцільно 
використати прийоми фактичного контролю в час-
тині контрольного заміру або контрольного запуску. 
Суть даного методичного прийому полягає у фак-
тичному спостережені за процесом виробництва, а 
отже процесом здійснення витрат. При цьому про-
водиться перевірка дотримання нормативів витрат 
сировини та матеріалів у виробничому процесі. 

Фактичний контроль процесу виробництва 
дозволяє провести детальне відстеження всього 
алгоритму здійснення виробничих витрат опера-
ційної діяльності на підприємстві. При цьому, якщо 
підприємство використовує нормування витрат, то 
аудитор початково має провести нормативну звірку, 

вивчити локальні документи, які визначають норми 
витрат, порівняти їх із галузевими стандартами, або 
з відповідними методичними рекомендаціями щодо 
норм витрат [4, с. 302]. 

Це дозволяє зробити висновки про обґрунтова-
ність норм витрат на підприємстві. Завищені норми 
витрат призводять до нераціональних втрат, що 
спричинять підвищення виробничої собівартості та 
собівартості реалізованої продукції. Наслідком цього 
буде зниження результату від операційної діяльності 
та втрата потенційних вигід підприємством.

Занижені норми витрат сировини та матеріалів 
призводять до зниження якості виготовленої продук-
ції, що впливатиме на цінову пропозицію її на ринку 
та скорочення найвагомішою частки операційних 
доходів – доходу від реалізації продукції. Окрім того, 
це може бути причиною підвищеного рівня браку та 
побічних відходів у виробничому процесі. 

Таким чином, після нормативної звірки норм 
витрат на виробництво та проведення фактичного 
контролю дотримання встановлених норм форму-
ються висновки щодо достовірності інформації 
та раціональності й оптимальності матеріальних 
витрат, як однієї із основних складових виробничих 
витрат підприємства [2, с. 111]. 

В рамках контролю виробничих та загально-
виробничих витрат підприємства аудитору також 
варто провести нормативну звірку в частині порів-
няння норм щодо класифікації витрат підприємства, 
які визначені в обліковій політиці підприємства із 
загальноприйнятими вимогами до класифікації. 

В рамках перевірки класифікації витрат підпри-
ємства аудитору варто здійснити документальний 
контроль, що ґрунтуватиметься на перевірці розра-
хунків бухгалтерії, в яких відображається інформа-
ція про витрати підприємства. Окрім того, в якості 
підтверджуючих документів можна використати 
оборотно-сальдові відомості по рахунках 23 та 91. 

При проведенні аудиту виробничих витрат опе-
раційної діяльності увага звертається на витрати на 



129

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

заробітну плату та відрахування на соціальні заходи. 
Перевіряється правильність класифікації витрат на 
заробітну плату та їх розподіл між витратами осно-
вного виробництва, загальновиробничими витра-
тами, адміністративними і збутовими витратами 
[2, с. 111]. 

Вибірковим способом здійснюється правильність 
визначення показників заробітної плати та нара-
хувань на неї. До уваги беруться нормативи витрат 
по заробітній платі, встановлені по підприємству, 
тарифні сітки та розряди працівників, суми встанов-
лених посадових окладів. 

Аудит відрахувань на соціальні заходи прово-
диться вибірково, у зв’язку із тим, що даний об’єкт є 
предметом детального контролю з боку органів дер-
жавної влади, тому аудитор приймає рівень ризику 
щодо помилки в таких операціях на мінімальному 
рівні [3, с. 281]. 

Аудит амортизації як елемента операційних 
витрат проводиться також з урахуванням розподілу 
даного виду витрат на прямі витрати та загальноце-
хові, загальновиробничі. В рамках аудиту по даній 
статті витрат проводиться вибіркова перевірка пра-
вильності визначення первісної вартості об’єктів, що 
підлягають амортизації. Аудитор може оцінити точ-
ність визначення терміну корисного використання 
таких об’єктів [3, с. 281]. На основі вивчення наказу 
про облікову політику підприємства встановлюється 
інформація щодо методу розрахунку амортизації, 
який використовується на підприємстві. У зв’язку із 
цим аудитору також варто оцінити доцільність обра-

них підприємством прогнозних показників ліквіда-
ційної вартості активів, що підлягають амортизації. 

На основі розрахунків бухгалтерії, а також даних 
інвентарних карток із застосуванням вибіркового 
методу проводиться перевірка правильності визна-
чення амортизаційних відрахувань на підприємстві. 
На основі оборотно-сальдових відомостей по рахун-
ках 13, 23, 91 проводиться аудиту правильності від-
несення амортизації до різних класифікаційних груп 
витрат, що виступатиме передумовою для форму-
вання висновків в частині такого об’єкту контролю 
як виробнича собівартість та собівартість реалізова-
ної продукції. 

Таким чином, аудит виробничих та загальнови-
робничих витрат підприємства є досить об’єктом 
напрямком в рамках аудиту операційної діяльності 
[1, с. 762]. Проте, варто відзначити, що він прово-
диться із використанням вибіркового підходу. Рівень 
вибірки, як уже зазначалося, залежить від ступеня 
довіри аудитора до систем обліку та внутрішнього 
контролю на підприємстві, що виражається у показ-
нику аудиторського ризику. 

Методика аудиту витрат операційної діяльності, 
що формуються в рамках процесу виробництва схе-
матично представлена на рис. 1. 

Після проведення аудиту витрат виробничого 
процесу здійснюється аудит формування собівар-
тості продукції.

