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ПРО СУЧАСНУ ІНТЕРПРЕТАЦІЮ МЕТОДУ ТЕОРЕТИЧНОГО 
АНАЛІЗУ  

 

Теоретичний економічний аналіз (теоретичні методи економічного аналізу) 

– один із типів чи видів економічного аналізу, передумовою якого є емпіричний 

аналіз. Практично теоретичний економічний аналіз реалізується шляхом певної 

трансформації власне емпіричного економічного аналізу як його передумови. 

На відміну від емпіричного аналізу, який здійснюється переважно 

формальними методами і передбачає вивчення предмета з боку його форми і як 

такого (тобто самого по собі, а не в системі факторів його існування), 

теоретичний економічний аналіз передбачає, по-перше, дослідження предмета 

(об’єкта) з боку його змісту, а не форми; по-друге, в системі факторів його 

існування  (а не як такого), тобто базується на концепції системності, а не 

предмето-центричності; по-третє, він передбачає тотожність предмета і методу, 

що означає, що метод дослідження повинен бути таким, як сам предмет (логіка 

методу повинна відображати в основному логіку самого предмета). Якщо 

емпіричний економічний аналіз може здійснювати і недостатньо підготовлена 

людина, то теоретичний економічний аналіз, оскільки він здійснюється на основі 

використання такої методології, яка тотожна (а не індиферентна) предметові, 

може здійснювати лише добре обізнаний в галузі економічної науки спеціаліст.  

Практична реалізація теоретичного економічного аналізу базується на 

кількох фундаментальних принципах. 
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По-перше, це принцип емерджентності, який полягає в тому, що певна 

економічна сукупність вже не зводиться до простої арифметичної суми його 

складових, а породжує такі якості і властивості в цій сукупності, яких нема в 

жодному з її компонентів.  

По-друге, це принцип органічності, згідно з яким економічні форми 

розглядаються не як розташовані поряд, а як такі, що генетично виростають одна 

з одної і містяться одна в одній. Принцип емерджентності обмежує можливості 

застосування формальних (арифметичних) прийомів у теоретичному аналізі, а 

принцип органічності – графічних і геометричних прийомів. Ні перші, ні другі 

не можуть достатньо ефективно використовуватись в теоретичному 

економічному дослідженні.  

По-третє, це принцип системності, який з об’єктивною необхідністю 

вимагає, щоб предмет вивчався в системі форм його існування, тобто в певній 

метасистемі, яка його формує, його породжує і визначає його основні 

особливості. Дуже часто такою метасистемою будь-якого економічного аналізу 

виступає ринкова система. Це означає, принаймні, що теоретичним може 

вважатися лише такий економічний аналіз, який є ринковим аналізом, спирається 

на систему методів дослідження ринку. Водночас метасистемою будь-якого 

економічного (теоретичного) аналізу виступає грошова система. Тому 

теоретичним також може вважатися лише такий економічний аналіз, який тією 

чи іншою мірою вивчає і досліджує грошову проблематику. 

По-четверте, це принцип історичності, який передбачає вивчення 

економічного матеріалу в історичному контексті, з позицій його становлення, 

розвитку і фаз функціонування. Економічний аналіз є теоретичним лише в тому 

випадку, коли він за характером історичний. Неісторичний аналіз не є 

теоретичним аналізом, він може бути кваліфікований лише як емпіричний.  

По-п’яте, це принцип суперечності (протиріччя, як його інакше називають). 

Цей принцип зобов’язує будь-який економічний процес розглядати як систему 

протилежних тенденцій розвитку і функціонування, які в певному відношенні 

виступають як антиномічні, тобто як такі, що взаємовиключають одна одну 
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(розвиток одного можливий тільки за рахунок іншого, і навпаки).  

Перелічені принципи зумовлюють і основні особливості теоретичної 

методології економічного аналізу. По-перше, це змістова (а не формальна) 

методологія; по-друге, теоретична; по-третє, історична; по-четверте, системна; 

по-п’яте, антиномістична. Вона передбачає вивчення економічної матерії з точки 

зору змісту, генетики, історії формування і розвитку, систем існування і 

протилежно спрямованих тенденцій розвитку і функціонування (суперечностей).  

У теоретичному економічному аналізі найчастіше експлуатуються такі 

методи:  

1. Метод єдності індукції та дедукції. Індукція передбачає формування 

загальних положень на основі зіставлення різнорідного, а дедукція – прямо 

протилежна процедура: перехід від загального до конкретного. 

2. Метод єдності абстрактного і конкретного. Абстрактні прийоми аналізу – 

це елімінування (абстрагування) від одних сторін досліджуваного й 

акцентування уваги на інших. Конкретні прийоми аналізу – це поступовий 

перехід від абстрактного (неповного, формального, незавершеного) знання до 

конкретного (повного, цілісного, завершеного) знання.  

3. Метод єдності історичного і логічного в пізнанні, який вимагає, щоб 

логіка (послідовність) дослідження в своїх основних рисах відображала логіку 

(послідовність) історичного розвитку.  

4. Метод єдності аналітичних і синтетичних підходів. Аналіз – це «умовний 

поділ» предмета на частини і вивчення кожної з них окремо. А синтез – це 

подальше формування цілісного уявлення про економічні процеси на основі 

узагальнення результатів аналітичного дослідження.                 

Однак перелічені методи не є основними в теоретичному аналізі, оскільки 

теоретичний економічний аналіз – це аналіз, який базується на принципі єдності 

(тотожності) предмета і методу. Тому кожна галузь знань застосовує «свій» 

метод, який в основних рисах відтворює логіку її власного предмета. Економічна 

наука має свій метод дослідження, тотожний її предмету. Таким методом 

виступає економічна теорія ширшого порядку (економічна метатеорія). Зокрема, 
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в макроекономічному аналізі методом власного порядку слугує загальна 

економічна теорія, в мікроекономічному аналізі – макроекономічна теорія як 

певна метатеорія власне мікроекономічної теорії. В конкретному 

мікроекономічному аналізі – теорія грошей і ринку як метатеорії 

мікроекономічної теорії і т. п. У кожній сфері будь-якого теоретичного аналізу 

власною методологією виступає ширша теорія – метатеорія. Так, при 

теоретичному розв’язанні конкретних і спеціальних проблем функціонування 

фінансової системи методологією слугує загальна теорія фінансів, ринку – 

загальна теорія ринку і т. д.  

Теоретичний економічний аналіз є тим ефективнішим, чим більше він 

спирається не на загальні теоретичні підходи чи установки аналізу, а на власне 

економічні теорії. В теоретичному економічному аналізі методологією завжди 

повинні виступати економічні теорії чи економічні концепції. Вони і є 

специфічною методологічною основою теоретичного економічного аналізу, що 

є дуже важливим доповненням до загальної методології. Якщо для здійснення 

емпіричного економічного аналізу дослідник не обов’язково повинен бути 

професійно підготовленим, то теоретичний економічний аналіз може 

здійснювати лише професіонал (в плані знання економічної теорії).  
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КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ФІНАНСУВАННЯ 

 ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сучасному етапі суспільного розвитку одним із глобальних трендів стає 

суспільна готовність допомагати людям, проекти, ідеї чи інновації яких 
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надихають. Для цього використовують різні інструменти соціальної взаємодії. 

Одним із них є краудфандинг. 

Краудфандинг – це співпраця, кооперація людей, які добровільно надають 

фінансову підтримку стартапу, інноваційному проекту, ідеї або організації. Така 

допомога не завжди є односторонньою та має альтруїстичний характер [1]. Часто 

особи, які здійснюють грошові пожертви, насправді виступають інвесторами, 

отримуючи за це певну вигоду. 

Однією з найвідоміших світових краудфандингових платформ є Kickstarter, 

яка була заснована в 2009 р. [2]. Вона спрямована на реалізацію насамперед 

інноваційних проектів. Найбільшим попитом користуються ідеї, що пов’язані з 

технічними винаходами, софтом, музикою чи відео. Власник проекту 

зобов’язаний вказати термін та мінімальну суму коштів, яку необхідно зібрати за 

допомогою краудфандинг-майданчику. Він повинен розмістити опис стартапу за 

однією з категорій платформи: мистецтво, ремесло (рукоділля), танець, дизайн, 

мода, кіно і відео, продукти харчування, журналістика, ігри, музика, фотографія, 

видавництво, технологія, театр. Якщо за вказаний термін необхідна мінімальна 

сума не була зібрана, гроші повертаються донорам. Kickstarter отримує 5% усіх 

залучених коштів. Цю платформу часто критикують, звинувачуючи її в 

надмірній комерціалізації та специфіці відбору проектів. Водночас окремі 

користувачі розглядають цю краудфандингову платформу не як соціальний 

проект, а як магазин попереднього продажу продуктів. 

Найбільшими українськими стартапами, які були профінансовані за 

допомогою Kickstarter, стали LaMetric (зібрано 369 тис. дол. США), Petcube (251 

тис. дол. США), iBlazr (156 тис. дол. США). LaMetric – універсальний годинник, 

розроблений львівською командою, який показує температуру, погоду, новини з 

бірж тощо. iBlazr – світодіодний спалах для смартфонів та планшетів, який 

вільно синхронізується з iPhone, iPad та Android. Не менш успішним серед 

українських проектів став стартап Petcube, який призначений для дистанційного 

спілкування з домашніми тваринами. Підготовка інноваційного проекту зайняла 

майже 14 місяців. За короткий термін часу проекту вдалося акумулювати 3,8 млн. 
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дол. США інвестицій. Нині компанія має офіси в Києві, Сан-Франциско, 

Шеньчжені, а їх вироби реалізуються найбільшими торговельними мережами 

BestBuy, Amazon, Petco. На початку 2017 р. Petcube представив два успішні 

проекти на Kickstarter. В одному випадку засновники зібрали 251, 2 тис. 

дол.США (було заплановано 100 тис. дол. США) від 1 758 інвесторів, у другому 

– 319,2 тис. дол. США (ціль – 200 тис. дол. США) від 2 229 інвесторів. Значна 

кількість донорів дала змогу стартапу отримати ангельські інвестиції та 

потрапити до китайського акселератора Haxlr8r. 

Загалом на території України краудфандинг є достатньо новим феноменом. 