Дане структурне відображення є спрощеним та 
може бути деталізоване в частині визначення менш 
загальних об’єктів контролю та методів аудиту. Разом 

Рис. 1. Методика аудиту виробничих та загальновиробничих витрат
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з тим, дана методика претендує на отримання харак-
теристики комплексності, адже у ній відображено 
основні напрямки та методи аудиту всіх складових 
груп виробничих та загальновиробничих витрат під-
приємства. 

В основі аудиту собівартості продукції лежить два 
основних методичних прийоми: нормативна звірка 
в частині визначення методу калькулювання собі-
вартості, що обраний в рамках облікової політики 
підприємства та відповідності його норм вимогам 
чинного законодавства і розрахунково-аналітичний 
аудит, що проводиться шляхом вибіркового перера-
хунку показника виробничої собівартості продукції 
та собівартості реалізованої продукції. 

Спочатку перевірка проводиться по виробничій 
собівартості. Для цього аудитор може здійснити 
повторну калькуляцію виробничої собівартості 
певного виду продукції на основі даних первин-
них документів, що засвідчують відпуск сировини 
і матеріалів зі складу у виробництво (лімітно-забір-
них карток, актів внутрішнього переміщення тощо), 
на основі даних розрахунково-платіжних відомос-
тей в частині визначення витрат на заробітну плану, 
інвентарних карток та описів щодо амортизації та з 
урахуванням показників, відображених в оборотно-
сальдових відомостях по рах. 23, 91. Перший спосіб 
перевірки полягає в тому, що дані первинних доку-
ментів та оборотно-сальдових відомостей мають 
співпадати. Другий спосіб має на меті підтвердити 
відповідність між показником виробничої собівар-
тості, що розрахований аудитором та показником, 
що відображений в бухгалтерському обліку. 

Аудит собівартості реалізованої продукції прово-
диться на основі даних документів, що підтверджую 
факт відвантаження готової продукції, а також обо-
ротно-сальдової відомості по рахунку 90 [1, с. 762]. 

Варто відзначити, що аудит собі вартості реалі-
зованої продукції доцільно проводити після аудиту 
виробничих та загальновиробничих витрат, що 
дозволяє сформувати на основі аудиту першого 
об’єкта інформаційну основу для аудиту другого 
об’єкта.

Аудит адміністративних витрат підприємства 
доцільно проводити із акцентуванням уваги на доку-
ментальних методах контролю. При цьому перевірці 
підлягає достовірність класифікації витрат та відне-
сення всіх елементів до даної групи. 

В процесі підтвердження адміністративних 
витрат проводиться вибіркова перевірка докумен-
тів, що фіксують дані види витрат. До них можуть 
відноситися розрахунково-платіжні відомості (у 
випадку витрат на оплату праці адміністративного 
персоналу), інвентарні відомості, картки (у випадку 
амортизації майна адміністративного призначення). 
Аудит адміністративних витрат може здійснюватися 
способом прослідковування інформації по статті 
фінансової звітності. Суть даної перевірки полягає у 
відстеженні одного показника, зафіксованого у пер-
винній документації, через усі документи, в яких від 
відображається до кінцевого узагальненого показ-
ника – статті у фінансової звітності.

Витрати на збут в рамках операційної діяльності 
підлягають аудиту за тією ж методикою, що вико-
ристовується до адміністративних витрат. В частині 
методів фактичного контролю до витрат на збут 
можуть використовуватися методики відстеження, 
які характеризуються участю аудитора в окремих 
процедурах. При перевірці витрат на збут це можуть 
бути операції із реалізації продукції та її постачання 
покупцеві. Проте, в таких процедурах рідко викорис-
товується робота аудитора. 

Інші операційні витрати перевіряються на пред-
мет відповідності їх умовам визнання витратами 
[3, с. 281]. Окрім того аудит проводиться в частині 
визначення складових інших операційних витрат. 

В рамках аудиту витрат операційної діяльності 
проміжні результати можуть узагальнюватися в 
порівняльній відомості.

Порівняльна відомість за результатами аудиту 
витрат операційної діяльності є робочим докумен-
том аудитора, тому у аудиторському висновку вона 
не відображається. До нього заноситься лише уза-
гальнена інформація по підсумку аудиту.

Аудит доходів від реалізації продукції прово-
диться із використанням трьох основних груп влас-
них методів контролю. Найбільшого застосування 
набувають документальні методи контролю. Із їх 
використанням відбувається перевірка та підтвер-
дження фактів відвантаження насіннєвої продукції 
з підприємства, а отже підтвердження умов визна-
ння доходів. 

В рамках фактичного контролю доходів від реа-
лізації може відбуватися вибіркове спостереження 
за результатами реалізації, опитування працівни-
ків маркетингового, збутового відділів, працівників 
складського господарства. В процесі аудиту доходу 
від реалізації в рамках операційної діяльності 
доцільно застосовувати зустрічні методи контр-
олю, зокрема формувати запити до контрагентів, 
що дозволить не лише підтвердити інформацію по 
статтях фінансової звітності, але й з’ясувати вірність 
оформлення документів з реалізації продукції та 
визначити рівень договірної роботи на підприємстві.

Розрахунково-аналітичні методи використову-
ються для сканування статті фінансової звітності у 
звіті про сукупний дохід та статей у примітках до 
річної фінансової звітності. 

В рамках аудиту інших операційних доходів під-
приємства важливе значення має класифікація дохо-
дів та правильність їх віднесення до даної категорії. 

Аудит формування фінансового результату про-
водиться із використанням розрахунково-аналітич-
них методів на основі співставлення показників вже 
підтверджених доходів та витрат підприємства. Дже-
релом інформації для такого аудиту є оборотно-саль-
дова відомість по рахунку 791.

Таким чином, аудит операційної діяльності під-
приємства ґрунтується на перевірці двох основних 
складових, що визначають фінансовий результат від 
операційної діяльності: доходів та витрат. В рамках 
аудиту операційної діяльності використовуються 
власні методи контролю та спеціальні прийоми аудиту.
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Висновки. Аудит операційної діяльності під-
приємства – це важливий тематичний напрямок в 
комплексному аудиті всієї фінансової звітності під-
приємства. 

Аудит операційної діяльності підприємства 
доцільно проводити в комплексі із використанням 
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Статья посвящена исследованию методики аудита операционной деятельности предприятия. Акцентировано 
внимание на необходимости начинать аудита с операционных расходов предприятия. Описаны методы фак-
тического контроля. Отражено алгоритм контроля расходов в условиях нормирования производственного 
процесса. Описана методика аудита операционных затрат по элементам. Представлена методика аудита про-
изводственных и общепроизводственных расходов предприятия. Описаны аудит производственной себесто-
имости и себестоимости реализации продукции. Представлен алгоритм аудита административных расходов, 
расходов на сбыт и прочих операционных расходов. Описаны также методику аудита доходов операционной 
деятельности.
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The article is devoted to the research of the methodology of audit of operational activity of the enterprise. The 
emphasis is on the need to start an audit of operating costs of the enterprise. The methods of actual control are 
described. The algorithm of control of expenses under conditions of standardization of a production process is shown. 
The methodology of audit of operating expenses for elements is described. The method of audit of production and 
general production costs of the enterprise is presented. The audit of production cost and cost of sales is described. 
An algorithm for audit of administrative expenses, expenses for sales and other operating expenses is presented. The 
methodology of audit of operating income is also described.
Keywords: audit, operating activity, operating expenses, operating income, production cost, cost of sales.

аналітичних методів. Важливе значення варто при-
діляти аудиту витрати виробництва, що форму-
ють найвагомішу складову сукупних операційних 
витрат – собівартість та впливають на рівень доходів 
від реалізації, що також є найвагомішими в доходах 
операційної діяльності.
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Розглянуто питання відображення заборгованості покупців та замовників в системі рахунків, що 
вимагає вдосконалення існуючих нормативних документів і зокрема, Інструкція про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій. Доведено відмінність у визначені понять «покупці» і «замовники», що, в 
свою чергу, вимагає відкриття окремих субрахунків для їх обліку. Слід зазначити, що терміни «поку-
пець» і «замовник» зустрічаються в багатьох нормативно-правових актах України, які регламентують 
окремі галузеві аспекти діяльності. Проте в П(С)БО відсутні дані поняття, що призводить до еконо-
мічних та юридичних неточностей при укладені договорів. Відсутність методичних рекомендацій 
обліку знижок, які надають покупцям і замовникам, вимагає введення окремого субрахунку, який 
відображатиме зазначену інформацію.
Ключові слова: заборгованість, покупець, замовник, знижки, реформування.

Постановка проблеми. У нестабільних ринко-
вих умовах дуже важко забезпечити високий рівень 
збуту продукції і її вчасну оплату покупцями. Кри-
зовий стан економіки змушує підприємства нада-
вати свою продукцію з умовою відстрочки оплати. 
Несплата призводить до виникнення дебіторської 
заборгованості, ефективне ведення обліку, внутріш-
нього контролю та управління якою стає одним з 
першочергових завдань підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання визначення сутності заборгованості покуп-
ців та замовників та вдосконалення її обліку розгля-
далось у працях багатьох вчених-економістів, таких 
як Ф. Ф. Бутинець, О. О. Довжик, В. Н. Жукова, 
Я. В. Сливка, І. В. Супрунова, С. Л. Береза та інші. 
Проте, ряд питань, особливо в частині застосування 
субрахунків для обліку дебіторської заборгованості, 
залишаються невирішеними.

Мета дослідження. Головною метою цієї роботи 
є обґрунтування і уточнення термінології, яка вико-
ристовується при здійсненні операцій з покупцями 
і замовниками, а також визначення шляхів рефор-
мування групування інформації щодо дебіторської 
заборгованості в системі рахунків бухгалтерського 
обліку.

Виклад основного матеріалу. В літературних 
джерелах достатньо часто поняття «покупець» і 
«замовник» ототожнюють, так, зокрема, подібну 
позицію озвучує А. Н. Азриалян та Н. А. Голощапов, 
які вважають, що «замовник – це покупець (юри-
дична особа, фірма), який звернувся до постачаль-
ника із заявою на постачання якого-небудь товару 
та (або) виконання яких-небудь послуг». Вважа-
ємо, що таке визначення є неточним, оскільки факт 

здійснення та реєстрації господарської операції при 
застосуванні вказаних термінів не співпадає у часі. 
Справді, юридичний статус особи-замовника перед-
бачає здійснення певних заходів, які передують 
виробництву продукції, або наданню послуг: оформ-
лення відповідної заявки, оформлення відповідних 
проектів, ескізів на майбутню продукцію, надання 
певних гарантій кінцевого придбання продукції, 
можлива сплата авансу. Особа ж «покупець» перед-
бачає придбання уже готового продукту без попере-
днього замовлення щодо його виробництва.