Проте останнім часом з’явилося кілька власних вітчизняних краудфандинг-

майданчиків. Їх поява стала можливою через відродження традицій меценацтва, 

поступову відмову від пострадянських звичок патерналізму, надмірної 

споживацької поведінки та пасивної громадянської позиції тощо [3]. Одним із 

найбільш успішних майданчиків краудфандингу в Україні є biggggidea.com [4]. 

Він був створений у 2009 р. для обміну ідеями між соціально активними людьми, 

тому й отримав назву Big Idea. У 2012 р. Big Idea запустив краудфандингову 

платформу «Спільнокошт», яка стала першим майданчиком колективного 

фінансування в Україні. 

Український краудфандинг має переважно соціально-культурну 

спрямованість. Одним із найбільш цікавих проектів «Спільнокошту» можна 

назвати театральний фестиваль «Документ», Громадське радіо, Babylonʹ13, 

проект «Квиток до успіху: взаємна допомога». Основні вектори фінансування – 

мистецькі некомерційні проекти, освіта, творча співпраця. Проект театрального 

фестивалю «Документ» – некомерційний проект, який відбувся 27 жовтня – 6 

листопада 2013 р. у Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Харкові. Зібрані за допомогою 

краудфандингу 12,3 тис. грн. дали змогу здійснити постановки вистав та взяти 

участь режисерам та їх робочим командам у воркшопах, семінарах, зустрічах 

тощо. 

Під час вибору проекту важливо враховувати культурні відмінності між 

автором, бекерами та подавати свою ідею з точки зору конкретної аудиторії. 
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Таким чином, краудфандинг є потужним інструментом економіки взаємодії, 

розвиток якого належить до сучасних глобальних трендів. Позитивними 

результатами розвитку краудфандингу в Україні є те, що він має переважно 

соціальну спрямованість. У такий спосіб розвиток краудфандингу сприятиме 

формуванню традицій інвестування, прогресивній зміні цінностей нашого 

суспільства, появі альтернативного банківському фінансуванню, реалізації 

соціальних і економічних інновацій тощо. Водночас іноземний досвід 

переконливо демонструє ефективність такої соціальної моделі, а тому це 

важливо врахувати Україні для забезпечення сталого економічного розвитку та 

зменшення залежності від позичкових ресурсів. 
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ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин вагоме значення для 

забезпечення діяльності підприємства надається лізингу, ефективний досвід 

використання якого на сьогодні має місце в багатьох економічно розвинених 

країнах світу і останнім часом набуває поширення й розвитку і в Україні, 

інтегруючи її у світову фінансову систему. 

Слово «лізинг» є похідною відповідного англійського терміна «lease», що в 

перекладі означає «оренда». Отже, лізинг є особливим видом інвестиційної 

діяльності, яка спрямована на придбання майна і передачу його на підставі 

договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний 

https://www.indiegogo.com/#/picks_for_you
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термін і на певних умовах, обумовлених цим договором, з правом його викупу. 

Сучасний ринок лізингових послуг має великий потенціал. Стабільність його 

розвитку гарантується законодавчо-нормативним забезпеченням цього бізнесу 

та діяльністю компаній, які надають послуги лізингу. 

Суттєвий внесок у розробку методологічних підходів  та теоретичних основ 

до вирішення проблем лізингової діяльності зробили провідні вітчизняні вчені-

економісти: Бадзим О. С., Древуш А. Р., Волкова М. В., Харченко С. А., 

Рудницька О. В., Чайковський Я. І., Мироненко В. П. та інші. Проте, глибокі 

організаційні зміни в економічному механізмі держави вимагають постійного 

вдосконалення методології й методики обліку кредитної політики підприємства. 

Господарюючі суб’єкти, які активно розвиваються на внутрішньому ринку, 

завойовуючи його частку і зміцнюючи свої конкурентноздатні позиції шляхом 

відновлення виробництва, впровадження новітніх технологій та використання 

високотехнологічного устаткування, потребують залучення довгострокових 

інвестицій. І саме лізинг став тим ефективним фінансовим інструментом, який 

дає змогу це зробити [1]. 

Досвід зарубіжних країн підтверджує, що підприємствам України складно 

розвиватися без застосування лізингу як джерела відтворення основних засобів 

підприємства. У більшості розвинутих країн (Великобританії, Німеччині, США) 

на лізингові послуги припадає приблизно третина всієї маси інвестицій.  

Лізинг має велику кількість переваг та, як і інші інвестиційні проекти, має 

свої недоліки. А саме (див. табл.1 та табл. 2). 

Таблиця 1 
Переваги лізингу 

№ з/п Переваги лізингу 

1 2 

1 
Лізинг забезпечує фінансування інвестиційної операції в повному обсязі і не вимагає негайного 
здійснення платежів, що дозволяє купувати дорогі активи без відволікання значних обсягів коштів з 
господарської діяльності; 

2 
Запорукою, згідно з договором, є сам предмет лізингу, а не цінні папери, нерухомість або товар, як 
при звичайному кредиті; 

3 
Це більш гнучке джерело, ніж позика, оскільки це надає можливість обом сторонам виробити зручну 
схему виплат (наприклад, лізингові платежі можуть здійснюватися після отримання виручки від 
реалізації товарів, вироблених на орендованому устаткуванні, враховувати сезонність бізнесу); 

4 
Процентні ставки за договором лізингу і загальна переплата значно нижче в порівнянні з 
альтернативними варіантами банківських продуктів; 

5 Лізинг допускає різні форми і види забезпечення; 
6 Лізинг знижує ризики, пов'язані з володінням активами; 
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Продовження табл. 1 
1 2 

7 
Лізингові платежі відносяться на витрати виробництва (собівартість) лізингоодержувача в повному 
обсязі і, відповідно, на порядок зменшують суму податку на прибуток; 

8 
Майно, придбане в лізинг, не числиться на балансі підприємства і, відповідно, не збільшує його активи 
і не вимагає сплати додаткових податків; 

9  Лізинг забезпечує можливість отримання кваліфікованого сервісного і технічного обслуговування; 

10 
Якщо договір лізингу був складений з незалежною лізинговою компанією або безпосередньо з 
виробником предмета лізингу, інформація про боргових зобов'язаннях недоступна банківським 
установам. Тому, при бажанні, можна розраховувати ще й на отримання позики в банку. 

 
Таблиця 2 

Недоліки лізингу 
№ з/п Недоліки лізингу 

1 
У разі виходу обладнання або спецтехніки з ладу, ви зобов'язані будете і далі вносити щомісячні 
платежі на рахунок лізингодавця, - він ніякої відповідальності за подібні моменти не несе; 

2 У більшості компаній і фін. установ необхідно внесення авансу в розмірі від 25% вартості угоди; 
3 Платежі носять обов'язковий характер і проводяться в установлені строки, без затримок; 
4 Вигоди від прискореної амортизації обладнання дістаються лізингодавцю; 
5 Збільшуються фінансові ризики підприємства; 
6 Потрібні додаткові гарантії або застава; 
7 Процедура оформлення лізингу складніша і триваліша,ніж при отриманні банківського кредиту. 

Джерело: складено автором з використанням джерел [2] та [3] 
 
Сучасний ринок лізингових послуг характеризується різноманіттям форм 

лізингу, моделей лізингових контрактів і юридичних норм, що регулюють 

лізингові операції. Існуючі форми лізингу можна об'єднати у два види - 

оперативний та фінансовий лізинги. 

При фінансовому лізингу лізингодавець повністю відшкодовує первісну 

вартість майна і забезпечує дохід на інвестований капітал за весь період дії 

договору. При оперативному, або операційному лізингу, лізингодавець не 

покриває свої витрати, пов'язані з купівлею і підтримкою об'єктів оренди, за 

період дії одного лізингового договору. У цьому випадку майно передається на 

період, що не перевищує час його амортизації. 

Лізинг дозволяє ефективно погоджувати інтереси виробників і споживачів, 

банків і лізингових компаній. Він виступає гарантом контролю за цільовим 

використанням коштів. Отже, незважаючи на те що становлення та розвиток 

лізингових послуг в Україні відбувалися в складних умовах, на данному етапі 

український лізинг є інноваційним інструментом залучення капіталу, 

розвивається в усіх сферах, накопичує досвід,  організовує нове виробництво без 

мобілізації необхідних на те значних фінансових ресурсів.  
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Висновок. Таким чином, на сьогоднішній день для багатьох підприємств, які 

вирішують проблему вибору джерела фінансування, саме лізинг є важливою 

складової державної стратегії розвитку країни, а також який виступає найбільш 

ефективним механізмом залучення капіталу.  

В умовах науково-технічного прогресу, що характеризується прискореним 

розвитком нових технологій, саме лізинг дозволяє найбільш оперативно 

реагувати на мінливі параметри виробництва. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК 
ЕКОНОМІКИ 

 

Невід’ємною рисою розвитку багатьох країн протягом останніх десятиліть 

стала зовнішня трудова міграція, яка здійснює суттєвий вплив на економічний 

розвиток як країн експортерів, так і країн-імпортерів робочої сили. 

Міжнародна трудова міграція – це переміщення працездатного населення з 

одних держав до інших з метою працевлаштування строком більше ніж на рік [1]. 

Міжнародна трудова міграція є важливим чинником надходження в країну нових 

технологій, досвіду, перебудови професійної та кваліфікаційної структури 

зайнятості, який можна ефективно використовувати для пристосовування до 

кон’юнктури глобальних ринків. 

Міжнародна трудова міграція може бути зумовлена різними чинниками: 

політико-правовими, воєнними, релігійними, етнічними, національними, 

расовими, родинними, екологічними та ін. Однак більшість дослідників 

указують на її переважно економічне походження: робоча сила переміщається із 

https://biznesluxe.ru/works/lizing-preimushhestva-i-nedostatki/
https://studbooks.net/finansy/
https://studbooks.net/1686997/finansy/%20/finansovaya_arenda_lizing
https://studbooks.net/1686997/finansy/%20/finansovaya_arenda_lizing
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країн з низьким рівнем життя до країн із вищим рівнем унаслідок національних 

розбіжностей у рівнях заробітної плати і зайнятості, умовах праці й 

підприємницької діяльності [2]. 

Країни-імпортери робочої сили отримують суттєві вигоди, пов’язані із 

економією витрат на підготовку спеціалістів, виплатою нижчої заробітної плати. 

Водночас країни-експортери втрачають досвідчених кваліфікованих робітників, 

наймобільнішу частину трудових ресурсів. Особливо негативно на розвиток цих 

країн впливає відплив висококваліфікованих спеціалістів та вчених. 