Аналіз нормативних актів, які регулюють пра-
вовідносини між суб’єктами господарського життя 
дозволяє стверджувати, що у відношенні терміну 
«покупець» немає універсального визначення, 
оскільки йде прив’язка терміну до конкретного пра-
вочину господарського життя. Зокрема, при визна-
чені поняття «покупець» в таких операціях як тор-
гівля цінними паперами, практично, не зазначається 
спосіб набуття власності, а лише умови виконання 
контракту (тобто не обов’язково сплатою коштів), 
при операціях, пов’язаних з майном і аукціонною 
діяльністю, покупець трактується, здебільшого, як 
переможець аукціону. І лише при операціях з різними 
видами виробничих запасів у галузевих відомствах 
зазначається набуття власності, через закупівлю і то 
не завжди. Термін «покупець» мало коли вживається 
по відношенню до послуг. 

Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо і при 
аналізі нормативних документів, де зустрічається 
термін «замовник». Однак спільним є те, що замов-
ник обов’язково попередньо складає замовлення 
на певну продукцію чи послуги. При цьому він, в 
окремих випадках, має право відслідковувати вико-
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нання замовлення. Оплату або інше погашення 
заборгованості замовник здійснює по частинах, 
в міру виконання певних етапів. Крім того, замов-
ник обов’язково укладає письмовий контракт, для 
покупця ж це не завжди є обов’язковим і контракт 
може бути укладено в усній формі. 

Таким чином, можна констатувати, що поняття 
«замовник» є значно ширшим від поняття «поку-
пець» і їх неправомірно ототожнювати ні з науково-
теоретичної, ні з юридично-правової точки зору. 

З точки зору бухгалтерського обліку відмінність 
також полягає у визначені отриманого доходу від 
операцій з покупцями і замовниками, а також поне-
сених витрат, які супроводжують вказані операції 
[1]. Відмінності у вказаних поняттях зображені в 
табл. 1. 

Проаналізувавши визначення нормативно-право-
вих актів, пропонуємо дати таке трактування термі-
нів «покупці» і «замовники»: 

«Покупець – це суб’єкт договірних відносин, 
який зобов’язується виконати укладений у різній 
формі (усний чи письмовій) контракт з придбавання 
певних активів». 

«Замовник – це суб’єкт договірних відносин, 
який попередньо здійснює замовлення активів/
послуг, укладає письмовий контракт на їх виготов-
лення/постачання, здійснює контроль за виконан-
ням замовлення і набуває права власності на активи/
послуги на умовах, прописаних в контракті». 

Вказані визначення, а також вагомі відмінності 
у здійсненні операцій покупцями та замовниками 
зумовлюють необхідність розділення вказаних 

понять у системі бухгалтерських рахунків, особливо, 
якщо підприємство за різними операціями висту-
пає і покупцем, і замовником. Крім того, уніфікація 
застосування субрахунку 361 «Розрахунки з вітчиз-
няними покупцями» по відношенню до розрахунків 
з покупцями і замовниками унеможливлює деталі-
зацію дебіторів і не враховує специфіку розрахунків 
з ними, а, отже, ускладнює визначення сумнівної 
дебіторської заборгованості. Тому, вважаємо за необ-
хідне ввести додаткові субрахунки: «Розрахунки з 
вітчизняними замовниками» та «Розрахунки з іно-
земними замовниками». Це дозволить підвищити 
рівень аналітичності у розрахунках з дебіторами і 
розмежувати передачу права власності на продук-
цію і моменти закінчення зобов’язань щодо надання 
послуг замовникам. 

Аналізуючи економічний зміст рахунку 36, вва-
жаємо недоцільним залишати субрахунок 363 «Роз-
рахунки з учасниками ПФГ». 

Сам термін «промислово-фінансова група» був 
законодавчо закріплений у Законі України «Про про-
мислово-фінансові групи в Україні» No438/95–ВР 
від 25.11.95 р. 

Крім ПФГ, виникли промислові групи, фінан-
сові групи, консорціуми, конгломерати, холдинги, 
тобто об’єднання юридичних осіб, що функціону-
ють як основне і дочірні, що повністю чи частково 
об’єднують свої ресурси на договірних засадах 
і діють в торгівлі, ресторанному господарстві та 
інших, заборонених постановою видах діяльності. 
Можна стверджувати, що навіть тоді не було ніякої 
доцільності у введені субрахунку 363 «Розрахунки з 

Таблиця 1
Основні відмінності між статусом «замовник», «покупець»

Ознака Замовники Покупці
Юридичний статус. Фізична чи юридична особа. Фізична чи юридична особа.
Визначення в 
бухгалтерських 
нормативних документах. 

Немає. Немає.

Визначення в інших 
нормативних документах

Присутнє у нормативних актах. Присутнє у нормативних актах.

Визначення в інших 
нормативних документах. 

Присутнє у нормативних актах. Присутнє у нормативних актах.

Місце та роль у 
господарських 
відносинах.

Відображає юридичний статус 
громадянина або організації, які 
вступають в регульовані законодавством 
правовідносини купівлі-продажу, 
користування послугами.

Відображає юридичний статус 
громадянина або організації, які 
вступають в регульовані законодавством 
правовідносини купівлі-продажу, 
користування послугами.

Наявність договору на 
придбання продукції/
послуг.

Є обов’язковим, зважаючи на специфіку 
проведення операції.

Є необов’язковим.

Відношення до кінцевого 
продукту/послуги. 

Як правило, є кінцевим споживачем 
об’єкту замовлення.

Об’єкт придбання може бути 
перепроданий.

Цикл здійснення операції. Включає етап замовлення, етап 
контролю за виконанням (не завжди), 
етап отримання продукції замовлення 
(нерідко частинами), етап погашення 
заборгованості.

Включає етап отримання продукції та 
її оплати або іншу форму погашення 
заборгованості.

Особливості визначення 
витрат за операцією. 

Можлива наявність додаткових витрат, 
які супроводжують операцію.

Витрати визначаються згідно з П(С)БО 
16 «Витрати».
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Таблиця 2
Авторські пропозиції щодо відображення розрахунків з покупцями і замовниками  
в Інструкції про застосування Плану рахунків

Діюча Інструкція Авторські пропозиції
Найменування 

субрахунку Призначення Найменування 
субрахунку Призначення

363. «Розрахунки з 
учасниками ПФГ»

Призначений для 
розрахунків головного 
підприємства з іншими, 
які входять в ПФГ

363. «Розрахунки з 
учасниками ПФГ»

Призначений для розрахунків із 
контрагентом, який попередньо 
здійснює замовлення активів/послуг, 
укладає письмовий контракт на їх 
виготовлення / постачання, і набуває 
права власності на активи/послуги 
на умовах, прописаних в контракті»

учасниками ПФГ», оскільки його не можуть засто-
совувати підприємства зазначених видів діяльності. 

Товарообмінні операції також є причиною виник-
нення дебіторської заборгованості, при цьому вказа-
ний вид операцій може відбуватися шляхом обміну 
на подібні активи, що мають однакове функціо-
нальне призначення і однакові справедливі вартості, 
та неподібні активи, які мають різне функціональне 
призначення і різні справедливі вартості. Треба зазна-
чити, що при здійсненні товарообмінних операцій, 
особливо подібними активами, контрагент підпри-
ємства перестає бути в певному сенсі покупцем або 
замовником, так як набуває однакові з контрагентом 
за юридичним та економічним змістом права на нові 
активи. З іншого боку, він зберігає вказані статуси, 
оскільки залишається суб’єктом договірних відно-
син, так як вказаний вид операцій в обов’язковому 
порядку передбачає заключення договору.

Подібну специфіку мають і операції з даваль-
ницькою сировиною. Це є особливо актуальним для 
підприємств, які широко застосовують такі операції. 

Такі операції передбачають виникнення трьох 
ситуацій:

– Перша ситуація – розрахунок за переробку 
давальницької сировини проводиться виключно гро-
шовими коштами. В цьому випадку контрагент під-
приємства виступає звичайним замовником послуги 
і, відповідно, така операція не буде мати якихось 
особливостей в обліку. 

– Друга ситуація – замовник послуги по пере-
робці фруктів здійснить розрахунок частиною гото-
вої продукції, а частину погасить коштами. 

– Третя ситуація – коли за переробку фруктів 
замовник повністю розрахується готовою продук-
цією, тобто, власне, фруктовим соком. 

Зважаючи, що останні дві ситуації носять ознаки 
товарообмінних операцій, пропонуємо відкривати 
субрахунки другого порядку і відображати це в Робо-
чому плані рахунків. 

Таким чином, підсумовуючи дослідження призна-
чення рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замов-
никами» і аналіз його субрахунків, а також результати 
розмежування термінів «покупець» та «замовник», 
пропонуємо здійснити деякі корективи (табл. 2) [2].

Одним з недоліків управління дебіторською 
заборгованістю є той факт, що, такий важливий 
інструмент активізації продаж у сучасних умовах як 

знижки для покупців, на досліджуваних підприєм-
ствах задіяний недостатньо. 

Зарубіжний досвід свідчить, що знижки покупцю, 
які прив’язані до часу погашення заборгованості, 
можна розділити на дві групи: знижки, оформлені 
за валовим методом і знижки, оформлені за чистим 
методом. 

Практика ведення обліку свідчить про відсут-
ність методичних рекомендацій з питання знижок. 
Згідно нормативних документів не існує необхід-
ності в окремому обліку знижок. В результаті такого 
підходу знижки випадають із контуру обліково-ана-
літичної системи і системи контролю, яка діє на під-
приємстві [2].

Інструкція до застосування Плану рахунків не 
містить окремого синтетичного рахунку, чи субра-
хунку для обліку знижок, що значно утруднює 
систематизацію інформації про такий інструмент. 
Підприємства на практиці здійснюють коректу-
вальний запис на субрахунку 361 «Розрахунки з 
вітчизняними покупцями» і субрахунків до рахунку 
70 « Доходи від реалізації». Інструкцією до плану 
рахунків пропонується використовувати субрахунок 
704 «Вирахування з доходу», де за дебетом повинна 
відображатись сума наданих після дати реалізації 
знижок покупцям, вартість повернених покупцем 
продукції та товарів, а за кредитом повинно відбу-
ватись списання на фінансові результати. Вважаємо 
такий підхід неправильним. Зарубіжна практика роз-
діляє поняття «знижки, які використав покупець» і 
«упущені знижки». Тому змішувати їх на одному 
рахунку – недоцільно.