З метою залучення висококваліфікованих мігрантів країни-імпортери 

створюють сприятливе середовище для накопичення наукових знань, 

пропонують міжнародні програми обміну, співпрацю з можливістю здійснювати 

ділові поїздки за кордон тощо. 

Реалії сьогодення змушують українців шукати гідну роботу за кордоном. 

Наша держава сьогодні стала одним із найбільших постачальників робочої сили 

до багатьох країн світу. За даними Держслужби зайнятості з посиланням на дані 

МЗС, сьогодні за кордоном живе й працює близько 5 млн українців. Щоправда, 

зростає сума грошових переказів трудових мігрантів із-за кордону. Так, за 

даними НБУ, у 1996 р. сума переказів заробітчан в Україну становила $350 млн, 

у 2010 р. перевищила $3 млрд, у 2015 р. наблизилася до $7 млрд, у 2016 р. – $7,5 

млрд, у 2017 р. – $9,3 млрд. За підрахунками Всеукраїнської асоціації компаній 

з міжнародного працевлаштування, у 2011-2016 рр. заробітчани переказали 

понад $50 млрд [3]. 

Перекази від «заробітчан» поповнюють валютний фонд країни; 

підтримують платіжний баланс і позитивно впливають на стійкість гривні; 

стають допомогою для сімей, дозволяють інвестувати та створювати власний 

бізнес. До позитивних наслідків можна віднести також надбання українцями 

нових знань та вмінь, прискорення обміну технологіями, розширення 

можливостей для підприємництва (стартовий капітал, ідеї), зниження рівня 

безробіття та ослаблення таким чином напруженості у суспільстві. 

Водночас в Україні спостерігається нестача кадрів окремих простих 
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професій, поглиблення нерівності в доходах між домашніми господарствами, які 

мають мігрантів, і в яких їх немає, недоотримання мільярдних внесків до 

пенсійної системи. Масовий відтік продуктивної робочої сили, особливо учених 

і спеціалістів, негативно впливає на структуру працездатного населення, 

супроводжується ослабленням та розривом сімейних зв’язків, завдає певних 

економічних збитків. Постійно зростаюча кількість інтелектуальних мігрантів з 

України знищує науковий і інтелектуальний потенціал країни, що негативно 

впливає на інноваційний розвиток національної економіки. 

Одним із факторів, що обумовлюють інтелектуальну міграцію, є 

неможливість самореалізації, зокрема впровадження науковцями своїх проектів 

та розробок через низький рівень фінансування науки. 

Виїзд висококваліфікованих спеціалістів за кордон обертається великою 

втратою коштів для країни, які були затрачені на підготовку фахівця, а також тих 

коштів, які міг би принести фахівець, якби він залишився працювати в Україні. 

Виїзд одного фахівця з вищою освітою, за експертними даними, приносить країні 

близько 240 тис. дол. США збитків. Однак ці втрати не відшкодовуються навіть 

у разі повернення фахівця до України, оскільки працюючи за кордоном у сфері 

зайнятості, яка не потребує високої кваліфікації, мігранти її поступово 

втрачають [4]. 

Для збереження науково-освітнього потенціалу Україна повинна створити 

високопродуктивні робочі місця, на яких випускають конкурентоздатну 

продукцію, привабливий інвестиційний клімат, забезпечити високі стандарти 

життя, відновити довіру до влади. 
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Економіка України знаходиться на етапі розвитку, котрий триває з періоду 

визнання незалежності. На момент цієї події Україна мала всі фінансові 

передумови для економічного зростання, але через недоцільні методи управління 

фінансовим сектором, економіка залишається майже на одному рівні. На 

сьогоднішній день, можна спостерігати економічну кризу, різкий спад 

виробництва та недовіру іноземних інвесторів.   

Одним з ефективних шляхів виходу з кризи є активізація державного 

інвестиційного фінансування. Оскільки вітчизняні інвестори відчувають брак 

власних коштів для здійснення капіталовкладень, а іноземні інвестори не 

впевнені в доцільності вкладання коштів у країну, з’являється необхідність 

дослідити державне фінансування інвестиційного розвитку економіки України. 

Аналізуючи інвестиційну діяльність в Україні, потрібно зазначити, що до 

2014 року можна простежити різке зниження обсягу інвестицій, в тому числі 

державних. Так, наприклад, у 2012 році обсяг державних інвестицій склав 

16288,3 млн. грн., а вже в 2014 році – 2738,7 млн. грн.. Це було спричинено 

початком економічної кризи, зміною влади, а також воєнним конфліктом на 

Сході. Починаючи з 2015 року поступово обсяг держаних інвестицій починає 

зростати. В 2015 році даний показник становив – 6919,5 млн. грн., у 

2016 році – 9264,1 млн. грн., у 2017 році – 15295,2 млн. грн., у січні-грудні 

2018 року – 21036,7 млн. грн. [1].  

За вище зазначеними даними можна зробити висновок, що обсяг державних 

інвестицій неухильно зростає, але виникає питання чи зростає обсяг інвестицій в 

державному бюджеті у відсотковому співвідношенні. У 2012 році даний 

показник скла 6,3%, у 2014 – 0,7%, у 2015 – 2,4%, у 2016 – 2,3%, у 2017 – 3,5%, 

у 2018 – 4% [1]. Тобто динаміка зростання присутня, але якщо розглядати у 
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відсотках то вона досить не значна. Це можна пояснити тим, що оскільки 

державний бюджет збільшується за рахунок іноземного кредитування, то 

відповідно і зростають обсяги інвестування, але у відсотковому співвідношенні 

даний показник залишається на низькому рівні. Так у порівняні з  державами з 

розвиненою економікою, Україна відстає в 2 рази. Отже, низький рівень та 

значне зменшення видатків на розвиток свідчить про незначну роль держави в 

інвестиційному процесі і це є головною проблемою державного інвестування. 

Ще однією важливою проблемою державних інвестицій в економіку 

України є розмитість пріоритетів проектів та їх незначний вплив на розвиток 

економіки. До таких проектів слід віднести [2, с. 8]:  

– реконструкція рентген-радіологічного відділення Інституту 

отоларингології;  

– реставрація корпусу Інституту нейрохірургії;  

– будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит»;  

– реконструкція Національного інституту раку;  

– реставрація Маріїнського палацу;  

– створення музейного комплексу «Мистецький арсенал»;  

– реконструкція автомобільних доріг на Львівщині;  

– закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»; 

– консервація сховища ПЗРВ «Буряківка»;  

З вище зазначених проектів немає жодного, який би був націлений на 

створення нового виробництва, введення ноу-хау та розвиток економіки в 

цілому. Дані об’єкти безперечно потребують інвестиційних коштів з боку 

держави, але їхня реалізація не сприятиме виведенню економіки з кризи та 

підвищенню ВВП.  

Також до основних проблем слід віднести закритість інформації. Хоча у 

лютому 2015 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про відкритість 

використання публічних коштів». Відповідно до цього Закону суб’єкти котрі 

отримують кошти з державного і місцевих бюджетів, суб’єкти господарювання 
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державної і комунальної власності, фонди загальнообов’язкового державного 

соціального страхування повинні забезпечувати доступ до інформації про 

використання публічних коштів [3, с. 52].  

Нажаль, на сьогоднішній день відповідний закон ігнорується даними 

суб’єктами. Більшість не є зареєстрованими на порталі Є-data, а ті що й 

зареєстровані не внесли відповідну інформацію про стан отриманих коштів, це 

приблизно 75% [3, с. 52]. Хоча і відповідному Законі прописані штрафи за 

порушення даних вимог, але вони є незначними. 

Із цієї проблеми випливає ще одна – це проблема корупції. На сьогодні, з 

державного бюджету фінансуються проекти, котрі не мають економічного 

обґрунтування та є неефективними, але дані проекти є вигідними для певних осіб 

і тому вони отримують відповідне фінансування.  

Можна зробити висновок, що на сьогодні державні інвестиції в розвиток 

економіки перебувають на низькому рівні. Частка інвестицій у державному 

бюджеті вдвічі менша ніж в розвинених країнах. Існує декілька важливих 

проблем без вирішення, яких економіка не буде розвиватися. Тому завдання 

Уряду є розроблення механізмів фінансування інвестиційних проектів з 

державного бюджету, які б сприяли інвестиційній привабливості країни, 

створенню нових робочих місць та запровадженню нових технологій. 
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На сучасному етапі підприємству необхідно вдало пристосовуватися до 
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ринкових змін в економіці. Для цього йому необхідно використовувати певний 

набір засобів та методів, які дозволять утримувати лідируючу позицію на ринку. 

На наш погляд, досягти позитивного результату можна за допомогою процесу 

інтенсифікації виробництва.  

Інтенсифікація виробництва – це процес, який передбачає ефективне та 

комплексне використання засобів виробництва шляхом раціональної 

експлуатації виробничих ресурсів, кваліфікованого персоналу, застосуванню 

новітніх інновацій, передових технологій, на основі досягнень науково-

технічного прогресу та, як результат, оптимізації технічного оснащення 

підприємства, що як наслідок призведе до підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 

Концепція інтенсифікації виробництва на підприємстві має на меті 

підвищення продуктивності праці, успішне впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, скорочення витрат на матеріальні ресурси та забезпечення 

збільшення віддачі від ресурсного потенціалу [1]. 

Таким чином, основними складовими інтенсифікації виробництва на 

підприємстві є: 

– науково-технічний прогрес; 

– інноваційний процес; 

– кадрове забезпечення. 

Розглянемо детально кожну складову процесу інтенсифікації. 

Науково-технічний прогрес є основою і головним фактором у розвитку 

підприємства. Складова науково-технічний прогрес (НТП), насамперед, 

пов’язана з технологічним використанням науки, яка базується на впровадженні 

науково-технічних розробок на виробництві. 

Науково-технічний прогрес – це поступовий, взаємозв’язаний та 

взаємозалежний розвиток науки і техніки, який зумовлений об’єктивним 

забезпеченням матеріального виробництва і суспільства в цілому, ростом 

виробничих потужностей, для задоволення потреб населення. 

Тому, його необхідно трактувати як систему, яка включає три елементи, які 
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взаємодоповнюють один одного: науку, виробництво і техніку. НТП також 

вирішує питання соціально-економічного спрямування, а саме: підвищення 

достатку населення, охорону зовнішнього середовища, покращення умов праці. 