Знижки, що використав покупець, необхідно облі-
ковувати на рахунку, який повинен бути регулюючим 
до рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовни-
ками». Тоді він дозволить уточнювати оцінку дебі-
торської заборгованості. Крім того, зібрана інфор-
мація за вказаним рахунком про надані або упущені 
знижки повинна бути розкрита у додатках до Звіту 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», 
що буде вагомим підґрунтям для аналізу впливу 
кредитної політики підприємства на прибутки чи 
збитки. Оскільки рахунок 38 «Резерв сумнівних бор-
гів» якраз і регулює оцінку дебіторської заборгова-
ності, пропонуємо його перейменувати і відкрити 
до нього такі субрахунки: Рахунок 38 «Регулювання 
дебіторської заборгованості»:
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381 «Резерв сумнівних боргів»; 
382 «Знижки покупцям в момент здійснення 

оплати».
Висновки і перспективи. Питання відображення 

дебіторської заборгованості в системі рахунків, 
вимагає вдосконалення існуючих нормативних доку-
ментів і, зокрема, Інструкція про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій [3].

В статті доведена відмінність у визначені понять 
«покупці» і «замовники». Це, в свою чергу вимагає 
відкриття окремих субрахунків для їх обліку. Крім 
того, наведено пропозиції, щодо відображення това-

рообмінних операцій та операцій з давальницькою 
сировиною на субрахунках другого порядку, які 
повинні бути відображені в Робочому плані рахунків 
підприємства. 

Висновки і пропозиції. Піднята проблема від-
сутності методичних рекомендацій обліку знижок, 
які надають покупцям і замовникам, вимагає вве-
дення окремого субрахунку, який відображатиме 
зазначену інформацію.

Реалізація, зазначених пропозицій дозволить 
покращити групування інформації про склад дебі-
торської заборгованості і сприятиме прийняттю 
оптимальних управлінських рішень шо до її регу-
лювання.
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Рассмотрены вопросы отражения задолженности покупателей и заказчиков в системе счетов, требует совер-
шенствования существующих нормативных документов и в частности, Инструкция по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и орга-
низаций. Доказано отличие в определенные понятий «покупатели» и «заказчики», что, в свою очередь, требует 
открытия отдельных субсчетов для их учета. Следует отметить, что термины «покупатель» и «заказчик» встре-
чаются во многих нормативно-правовых актах Украины, регламентирующих отдельные отраслевые аспекты 
деятельности. Однако в П(С)БУ отсутствуют данные понятия, что приводит к экономическим и юридических 
неточностей при заключении договоров. Отсутствие методических рекомендаций учета скидок, которые пре-
доставляют покупателям и заказчикам, требует введения отдельного субсчета, который будет отображать эту 
информацию.
Ключевые слова: задолженность, покупатель, заказчик, скидки, реформирования.
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The issues of the accounts receivable reflection in the system of accounts that requires the improvement of existing 
regulatory documents and, in particular, the Instruction for the application of the Chart of Accounts for the accounting 
of assets, capital, liabilities and business transactions of enterprises and organizations are considered in the article. 
The difference in certain terms "buyers" and "customers" is proved, which, in turn, requires the opening of separate 
sub-accounts for their accounting. The proposals on the reflection of commodity exchange transactions and operations 
with give-and-share raw materials on sub-accounts of the second order, which should be reflected in the Work Plan of 
the accounts of the enterprise, are given. It should be noted that the terms "buyer" and "customer" are found in many 
regulatory legal acts of Ukraine that regulate certain industry aspects of activities. However, there are no such concepts 
in ANS, which leads to economic and legal inaccuracies in contracting. Instruction on the application of the plan of 
accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations 
is also obsolete and the designation of sub-accounts reflecting the groupings of information on debtors does not 
correspond to the realities of life. The implementation of these proposals will improve the grouping of information on 
the composition of receivables and facilitate the adoption of optimal management decisions to regulate it.
Keywords: arrears, customer, consumer, discounts, reforming.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  
«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ» ТА «МЕХАНІЗМ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ» ПІДПРИЄМСТВА
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Стаття присвячена дослідженню економічної сутності управління конкурентоспроможністю під-
приємств в сучасних умовах господарювання, обґрунтовано основні методичні підходи до управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств. На основі попередніх досліджень удосконалено 
теоретичні засади до визначення сутності «управління конкурентоспроможністю» та «механізму 
управління конкурентоспроможністю» підприємства, які є важливою складовою для утримання 
стійких позицій на ринку. Вивчено механізм управління конкурентоспроможністю підприємства як 
найбільш активного елементу системи управління конкурентоспроможністю підприємств.
Ключові слова: механізм, конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, механізм 
управління конкурентоспроможністю, ефективність управління.
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В умовах конкуренції успішне функціонування 
підприємства визначається ефективністю системи 
управління його конкурентоспроможністю. 

Процес перетворень в рамках ринкової еко-
номіки супроводжується розвитком конкуренції. 
В даний час практично на всіх вітчизняних ринках 
конкуренція стала невід’ємною частиною економіч-
них відносин.

Постановка проблеми.  Підвищення ефек-
тивності управління конкурентоспроможністю під-
приємств є однією з умов підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки. Однак 
способи управління конкурентоспроможністю під-
приємств, що склалися в українській економіці, не 
відповідають повною мірою умовам сучасної дій-
сності. Дане положення обумовлене, поряд з без-
перервним розширенням потреб і зміною структури 
споживання, нестабільністю економічної ситуації, 
необхідністю переходу в стислі терміни до нової 
індустріальної економіки.

Удосконалення системи управління конкуренто-
спроможністю підприємств безпосередньо зачіпає 
вдосконалення відповідного механізму управління. 
Механізм управління конкурентоспроможністю під-
приємств розглядається з позиції системного під-
ходу як сукупність взаємовідносин між елементами 
системи управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства є 
предметом уваги багатьох зарубіжних та вітчизняних 
вчених-економістів. Значний внесок у розробку тео-
рії управління конкурентоспроможністю внесли такі 
зарубіжні вчені як: С.Л. Брю, Л. Даунес, М. Джіл-
лінгем, Р.С. Джуд, П. Дойль, М. Кастенс, Ф. Котлер, 
К. Лайсонс, Ж-Ж. Ламбен, К.Р. Макконнел, X. Мин-
тцберг, М. Портер та ін. Сутність управління кон-
курентоспроможністю у своїх працях висвітлили 
Л. Балабанова, Г. Бондаренко, О. Гавриш, М. Гале-
люк, Р. Довбуш, С. Клименко та Т. Омельяненко, 
Т. Лепейко, Ю. Мануйлович, Р. Фатхутдінов.

Метою даної статті є аналіз, узагальнення, сис-
тематизація підходів до визначення поняття «управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств» та 
«механізму управління конкурентоспроможністю» 
як головного елементу системи управління конку-
рентоспроможністю підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукової та навчальної літератури з даної 
тематики виявив, щодослідники вивчають управ-
ління конкурентоспроможністю з різних позицій, 
роблячи при цьому акцент на різноманітні аспекти 
конкурентоспроможності.

Приклади трактувань поняття «управління кон-
курентоспроможністю», а також особливості позиції 
різних авторів наведені нижче.

Л.В. Балабанова визначає управління конкурен-
тоспроможністю підприємства в умовах маркетин-
гової орієнтації як сукупність управлінських дій, 
спрямованих на дослідження діяльності активних і 
потенційних конкурентів, їх сильних і слабких сто-
рін, а також розробку конкурентних стратегій, які 

забезпечують формування довгострокових конку-
рентних переваг [1, с. 147].

Г.С. Бондаренко дає таке визначення управлінню 
конкурентоспроможністю – це систематичний, 
планомірний і цілеспрямований вплив на систему 
конкурентоспроможності з метою збереження її 
стійкості чи переведення з одного стану в інший за 
допомогою необхідних і достатніх способів і засобів 
впливу [2, с. 19].

Управління конкурентоспроможністю доцільно 
розглядати як систему заходів щодо впливу на рівень 
конкурентоспроможності з метою приведення його 
до бажаного або оптимального та утримання у пер-
спективі визначає О.А. Гавриш [3].

О.Є. Кузьмін розуміє під управлінням конкурен-
тоспроможністю підприємства слід розуміти сукуп-
ність важелів і способів впливу на сфери створення 
і реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі та 
відповідності суб'єктів господарювання, які реалі-
зується за допомогою засобів управління [4, с. 304].

Діяльність, спрямована на формування низки 
управлінських рішень, які, відповідно, повинні бути 
спрямовані на протистояння можливим зовнішнім 
впливам для досягнення лідерства відповідно до 
поставлених стратегічних завдань трактує Р.Є. Ман-
суров [5, с. 94].

Ю.М. Мануйлович характеризує управління кон-
курентоспроможністю підприємства як сукупність 
заходів спрямованих на дослідження внутрішніх і 
зовнішніх умов функціонування підприємства та 
адаптацію до них всіх його функціональних сфер 
з метою формування та підтримки довгострокових 
конкурентних переваг на цільовому ринку, що дозво-
лить підприємству в подальшому утримувати моде-
люють позиції [6, с. 24].

На думку Піддубного І. О. управління конкурен-
тоспроможністю підприємства – це система забез-
печення життєдіяльності підприємства як суб'єкта 
міжнародної конкуренції, яка складається з підсис-
тем відповідно до функціональними сферами під-
приємства і сфер його призначення на релевантному 
зовнішньому ринку [7, с. 264].

Управління конкурентоспроможністю на рівні 
підприємства є управління процесом формування, 
підтримки конкурентних переваг і подолання кон-
курентних недоліків, визначає Н.А. Савельєва 
[8, с. 382].

Н.П. Тарнавська розуміє поняття як процес сис-
темного формування, розвитку і використання спіль-
ного пролонгованої досвіду з'єднання матеріальних і 
нематеріальних активів (як комплексу знань, умінь 
і навичок) підприємства на стратегічному і тактич-
ному рівнях через механізм інноваційного розвитку, 
який забезпечує продукування ексклюзивних конку-
рентних переваг [9, с. 169].

Управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства – певний аспект менеджменту підприємства, 
спрямований на формування, розвиток і реалізацію 
конкурентних переваг і забезпечення життєдіяль-
ності підприємства як суб'єкта економічної конку-
ренції, визначає С.М. Клименко [10, с. 520].
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Дослідивши роботи вище вказаних авторів можна 
сказати, що управління конкурентоспроможністю 
підприємств розглядають з різних позицій:

1) як область знань про принципи і методи управ-
ління конкурентними перевагами і конкурентним 
потенціалом підприємства;

2) як особливий вид діяльності, спрямований на 
підвищення конкурентоспроможності підприємства;

3) як підсистему в системі загального управління 
підприємством; 

4) як сукупність заходів, сприяють підвищенню 
конкурентоспроможності підприємства; 

5) як процес, що складається з взаємопов'язаних 
етапів.