Таким чином, розвиток науково-технічного прогресу є визначальним 

елементом в процесі інтенсифікації, а його використання на підприємстві надає 

перевагу перед іншими конкурентами. 

Складова інноваційного процесу для інтенсифікації виробництва має 

ключове значення, адже його реалізація відбувається за рахунок використання 

інновацій на підприємстві, що сприяє створенню нової та конкурентоздатної 

продукції. Інноваційна діяльність характеризує розвиток науково-технічного 

прогресу, тому застосування наукових розробок у виробництві передбачає 

виготовлення інноваційного продукту. Таким чином, інноваційний процес 

включає розвиток науково-технічного прогресу. 

Інноваційний процес – створення і впровадження на підприємстві нової 

техніки та технологій, розвиток нових галузей, матеріалів, виробництв тощо [2]. 

Загалом, інноваційний процес має на меті впровадження інновацій у 

виробництво. Він охоплює теоретичні і наочні дослідження, моделювання і 

розробку і безпосереднє виробництво нового продукту. Його суть полягає в 

створенні інноваційного продукту для практичного використання. Для 

підприємства нововведення, з економічної позиції, сприяють збільшенню 

виробництва, покращують якість продукції, підвищують продуктивність праці, 

зменшують витрати на ресурси, а з соціальної позиції – покращують життя і 

добробут населення, змінюють умови праці. 

Кадрове забезпечення є не менш важливою складовою для прогресивного 

розвитку підприємства. Кадровий потенціал підприємства – здібності персоналу 

підприємства, які необхідні для того, щоб виконувати і координувати дії, які 

забезпечують підприємству стратегічні переваги на ринку товарів і послуг [3]. 

Сутнісне значення потенціалу полягає в якісній і кількісній характеристиці 

трудового потенціалу, яка включає кваліфікованих працівників, а його 

результативне управління допомагає вдосконалити і розвивати персонал. 
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Кадровий потенціал має на меті надати підприємству необхідні трудові 

ресурси, які можуть виконати поставлені завдання, для того щоб підприємство 

досягло тактичних і стратегічних цілей. Наявність кваліфікованих співробітників 

надає перевагу підприємству в короткостроковій і довгостроковій перспективі. 

Таким чином, складові процесу інтенсифікації виробництва забезпечать на 

підприємстві комплексне використання ресурсів, призведе до економії втрат та 

професійно скоординує дії. Варто зазначити, що не менш важливими складовими 

процесу інтенсифікації є запас підприємства, його спеціалізація, фінансова та 

матеріальна складова, взаємозв’язок з суспільством та соціально-психологічний 

стан на підприємстві. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 
Сьогодні наша країна перебуває на економічному роздоріжжі: раніше 

вибрані вектори інерційно штовхають нас уперед, але при цьому вести бізнес і 

елементарно виживати вкрай складно. За таких умов автомобіль перестає бути 

не тільки розкішшю, але й індивідуальним засобом пересування. Тому маємо 

потребу в альтернативному транспортному засобі, більш дешевому в 

експлуатації і технічному обслуговуванні. Отже, звернемо увагу на 

електромобілі. 

25 листопада Верховна Рада зробила дуже важливий крок на шляху до 

популяризації електрокарів, ухваливши внесення змін до Закону України «Про 
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Митний тариф України» щодо ввізного мита на електромобілі України (від 

25.11.2015 № 822-VIII; набув чинності 01.01.2016). Будучи тимчасовим заходом 

(до 2020 року), він дозволить значно знизити (до 30%) вартість імпортних 

електрокарів. Це є непоганим показником, якщо враховувати підвищення 

податків на інші транспортні засоби. Як свідчить практика, після ухвалення 

подібних законів ринки інших країн демонструють помітний приріст уже в 

перший рік – від 200% до 600%. 

Державна підтримка – важливий фактор, однак є й інші складові розвитку 

електромобільної галузі. 

Уявіть, кожний автомобіль з ДВЗ виводить з української економіки 

2 670 000 грн. (20 л. на день х 20 грн. За літр х 365 днів х 18,3 року (середній 

термін експлуатації автомобіля в Україні)). В Україні налічують 8 мільйонів 

легкових автомобілів х2760000 = 21 трильйон 374 мільярда грн. Навіщо  комусь 

дарувати ці гроші? Треба зробити так, щоб ті значні кошти залишалися в Україні 

і працювали на її благо. 

Тож ідеться про зміну пріоритетів. Проте постає питання: як же електрокари 

будуть конкурувати з традиційними авто? В Україні немає великих запасів 

нафти, зате електроенергія виробляється у достатній кількості. 

Невикористовувана вночі, вона складає до 46%. Її просто нікуди дівати, а 

електромобілі у 90% випадків заряджаються саме вночі. Приміром, споживання 

електроенергії в Києві вночі спадає до 0,9-1,3 тис. МВт (порівняйте з 1,6-1,8 тис. 

МВт споживання днем), тобто різниця становить 28-44 %. Тому для компенсації 

спаду споживання електроенергії доводиться будувати дорогі споруди типу 

ГАЕС. Але ж  можна направити її надлишок на зарядку акумуляторів 

електромобілів! Відтак на невикористовуваній в Україні електроенергії може 

їздити 38 млн. автомобілів (принагідно зазначимо, що їх у нашій країні всього 12 

млн., із них легкових – 8 млн.). 

Порівняємо середню зарплату українця з цінами на бензин. Як правило, 

вони складають  50% і більше від доходу. Тож висновки є очевидними. 
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До  речі, електропривід є більш досконалим у порівнянні з  ДВЗ. Достеменно 

відомо: на кожного киянина щорічно припадає не менше 100 кг важких металів 

і кіптяви. Основними забруднювачами атмосфери є автомобілі, що працюють на 

бензині, а в Києві їх понад 600 тис. Їх викиди складають близько 550 тис. тонн 

на рік. До цього слід додати близько 150 тис. транзитних автомобілів, що 

становить додатково близько 120 тис. тонн шкідливих викидів. А якою є 

статистика по всій Україні, ви замислювалися? 

Головна ж перевага автокарів полягає, по-перше, у безпеці, що є вищою від 

машин з ДВЗ, по-друге, у більш дешевому обслуговуванні. Крім того, автокари 

мають високу надійність, перспективи розвитку, позаяк інженери вже досягли 

меж удосконалення традиційних двигунів. Про особливі відчуття драйву теж не 

слід забувати. 

Отже, використання електромобілів в Україні слід розглядати через призму 

загального занепаду на ринку автопродажів, адже сьогодні дозволити собі 

купити новий автомобіль може лише 1-2% платоспроможного населення, в якого 

доходи не зменшилися через девальвацію національної валюти. Але скільки 

відсотків  захочуть купити електромобіль, не знає ніхто! 

Враховуючи кількість електромобілів у нашій країні, не треба очікувати, що 

2016 року вони посядуть гідне місце на автомобільному ринку. Однак 

законодавчі преференції – це знак постачальникам електрокарів, що їх будуть 

раді бачити на українському ринку. Коли між виробниками з'явиться 

конкуренція, в Україні миттєво почне розвиватися інфраструктура. (наприклад, 

якщо компанія «Tesla» заходить на ринок, то відразу будує заряджувальні 

станції, вкладаючи гроші в економіку держави, в якій буде продавати свої 

електромобілі.) 

За оцінками дослідницької компанії «PikeResearch», до 2020 року частка 

електромобілів на світовому ринку сягне 7-9%, а до 2025 – 15-17%. За словами 

пана Вовка, директора департаменту маркетингу ТД «Ніко» (енергохолдинг 

ДТЕК підписав з компанією «ТД» Ніко» (постачальник автомобілів «Mitsubishi») 

меморандум про постачання електромобілів «Mitsubishi iMiEV» і спільний 
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розвиток ринку електромобілів), прогнозується, що в Україні до 2025 року обсяг 

продажів складе 10% ринку. Це близько 20 тис. шт. на суму понад $ 1 млрд. При 

цьому ринок повинний значно зрости, зазначає президент Всеукраїнської 

асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. «Якщо ДТЕК 

закріпиться на ринку станцій для елетромобілів, обсяг продажів електроенергії 

компанії може зрости на $ 600-700 млн», - наголошує головний інвестстратег ФГ 

«Брокеркредитсервіс» Максим Шеїн. Він підкреслює, що обсяг продажів 

електроенергії Tepco в Японії завдяки розвитку електромобілів зросте 2020 року 

на $ 1,5 млрд, RWE в Німеччині на $ 880 млн, EdF у Великобританії на $ 650 млн. 

«Це з урахуванням того, що електромобілі складають лише 3-5 % ринку в цих 

країнах», – відзначає експерт. 

Отже, резюмуємо: ринок обов'язково стабілізується Ціни на паливо, певна 

річ, не знизяться, оскільки основну частку бензинового ринку ми отримуємо в 

якості імпорту за валюту. Газ, на який переходять багато власників автомобілів, 

теж постійно зростає в ціні. А ось електроенергії в нашій країні достатньо.  

Хотілося б вірити, що позитивні тенденції розвитку ринку міських 

електрокарів не будуть зводитися до звичайної декларації намірів або бізнес-

планів, а стануть точкою відліку для нового напряму вітчизняного авторинку й 

автопрому. Попри всі недоліки  в автокарів є майбутнє (як у технологічному, так 

і в економічному сенсі). 

Список використаних джерел 

1. Отмена пошлины на электромобили Верховной Радой Украины URL: myelectromobile.com 
(дата звернення: 05.02.2019 р.) 

2. BIO AUTO - первый официальный дистрибьютор электромобилей в Украине URL: 
http://www.bioauto.com.ua/news.html (дата звернення: 05.02.2019 р.) 

3. Электромобили в Украине URL: преимущества и недостатки 
http://ubr.ua/market/auto/elektromobili-v-ukraine-preimushestva-i-nedostatki-343302 (дата 
звернення: 05.02.2019 р.) 

http://www.myelectromobile.com/
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 

 

Земля є складовою частиною та основною особливістю виробничого 

потенціалу сільськогосподарських підприємств і становить природно-

економічну основу процесу виробництва [1]. Згідно Земельного кодексу, земля є 

основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави, а також використання власності на землю не може завдавати шкоди 

правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 

ситуацію і природні якості землі [2]. Тому виробництво повинне поєднуватися із 

системою заходів щодо її відтворення, охорону й раціональне використання [1]. 