В рамках даного дослідження управління кон-
курентоспроможністю підприємств розглядається 
з позиції системного підходу і може бути визна-
чено як спосіб організації ефективної взаємодії 
керуючих і виконавчих підрозділів та конкретних 
осіб, які беруть участь у створенні, виготовленні, 
використанні та сервісному обслуговуванні про-
дукції з метою надання їй властивостей,що забез-
печують задоволення певних потреб і запитів спо-
живання при мінімальних витратах ресурсів та 
коштів.

Однією з найважливіших передумов економіч-
ного виживання підприємства є створення системи 
управління його конкурентоспроможністю, тобто 
здатністю господарюючого суб'єкта задоволь-
няти потреби ринку на основі більш ефективного 
використання обмежених економічних ресурсів в 
порівнянні з конкурентами. Механізм управління 
конкурентоспроможністю є найбільш активним еле-
ментом системи управління конкурентоспромож-
ністю підприємств.

У економічному словнику «механізм» тракту-
ється як послідовність станів процесів, які визнача-
ють собою які-небудь дії, явища, систему, пристрій, 
який визначає порядок якого-небудь виду діяльності. 

Ю.В. Ушкаренко, В.В. Петлюченко поняття «меха-
нізм управління» трактують як сукупність органі-
заційних та економічних методів, які впливають на 
систему управління виробництва для отримання кон-
курентних переваг, забезпечення ефективного функ-
ціонування та розвитку [11, с. 155].

Маннапов Р.Г. поняття «механізм управління» 
розуміє як складна сукупність інструментів і про-
цесів прямого (безпосереднього) і непрямого впливу 
(координація, стимулювання, регулювання) на соці-
альні та ринкові умови життєдіяльності регіональ-
ного співтовариства, які забезпечують підвищення 
ефективності регіональної економіки, зростання 
якості життя населення [12, с. 47].

Дж. К. Лафта визначає механізм управління як 
сукупність засобів впливу, які використовуються в 
управлінні, або точніше, комплекс важелів, викорис-
товуваних в управлінні [13, с. 592].

Гончарук А.Т. трактує як систему методів, дій і 
взаємозв'язків організаційних одиниць, що в сукуп-
ності вирішують завдання управління ефективністю 
[14, с. 232–247].

Механізм управління як найбільш активний 
елемент системи управління, що забезпечує вплив 
на процеси, зв'язку та фактори, від яких залежить 
результат діяльності керованого об'єкта розглядає 
С. А. Сітдіков [15, с. 191].

Зазначені положення послужили основою для 
формування визначення механізму управління кон-
курентоспроможністю підприємств, який пропону-
ємо трактувати як сукупність взаємовідносин, що 
виникають між підсистемами управління підпри-
ємством і відповідними елементами цих підсистем, 
спрямованих на забезпечення певного рівня конку-
рентоспроможності підприємства. 

Формування механізму управління конкурен-
тоспроможністю підприємства вимагає вирішення 
цілої низки завдань:

– систематизація факторів, що впливають на кон-
курентні позиції суб'єкта господарювання;

– виявлення основних показників, що показують 
вплив зазначених чинників на формування конку-
рентних переваг;

– встановлення кількісних взаємозв'язків вияв-
лених показників з рівнем конкурентоспроможності 
підприємства;

– визначення цільових нормативів приросту 
конкурентоспроможності на основі встановлених 
взаємозв'язків і використання інструментів управ-
ління, змінюють параметри діяльності підприємства.

Розробка механізму управління конкурентоспро-
можністю стає однією з найважливіших завдань 
організації, без вирішення яких складно існувати на 
ринку в умовах конкуренції і отримувати бажаний 
результат від діяльності.

Механізм управління конкурентоспроможністю 
підприємств сфери послуг є найбільш активним 
елементом системи управління конкурентоспро-
можністю і дозволяє проконтролювати ефективність 
ухвалених рішень та забезпечити певний рівень кон-
курентоспроможності.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, управління конкурентоспроможністю під-
приємств розглядається як система, що забезпе-
чує підвищення рівня їх конкурентоспроможності 
за рахунок ефективної взаємодії всіх підрозділів, 
які беруть участь у процесі створення продукції 
(послуг).

В якості найбільш активного елементу системи 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
виступає механізм управління їх конкурентоспро-
можністю. За умови функціональності системи 
управління конкурентоспроможністю впровадження 
у життя механізму управління матиме належну ефек-
тивність.
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Статья посвящена исследованию экономической сущности управления конкурентоспособностью предпри-
ятий в современных условиях хозяйствования, обоснованы основные методические подходы к управлению 
конкурентоспособностью предприятий. На основе предыдущих исследований усовершенствованы теорети-
ческие основы к определению сущности «управление конкурентоспособностью» и «механизма управления 
конкурентоспособностью» предприятия, которые являются важной составляющей для содержания устойчи-
вых позиций на рынке. Изучен механизм управления конкурентоспособностью предприятия как наиболее 
активного элемента системы управления конкурентоспособностью предприятий.
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The article is devoted to the research of the economic essence of the management of the competitiveness of enterprises 
in modern economic conditions, the main methodical approaches to managing the competitiveness of enterprises are 
substantiated. On the basis of previous studies, the theoretical principles for defining the essence of “competitiveness 
management” and “competitiveness management mechanism” of the enterprise have been improved, which are an 
important component for maintaining stable positions in the market. The mechanism of enterprise competitiveness 
management as the most active element of the enterprise competitiveness management system is studied.
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