Головною задачею у сільському господарстві є підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів шляхом збільшення об’єму виробленої 

продукції з земельної одиниці в умовах економічної доцільності, що значно 

впливає на прибутковість даної землі. 

Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві 

характеризується натуральними показниками, що включать урожайність 

сільськогосподарських культур та виробництво сільськогосподарської продукції 

у розрахунку на 100 га земельних угідь та вартісними показниками, до яких 

відносяться вартість валової й товарної продукції з розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь та валовий і чистий дохід та прибуток з розрахунку 

на 1 га сільськогосподарських угідь. 

Також слід брати до уваги природні характеристики землі, так як родючість 

та місце розташування земельних угідь, і ступінь розвитку продуктивних сил, що 

характеризується технологією виробництва та станом матеріально-технічної 

бази [3].  

На сучасному етапі на державному рівні спостерігається стала тенденція 

низької ефективності використання земельних ресурсів. Узагальнені дані щодо 
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показників економічної ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення в Україні наведені в таблиці 1.  
Таблиця 1 

Динаміка економічної ефективності використання земельних ресурсів 
сільськогосподарського призначення в Україні 

Показники 

Роки Відхилення 
2017 р. до 

2015 р. (+;-) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 
Посівні площі сільськогосподарських культур, тис. га:     

зернові та зернобобові культури 14739,0 14401,0 14624,0 -115,0 

цукровий буряк 237,0 292,0 316,0 +237,0 

соняшник 5105,0 6073,0 6034,0 +929,0 

картопля 1291,0 1312,0 1323,0 +32,0 

овочеві культури відкритого ґрунту 440,0 442,0 439,0 -1,0 

кормові культури 1990,0 1932,0 1858,0 -132,0 

Урожайність сільськогосподарських культур, ц з 1 га 
площі збирання:     

зернові та зернобобові культури 41,1 46,1 42,5 +1,4 

цукровий буряк 436,0 482,0 475,0 +39,0 

соняшник 21,6 22,4 20,2 -1,4 

картопля 161,0 166,0 168,0 +7,0 

овочеві культури відкритого ґрунту 206,0 211,0 208,0 +20,0 

кормові культури 104,5 101,9 103,1 -1,4 

Джерело: дані наведені на офіційному сайті Державної служби статистики України 

 
Дані таблиці свідчать, що в нашій країні земельні ресурси можуть 

використовуватися ефективніше та раціональніше, незважаючи на те, що в 

державі зосереджені великі масиви сільськогосподарських угідь. Необхідно 

звернути увагу на те, що площі сільськогосподарських угідь збільшуються, хоча 

це й не приносить очікуваної користі. 

Основними причинами низької ефективності використання 

сільськогосподарських угідь в державі є наступні:  

1) небажання удосконалення виробництва, оновлення матеріально-

технічної бази та впровадження інновацій; 

2) порушення оптимальної структури посівних площ сільгоспкультур, 

що призводить до виснаження ґрунтового покриву; 

3) дефіцит поживних речовин в ґрунтах через нестачу добрив; 

4) низький рівень державної підтримки заходів щодо підвищення 

ефективності використання та охорони земельних ресурсів; 

5) низька культура землеробства та відсутність інтересу та знань 

працівників сільськогосподарських виробництв [1]. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таким чином, можна стверджувати, що ефективність використання 

земельних ресурсів базується на багатьох чинниках, які здійснюють вплив на 

землю. Тому для її ефективного використання необхідно звернути не лише на 

охорону цих ресурсів, а й на матеріально-технічне забезпечення підприємства та 

підхід до самого процесу виробництва. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних економічних відносинах під акцентом перебувають питання 

підвищення ефективності використання основних засобів. Діяльність  кожного 

підприємства нерозривно пов’язана з наявністю та використанням основних 

засобів, які характеризуються відповідним складом та структурою для 

здійснення основної діяльності виробничого процесу. 

Основна увага зосереджується на розкритті умов формування ефективного 

використання основних засобів підприємства, на виникнення яких впливають 

внутрішні і зовнішні фактори. Для утримання позицій  конкурентоспроможності 

підприємства та отримання необхідної величини  прибутку в майбутньому 

доцільно здійснювати постійний аналіз ефективності використання основних 

засобів та досліджувати фактори, які впливають на цю зміну. 

Підприємствам важливо знати, якою ціною виробляється валовий продукт, 

скільки авансованих засобів, у тому числі основних фондів, брало участь у його 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2768-14
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створенні. Для цього використовують наступні економічні показники: 

фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність 

основних [2, с. 248]. 

В сучасних умовах економічного розвитку нашої країни будь-яке 

підприємство прагне до підвищення ефективності використання своїх основних 

виробничих засобів, адже це є запорукою збільшення вироблення продукції, що 

в кінцевому підсумку призведе до збільшення доходів, а, отже, й до підвищення 

рівня рентабельності. Тому питання максимізації ефективності використання 

основних засобів є однією з ключових для будь-якого  підприємства. Крім того, 

при ефективному використанні основних засобів знижується  потреба в них, що 

дозволяє мінімізувати виробничі витрати, а це в свою чергу впливає на 

підвищення рівня рентабельності. 

Важливою умовою підвищення економічної ефективності використання 

основних засобів є удосконалення їх структури. Структура основних засобів 

виробничих підприємств визначається економічними і природними умовами, 

спеціалізацією, а також загальним рівнем розвитку матеріально-технічної бази. 

Дотримання певних пропорцій між елементами основних фондів, обумовлених 

їх роллю у виробництві – одна з основних умов ефективного функціонування 

підприємства [1].   

Крім того, основні засоби повинні систематично оновлюватися. Зростання 

основних засобів, особливо знарядь праці, та поліпшення їх  якості на основі 

новітніх технічних і наукових досягнень підвищує технічну озброєність праці, є 

найважливішою умовою випуску високоякісної продукції з меншими затратами 

праці, зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції. Отже, 

будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання основних засобів, 

розроблювальний у всіх ланках управління, передбачає забезпечення зростання 

обсягів виробництва продукції, перш за все, за рахунок більш повного і 

ефективного використання внутрішньогосподарських резервів і шляхом більш 

повного використання обладнання, подальшої інтенсифікації виробничих 

процесів, тому що в умовах ринкової економіки  підприємство з потужною 
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технічною базою, сучасним обладнанням здатне продовжити своє 

функціонування [3]. 

Таким чином, можна стверджувати, що основні засобів є однією з 

найважливіших частин і засобів виробництва, а тому підвищення ефективності 

їх використання на підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності 

діяльності самого виробництва, що полягає в досягненні найбільших результатів 

при відповідному рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, 

використаними на створення суспільного продукту. Вирішення проблеми 

підвищення ефективності використання основних засобів – це одне з 

пріоритетних завдань діяльності підприємств, від результату якого залежить 

фінансовий  стан та конкурентоспроможність підприємства. 
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Основна увага дослідження приділена поглибленому вивченню 

маржинального аналізу і його складових, адже для аналізу показників 

виробничо-господарської діяльності на підприємстві широко застосовується цей 

метод. Даний аналіз являє собою метод оцінки і обґрунтування ефективності 

управлінських рішень на підприємстві на основі вивчення причинно-

наслідкового взаємозв'язку обсягу продажів, собівартості, прибутку і розподілу 

витрат на постійні і змінні. 

Основні можливості маржинального аналізу допомагають визначити: 

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13265/1/16.pdf
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– беззбитковість обсягу продажів (поріг рентабельності, окупність витрат) 

при заданих співвідношеннях ціни, постійних і змінних витрат; 

– зони безпеки (беззбитковості) підприємства; 

– необхідний обсяг продажів для отримання заданої величини прибутку; 

– критичний рівень постійних витрат при заданому рівні маржинального 

доходу; 

– критичні ціни реалізації при заданому обсязі продажів і рівні змінних і 

постійних витрат. 

Ефективне управління та облік фінансових результатів підприємства 

забезпечує високий рівень його фінансового стану у короткостроковій 

перспективі, його фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність, тобто 

можливість своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за поточними 

зобов’язаннями. Фінансові результати є основним джерелом фінансування 

витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, найвагомішим 

джерелом формування державного бюджету, тому формування прибутку 

повинно бути достатньо не тільки для задоволення фінансових потреб самого 

підприємства, а й для фінансування суспільних фондів споживання, розвитку 

науки, освіти, охорони здоров’я тощо [1].   

Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства 

дозволяє дати оцінку темпів зростання прибутку як в цілому по підприємству за 

певний період, так і за кожною його складовою; вивчити вплив суб’єктивних і 

об’єктивних факторів на зміну прибутку та визначити рівень їх впливу; виявити 

резерви збільшення прибутку.  Аналіз реалізації продукції використовують для 

оцінки діяльності підприємства і як інструмент в стратегічному плануванні та 

ціноутворенні. Він дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими 

окремими величинами, що впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на 

фінансовогосподарську діяльність підприємства [2].  

В процесі вивчення аналізу результатів реалізації продукції розглядають 

вплив на фінансові результати зміни наступних чинників: ціни одиниці 

продукції; собівартості одиниці продукції; кількості виробленої та реалізованої 
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продукції; структури товарної продукції. Також необхідно сказати, що рух 

сукупних витрат і витрат на одиницю продукції у відповідь на зміну обсягу 

випуску виробництва може бути різний.  

Маржинальні витрати – це витрати на виробництво додаткової одиниці 

продукції, які виникають у зв’язку зі змінами виробничих витрат, зумовлених 

використанням додаткового ресурсу, що забезпечує приріст кінцевого 

результату. Їх потрібно розраховувати для визначення рівня виробничих витрат, 

що забезпечують максимум прибутку. Він досягається в умовах, коли вартісний 

приріст обсягу продукції (у цінах реалізації), одержаний від збільшення змінних 

виробничих витрат, дорівнює їх приросту, тобто коли ціна дорівнює 

маржинальним витратам.  

Отже, маржинальний аналіз є значним показником для обґрунтування 

управлінських рішень. Також потрібно зазначити, що між прибутком та об’ємом 

реалізації існує пряма залежність, тобто чим більше продукції реалізується, при 

інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, і навпаки, невиконання 

плану по реалізації зменшує прибуток. Збільшення прибутку в результаті 

виробничої діяльності дає можливість підприємству заробити засоби на 

виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення, до того ж це стає 

функцією самого підприємства.   
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ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ  

 

Цифровою економікою називають економіку, котра застосовує цифрові 

технології та сервіси. Її головна мета полягає у впроваджені інновацій та 

інформаційно-комунікаційних технологій у підприємствах, організаціях, інших 

комерційних структур, а також у сфери життєдіяльності суспільства для 

оптимізації роботи та ефективного досягнення цілей.[1]  

У табл. 1 показані дані Всесвітнього економічного форуму (WSE) щодо 

технологічного розвитку України. 
Таблиця 1 

Рейтинг WEF щодо технологічного розвитку України 
Номер Назва 2017-2018 2016-2017 

  Ранг Значення Ранг Значення 

9th pillar Технологічний розвиток 81 3,8 85 3,6 

9.01 
Наявність новітніх 

технологій 
107 4,1 93 4,3 

9.02 
Технологічне поглинання 

на рівні фірми 
84 4,3 74 4,4 

9.03 ПІІ та передача технологій 118 3,5 115 3,7 

9.04 
Інтернет-користувачі, % 

нас. 81 52,5 80 49,3 

9.05 
Підключення до 

широкосмугового інтернету 
63 12,0 64 11,8 

9.06 
Пропускна спроможність 

інтернету 
54 79,9 68 45,7 

9.07 
Мобільне підключення до 
широкосмугового зв’язку 

115 22,6 130 8,1 

Джерело: складено автором за [3] 
 

Згідно з показником The Global Competitiveness Index Україна за 2017-2018 

рр. займає 81 місце серед 137 країн, а у попередньому періоді була на 85 місці. 

Загалом за технологічним розвитком Україна показує позитивну динаміку, 

оскільки майже всі показники ми покращуємо. Проте слід звернути увагу на три 

останні індикатори, які навпаки – зменшились. Відповідно до Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 рр., яка була схвалена 

Кабінетом Міністрів України 17 січня 2018 року, за The Global Competitiveness 

Index ми займатимемо 40 місце. Подолання «цифрового розриву» наш уряд 
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бачить у виконанні таких кроків: 1) Широкосмуговий інтернет має бути по всі 

території України; 2) Цифровізація освітніх процесів та стимулювання цифрових 

трансформацій у системі освіти, медицині, екології, безготівкової економіки, 

інфраструктурі, транспорті, громадській безпеці, тощо. Дані зміни повинні 

позитивно вплинути також на ВВП. У разі виконання зазначеного плану уряд 

прогнозує зростання ВВП на 5% до 2021 року. [4] 

Вплив цифрової економіки на розвиток національної економіки 

проявляється так: ця сфера як нове джерело ВВП; більш ефективний розподіл 

ресурсів; застосування нових технологій дозволяє більш точно здійснювати 

прогноз діяльності підприємства, виявляти можливі ризики, оцінювати їх та 

ліквідовувати. 

Цифрова економіка здійснює потужний вплив на ринок праці. За даними 

Міжнародної організації праці українці мають доступ як до національного так і 

до міжнародного онлайн-ринку праці через цифрові платформи — 

Freelancehunt.com, Kabanchik.ua, Freelance.ua (Україна), Upwork.com (США), 

Freelance.ru, Fl.ru, Weblancer.net (Росія), Freelancer.com (Австралія). Серед 

українських платформ найбільшою є Kabanchik.ua, чисельність клієнтів у 2018 

році — 206.631 ос.. На інших інтернет-майданчиках клієнтів у два рази менше, 

Freelancehunt.com — 101.426 ос., Freelance.ua — 84.074 ос. За результатами 

опитування того самого дослідження основними мотиваційними чинниками 

роботи на цифрових платформах є: 1) додатковий заробіток (43%); 2) просто 

подобається (12%); 3) можливість працювати вдома (11%). [5].  

Згідно із вищенаведеним можна стверджувати, що цифрова економіка та 

національна економіка є взаємо доповнюваними. Цифрова економіка в багатьох 

аспектах оптимізує роботу національної економіки. Здійснюючи оцінку 

перспективних ніш та освоєння нових сегменті цифрового ринку може стати 

одним з чинників пом’якшення кризового стану. Підтвердженням цього є 

наведені вище дані про онлайн-ринок праці на базі цифрових платформ. Країна 

може бути успішною у розвитку цифрової економіки якщо: 1) існує нормативно-

правова база, яка регулює дане питання; 2) наявні у країні висококваліфіковані 
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фахівці, які є мобільними, спроможні швидко адаптуватися до змін на ринку; 3) 

чітко сформована стратегія економіки. 
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ПIДПРИЄМНИЦЬКOГO ПOТEНЦIAЛУ ПIДПРИЄМСТВA 

 

В умoвaх швидких змiн в кoнкурeнтнoму сeрeдoвищi, пoтeнцiaл як цiлiснa 

систeмa пoтрeбує пoстiйнoгo aнaлiзу йoгo склaдoвих, їх взaємoзв’язку тa 

динaмiки з мeтoю зaбeзпeчeння цiльoвoгo вeктoру рoзвитку пiдприємствa. 

Пiд пiдприємницьким пoтeнцiaлoм пiдприємствa ми рoзумiємo сукупнiсть 

нaявних тa пoтeнцiйних мoжливoстeй тa рeсурсiв, якi кoнтрoлюються 

пiдприємствoм в рeзультaтi минулих пoдiй, iнiцiaтивнe, сaмoстiйнe, 

систeмaтичнe, нa влaсний ризик викoристaння яких мaє нa мeтi дoсягнeння 

eкoнoмiчних i сoцiaльних рeзультaтiв тa oдeржaння прибутку [1].  

Стaн пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу пiдприємствa є пeрeдумoвoю для 

дoсягнeння висoкoгo рiвня кoнкурeнтoздaтнoстi. Aнaлiз пoтeнцiaлу 

пiдприємствa мaє випeрeджaти aнaлiз ринку, oскiльки бeз знання 

підприємницького пoтeнцiaлу нeмoжливo визнaчити, якa сaмe чaстинa ринку 

пoвиннa нaйбiльш дeтaльнo вивчaтися. 

Визнaчимo фaктoри, щo iстoтнo впливaють нa рoзвитoк пiдприємницькoгo 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
https://www.kiis.com.ua/materials/pr/15082018_ILO_report/wcms_ukr.pdf
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пoтeнцiaлу пiдприємствa, дo яких нaлeжaть [2]: eкoнoмiчнi; пoлiтичнi; 

сoцiaльнo-культурнi; тeхнoлoгiчнi фaктoри; мiжнaрoднi; eкoлoгiчнi тa 

гeoгрaфiчнi; зaкoнoдaвствo; пoстaчaльники; кoнкурeнти; спoживaчi; пeрсoнaл. 

Нeoбхiднo тaкoж вiдзнaчити, щo прoтягoм рeaлiзaцiї пiдприємницькoгo 

пoтeнцiaлу для всiх гaлузeй прoмислoвoстi , на нього впливaють  тaкi  фaктoри, 

як чaс,  ризик, iнфляцiя i нeвизнaчeнiсть. 

Визнaчaльну рoль в фoрмувaннi пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу вiдiгрaє 

фaктoр чaсу, нaдaючи цьoму прoцeсу динaмiчнoгo хaрaктeру. Фaктoр чaсу 

прeдстaвлeний кoнцeпцiєю вaртoстi грoшeй у чaсi, припускaє oблiк тимчaсoвих 

змiн у прoцeсi здiйснeння iнвeстицiйних oпeрaцiй шляхoм oцiнки i пoрiвняння 

вaртoстi грoшeй нa пoчaтку фiнaнсувaння з вaртiстю грoшeй при їхньoму 

пoвeрнeннi у виглядi мaйбутньoгo прибутку [4]. 

Вплив iнфляцiї вiдбувaється нa всiх eтaпaх рoзвитку пiдприємницькoгo 

пoтeнцiaлу. У прoцeсi iнфляцiї вiдбувaється вiднoснe знижeння вaртoстi oкрeмих 

мaтeрiaльних aктивiв, які використовує пiдприємство (oснoвних зaсoбiв, 

тoвaрнo-мaтeрiaльних зaпaсiв i т.п.); знижeння рeaльнoї вaртoстi грoшoвих 

тa  iнших фiнaнсoвих aктивiв (нeрoзпoдiлeнi прибутки, крeдитoрськa 

зaбoргoвaнiсть тa iн.); знижeння сoбiвaртoстi прoдукцiї, щo викликaє штучнe 

збiльшeння суми прибутку i щo привoдить дo збiльшeння пoдaткoвих 

вiдрaхувaнь з нeї [1].  

Врaхувaння впливу фaктoра iнфляцiї у прoцeсi фoрмувaння тa eфeктивнoгo 

викoристaння пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу підприємства пoлягaє в 

нeoбхiднoстi рeaльнoгo вiдoбрaжeння вaртoстi aктивiв тa грoшoвих пoтoкiв, у 

зaбeзпeчeннi вiдшкoдувaння втрaт дoхoдiв, щo були викликaнi iнфляцiйними 

прoцeсaми, при здiйснeннi рiзних упрaвлiнських дiй. 

Щoдo ризикiв, тo вoни супрoвoджують прoцeс рaцioнaльнoгo викoристaння 

пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу i тoму вимaгaють увaги з бoку упрaвлiння  

пoтeнцiaлoм. Систeмa урaхувaння фaктoрiв ризику склaдaється в oб’єктивнe 

oцiнювaння йoгo рiвня з мeтoю зaбeзпeчeння фoрмувaння нeoбхiднoгo мiнiмуму 

прибуткoвoстi пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу й рoзрoбки зaхoдiв, щo змeншують 
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йoгo нeгaтивнi фiнaнсoвi та iнвeстицiйнi нaслiдки для гoспoдaрськoї дiяльнoстi 

пiдприємствa. 

Усi нaявнi рeсурси пiдприємствa, a тaкoж пoтeнцiйнi мoжливoстi мoжнa 

пoєднaти як в функцioнaльнi eлeмeнти пoтeнцiaлу, з oднoгo бoку, тaк i в цiльoвi 

мoжливoстi з iншoгo. 

В функцioнaльнoму aспeктi пiдприємницький пoтeнцiaл являє сoбoю 

сукупнiсть вирoбничих, фiнaнсoвих, мaркeтингoвих, iнфoрмaцiйних тa iнших 

пoтeнцiйних мoжливoстeй пiдприємствa. В цiльoвoму aспeктi пiдприємницький 

пoтeнцiaл вирaжaється чeрeз сукупнiсть мoжливoстeй дoсягнeння 

пiдприємницьких систeми цiлeй для oкрeмoгo суб’єктa гoспoдaрювaння [3].  

В тaкoму випaдку oцiнцi пiдлягaють нe тiльки oкрeмi функцioнaльнi 

мoжливoстi, a й сукупнiсть мoжливoстeй дoсягнeння eфeктивнoгo викoристaння 

тa функцioнувaння пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу пiдприємств. 

Трeбa зaзнaчити, щo прoцeс фoрмувaння, викoристaння, рeaлiзaцiї 

пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу мoжe змiнювaтися в зaлeжнoстi вiд хaрaктeру 

кoнкурeнтнoгo ринку. Змiни стaну кoнкурeнтнoгo ринку мoжуть призвeсти дo 

рiзних нaслiдкiв викoристaння пiдприємницькoгo пoтeнцiaлу пiдприємств. 

Упрaвлiння пiдприємницьким пoтeнцiaлoм пoвиннo oрiєнтувaтися нa рoзвитoк 

нe мaксимaльних мoжливoстeй, a лишe тих мoжливoстeй, які зaбeзпeчaть 

кoнкурeнтну пeрeвaгу тa рeзультaтивнiсть рoбoти пiдприємствa, вiдпoвiдaючи 

вимoгaм тa умoвaм функцioнувaння зoвнiшньoгo кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa. 

Вiдпoвiднo дo прoвeдeнoгo дoслiджeння мoжнa зрoбити виснoвoк, щo 

зoвнiшнє сeрeдoвищe мaє визнaчaльний вплив нa фoрмувaння тa рoзвитoк 

сучaснoгo пiдприємствa. При цьoму oсoбливoгo знaчeння нaбувaє внутрiшня 

збaлaнсoвaнiсть функцioнaльних склaдoвих пiдприємствa, здaтнa зaбeзпeчити 

стiйкий тa динaмiчний рoзвитoк вiдпoвiднo дo рiзних eкoнoмiчних умoв. 
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ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
«Соціальне підприємництво – це не робота, а стиль життя» 

Практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) набувають все 

більшого поширення в світі та Україні зокрема. Але розробка стратегій КСВ та 

їх впровадження в життя пов’язані з діяльністю великих компаній, які з одного 

боку намагаються підвищити власну репутацію перед зовнішніми та 

внутрішніми стейкхолдерами, а з іншого – спрямовують свої дії задля вирішення 

соціальних та екологічних проблем регіону та людства в цілому. Але практики 

соціально відповідальної поведінки набувають популярності і в 

підприємницькому середовищі.  

Загалом підприємництво базується на трьох основних постулатах:  

1) орієнтація на результат і дію; 2) прийняття на себе ризику; 3) постійне 

самовдосконалення та розвиток. Перший та третій постулати набувають 

особливого значення для соціального підприємництва, оскільки результати та 

розвиток в цьому випадку пов’язані не тільки з самим підприємцем, але і з тими, 

кому цей підприємець допомагає. 

На сьогоднішній день в Україні надслабке інституційне забезпечення 

соціального підприємництва. В 2012 році був оприлюднений проект Закону про 

соціальні підприємства [1], але за останні 7 років вагомих кроків в цьому напрямі 

зроблено не було. Згідно [1], «соціальним підприємством визначається суб’єкт 

господарювання, утворений юридичними та/або фізичними особами, 

пріоритетом діяльності якого є досягнення соціальних результатів, зокрема, у 

сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, навколишнього середовища, 

надання соціальних послуг та підтримки соціально вразливих груп населення 
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(безробітних, малозабезпечених, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших 

встановлених законодавством осіб)». 

Основним лозунгом успішної діяльності соціального підприємництва є 

наступний: «Робота – це  особисто те, що вам не байдуже і приносить 

задоволення». Різниця між звичайним і соціальним підприємництвом полягає в 

тому, що функціонування підприємництва не обмежується графіком роботи та 

кінцевою метою. Зазвичай, соціальне підпримництво – це діяльність на все життя 

без перерв та вихідних. 

На сьогоднішній день Україні складись центри соціального 

підприємництва – Київ, Львів, Харків, Полтава та Івано-Франківськ. Успішні 

вітчизняні приклади соціального підприємництва наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Приклади соціального підприємництва в Україні 
Назва проекту Місто Опис діяльності 

«Шафа добра» Харків благодійний магазин секонд-хенд одягу 

«Світло надії» Полтава 
столярня та швейна майстерня; реабілітація, соціалізація та 
забезпечення робочими місцями осіб з судимістю, наркозалежних, 
хворих на СНІД 

Good bread from 
good peоple 

Київ 
забезпечення роботою в пекарні людей з інвалідністю, хворих з 
синдромом Дауна та хворих на аутизм 

Від людей до 
влади 

Іван-
Франківськ 

залучення органів місцевої влади до волонтерської діяльності 

Ласка Київ благодійний магазин секонд-хенд одягу 

Veterano Pizza Київ піццерія, забезпечення роботою ветеранів ООС (АТО) 
Про.Світ Львів соціальні курси підвищення кваліфікації  

Джерело: створено автором на основі пошуку інформації щодо існування типових організацій 

 

Для запровадження та успішної діяльності соціального підприємництва 

існує декілька правил: 

1) зосередження на проблемі, яка особисто вас турбує; 

2) відповідальний розрахунок бюджету та ризиків (бізнес-план); 

3) пошук інвестицій та грантів; 

4) пошук і підтримка однодумців. 

Аналізуючи успішний досвід вже існуючих проектів соціального 

підприємництва, варто відзначити, що у нього є реальні перспективи. Однак 

майбутнім соціальним підприємцям, звертаючись до інвесторів та 

грантонадавачів, не варто одразу розраховувати на 100% підтримку.  
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Також потрібно зауважити, що розвиток соціального підприємництва в 

свою чергу сигналізує, що в суспільстві є розуміння необхідних змін діючої 

системи керування країни, удосконалення соціальних зв’язків і вирішення 

проблем суспільства шляхом запровадження бізнес-моделей, які виходять на 

самоокупність і досягають основної цілі – допомога тим, кому це необхідно, а 

також зайнятість та самозабезпечення населення України.  
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МІСЦЕ СТАТИСТИКИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  
 

Сільське господарство є провідною галуззю країни. Саме тому на сьогодні 

досить актуальним є питання статистики сільського господарства, яка розробляє 

методи підрахунку та аналізу статистичних показників, які характеризують 

розвиток і стан галузі. Об’єктом її вивчення є сільське господарство як сфера 

матеріального виробництва, в якій людська праця спрямована на вирощування 

та реалізацію продукції рослинництва і тваринництва. 

Статистика сільського господарства широко використовує такі методи як: 

статистичне спостереження; абсолютних, відносних і середніх величин; 

зведення та групування статистичних даних, індексний метод; побудова та аналіз 

рядів динаміки; вибірковий метод; дисперсійний і кореляційно-регресійний аналіз; 

графічний метод та ін. 

Важливими завданнями статистики сільського господарства на сьогоднішній 

день є:  

а) збір, розробка і своєчасне доведення вірогідних даних про стан і розвиток 

сільськогосподарського виробництва до керівних органів для прийняття ними 

управлінських рішень, розробкою програм розвитку сільськогосподарського 

виробництва та заходів з їх реалізації;  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2
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б) інформування про головні підсумки і тенденції в розвитку сільського 

господарства населення, громадсько-політичних організацій, науково-дослідних 

установ і окремих громадян [2].  

Статистичний аналіз тваринництва включає вивчення змін складу, 

чисельності, розмноження сільськогосподарських тварин, їх продуктивності і 

виготовлення продукції тваринництва порівняно з плановими показниками, 

дослідження впливу на стан та розвиток тваринництва різноманітних явищ з 

ціллю пошуку резервів для майбутнього зростання продуктивності 

сільськогосподарських тварин.  

При дослідженні стану та розвитку тваринництва ключове місце належить 

абсолютним величинам У галузі тваринництва здійснюється розрахунок таких 

показників як показник загальної чисельності тварин, структури стада, обороту 

стада, плодовитості, середньорічного поголів'я  обсягу одержаної тваринницької 

продукції, валового виробництва вовни, продуктивності худоби, витрат кормів, 

середньодобового приросту на вирощуванні та відгодівлі та інші. 

Рослинництво є досить поширеною в нашій державі галуззю сільського 

господарства, що включає в себе обробіток землі та вирощуванням 

сільськогосподарських культур. Показниками статистики рослинництва є: 

валовий збір, розмір посівних площ, урожайність сільськогосподарських 

культур. Статистика посівних площ ведеться не лише шляхом обліку їх по 

однорідних групах, а й обліком у розрізі окремих культур. Важливими 

показними також є показники економічної ефективності використання, валового 

виробництва, реалізації продукції, інтенсивності та динаміки використання 

багаторічних насаджень, структура посівних площ, термінів сівби та збирання 

сільськогосподарських культур, обсяг здійснених агротехнічних заході [1]. 

Отже, на сьогоднішній день статистика сільського господарства є джерелом 

інформації про процеси, що відбуваються в сільському господарстві, його стан і 

розвиток, виступає важливим засобом ефективного управління 

сільськогосподарським виробництвом.  
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки гострою проблемою 

постає питання економічної безпеки підприємств, які в ній виступають 

основними господарюючими суб’єктами. Для досягнення високого та 

стабільного рівня економічної безпеки на підприємстві, необхідно регулярно 

проводити її оцінку. Проведення такої оцінки являє собою процес визначення 

складових економічної безпеки та детальний аналіз кожної з них. Тому, 

проаналізувавши існуючу теоретичну базу, ми визначимо, яким складовим 

економічної безпеки варто надавати особливої уваги, для того щоб оцінити її 

рівень для підприємства. 

Питанню складових економічної безпеки приділяло увагу багато вчених, 

серед яких Артеменко Л. П. [2], Васильців В. [4], Кулінова Т. М. [3], 

Маркевич К. Л. [6], Покропивний С. Ф. [5], Поповіченко Ю. [4], Черняк Г. М. [1], 

Ярова Ю. О. [2] та інші.  

Економічна безпека являє собою такий стан підприємства, при якому 

максимально використовуються усі наявні ресурси, регулярно залучаються 

інвестиційні кошти, використовуються усі внутрішні можливості підприємства, 

задля захисту від зовнішніх зогроз та вчасного попередження і усування ризиків.  

Економічна безпека підприємства складається з низки функціональних 

елементів. Наведемо порівняння різних складових економічної безпеки та 

зобразимо їх у таблиці 1.  
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Для того, щоб на підприємстві стабільно рівень економічної безпеки 

тримався належного стану, йому необхідно забезпечувати максимальну 

ефективність та безпеку кожної функціональної складової.   
Таблиця 1 

Порівняня складових економічної безпеки 

Складові 
економічної безпеки 

Ч
ер

ня
к 

Г.
 М

. [
1

] 

Я
ро

ва
 Ю

. О
., 

А
рт

ем
ен

ко
 Л

. П
. 

[2
] 

К
ул

ін
ов

а 
Т.

 М
. 

[3
] 

Ва
си

ль
ці

в 
Т.

, 
П

оп
ов

іч
ен

ко
 Ю

. 
[4

] 

М
ар

ке
ви

ч 
К

. Л
. 

[5
] 

П
ок

ро
пи

вн
ий

 С
. Ф

. 
[6

] 

Інтелектуальна  + + + - - + 

Кадрова  + + + - - + 

Соціальна  - + - + + - 

Технічна  - + - - - 
+ 

Технологічна  - + - + - 

Юридична  - + - - - - 

Ринкова  - + - - - - 

Інтерфейсна  - + - - - - 

Інформаційна + + - - - + 

Екологічна  + + + + - + 

Силова + + - - - + 

Енергетична  - + - + + - 

Інноваційна  + + - - + - 

Виробнича - - + - + - 

Демографічна - - - + + - 

Зовнішньо-економічна - - - + + - 

Маркоекономічна - - - - + - 

Продовольча - - - + + - 

Фінансова + - + + + + 

Політико-правова + - - - - + 

Продажу - - + - - - 

Матеріально-
технічного становища 

- - + - - - 

Операційна + - - - - - 

Джерело: сформовано на основі [1-6] 
 

На основі аналізу вище зазначених публікацій, ми виділяємо шість основних 

складових економічної безпеки підприємства: фінансову, виробничу, кадрову, 

інноваційну, інформаційну та техніко-технологічну. Кожну з цих складових 

можна кількісно оцінити за допомогою економічних показників. 

Отже, в процесі дослідження ми визначили, що погляди науковців у 

виділенні складових економічної безпеки є недосконалими, так як вони не 

охоплюють всі аспекти діяльності підприємства та його безпечного розвитку.  
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Оскільки поняття «економічна безпека» є комплексним, то її поділ на 

функціональні складові та детальне вивчення кожної з них є дуже важливим. 

Ми визначили, що основними складовими економічної безпеки 

підприємства є фінансова, виробнича, кадрова, інноваційна, інформаційна та 

техніко-технологічна складові. Адже, саме їх більшість авторів визначає 

основними функціональними складовими економічної безпеки і саме вони 

необхідні для комплексної оцінки рівня економічної безпеки на підприєсмтві.  
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Людський капітал є найціннішим ресурсом і найважливішим чинником 

економічного розвитку, який визначає ефективність використання виробничого, 

фінансового та природного капіталу і безпосередньо впливає не тільки на темпи, 

але і на якість економічного зростання. 

Людський капітал – це сукупність продуктивних здібностей, особистих рис і 

мотивацій поведінки індивідів, що перебувають у їхній власності, 

використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності 

праці і впливають на зростання доходів свого власника і національного доходу [1]. 

Серед складових людського капіталу доцільно виокремити такі елементи: 
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– капітал освіти, який формується на двох рівнях – загальноосвітньому та на 

рівні професійної освіти; 

– капітал здоров’я, де також чітко простежуються природний рівень здоров’я 

(генетично закладений) та здобутий протягом життя, що обумовлений 

сповідуванням цінностей здорового способу життя і відповідно потребує витрат 

часу та фінансових ресурсів; 

– капітал культури, що знаходить свій прояв на двох рівнях – споживчому та 

високодуховному, формування якого потребує додаткових інвестицій та 

філософсько-духовного виховання; 

– соціально-психологічний капітал, який характеризує як психологічний 

стан суспільства в цілому (опір стресовим, кризовим ситуаціям) та індивідуума 

зокрема, так і ментальні та духовні цінності [2, с.188]. 

Недостатньо високий рівень людського капіталу – це головна перешкода 

для економічного оновлення країни. Оцінки експертів говорять, що підвищення 

людського капіталу на 1% призводить до зростання продуктивності праці на 

3,81% і до прискорення темпів зростання душового ВВП на 1-3% [3]. 

Процес формування людського капіталу і його ефективного використання 

головним чином залежить від обсягів вкладень у нього. Людський капітал 

створюється як у суспільному секторі економіки, наприклад, у сфері освіти за 

рахунок державних і приватних інвестицій, так і на особистісному рівні, зокрема, 

як витрати часу та праці для саморозвитку і самовдосконалення його власника.  

На жаль, Україна значно поступається рівнем розвитку людського капіталу 

розвиненим країнам [4]. Погіршення якісних складових людського капіталу 

обумовлено зниженням якості відтворення робочої сили; зростаючою 

депопуляцією населення; скороченням середньої тривалості життя; утворенням 

значної армії безробітних, як зареєстрованих, так і прихованих; значними 

міграційними втратами населення продуктивного віку та високого професійно-

кваліфікаційного рівня; катастрофічним становищем в науці, культурі, освіті, 

медицині тощо. 

Недостатнє фінансування людського розвитку за рахунок усіх джерел, 
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низький рівень оплати праці призвели до погіршення показників якості життя 

населення України, втрати позицій у розвитку людського потенціалу країни. 

Для забезпечення економічного зростання на основі якісного формування та 

використання людського капіталу необхідно: збільшити інвестиції в освіту й 

професійну підготовку робочої сили; контролювати демографічну ситуацію, 

трудову міграцію населення, особливо молоді; забезпечити відповідність 

професійно-кваліфікаційної структури пропозиції робочої сили попиту на неї; 

знизити безробіття; регулювати доходи і оплату праці населення; розміщувати 

на території України інтелектуально насичені виробництва, розвивати 

венчурний бізнес; надавати підтримку малому та середньому бізнесу, що 

гарантують робочі місця та впроваджують інноваційні проекти у виробництво; 

зміцнити економічну базу соціальної сфери тощо. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Основна увага, що потребує впровадження в сучасному світі, надається 

з’ясуванню проблемного питання щодо підвищення конкурентоспроможності за 

рахунок втілення у виробничу діяльність інноваційних технологій. 

 У сучасних умовах господарювання здійснення успішної конкурентної 

боротьби є запорукою та однією із головних задач підприємства. Підприємствам 

дуже важко знайти оптимальний шлях та винайти комплекс заходів для 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/16443/1/
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підвищення конкурентоспроможності власного підприємства. 

Використання інноваційних технологій в сучасних умовах господарювання 

є найперспективнішим підходом щодо забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства, тому що перемогу у конкурентній боротьбі отримують ті суб’єкти 

господарювання, які приділяють багато уваги використанню цих технологій. 

Таким чином, головною ознакою конкурентоспроможності підприємства є його 

здатність до безперервного розвитку, оновлення та змін діяльності, тобто його 

інноваційності [3]. 

Одним із завдань, розв’язок якого розкриє можливості втілення  у життя ідеї, 

пов’язані із вдосконаленням продукції та наданням споживачу можливості 

придбання якісної та сучасної продукції по доступним цінам, а також 

виробництва та продажу новітніх матеріалів які матимуть перспективу у 

майбутньому, і збільшать прибутки підприємства шляхом інвестування у власне 

виробництво [2]. 

Актуальним є пошук рішення щодо втілення на практиці нових ідей у 

задоволенні вимог споживача товарів, що можуть бути розв’язані за допомогою 

таких джерел: зовнішні (покупці, конкуренти, посередники); внутрішні, тобто 

сама фірма – її керівництво, фахівці з маркетингу, інженери, торговий персонал. 

Пошук нових ідей може здійснюватися працівниками фірми або за допомогою 

творчих методів. Встановивши тісні взаємозв’язки із споживачами та чітке 

визначення їхніх потреб, основні зусилля підприємства будуть спрямовуватися 

на зміну технології виробництва продукції для зменшення її собівартості та, як 

наслідок, здешевлення товару. Тобто, у відповідності до зміни економічної 

ситуації на підприємстві, кон’юнктури ринку чи уподобань споживачів 

відбувається адаптація товару шляхом модернізації технології його виробництва. 

Поряд з цим, акцент має бути направлений, на те, що підприємство повинне 

оптимально сполучати методи, дії й засоби, що забезпечують, з одного боку, 

виготовлення продукції, що задовольняє поточні потреби ринку, а з іншого боку, 

розробку нової продукції, спроможної задовольняти майбутні потреби й 

майбутні запити ринку споживачів. Вкладаючи кошти в оновлення основних 
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засобів та заміну технології виробництва можна отримати: додатковий прибуток, 

розширення власного ринку збуту, зміцнити конкурентоспроможність, 

покращити свій імідж перед покупцями, покращити умови праці робітників. 

Як підсумок, можна говорити про наступне: без інноваційного чинника 

забезпечення конкурентоспроможності стає неможливим. Значну роль в 

забезпеченні та підвищенні конкурентоспроможності підприємств відіграє 

інноваційна продукція яка є результатом використання інноваційних ідей в 

діяльності підприємств [1]. 

В ринковій економіці перевагу отримують ті підприємства, які швидко й 

активно освоюють нововведення. Це дозволяє їм розширити ринки збуту своєї 

продукції, завоювати нові сегменти ринку, а в разі освоєння принципово нових 

нововведень – тимчасово зайняти домінуюче положення на ринку нової 

продукцію, що безпосередньо пов'язано з можливістю отримання підприємством 

значно більших прибутків, ніж інші підприємства. 

Інноваційні технології не тільки служать важливим конкурентним 

інструментом, а й відіграють важливу роль у підвищенні ефективності 

підприємства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ЩО СТРИМУЮТЬ АВТОМАТИЗАЦІЮ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток автоматизованих інформаційних систем сприяв впровадженню 

комп’ютеризованої форми обліку переважної більшості суб’єктів 

господарювання. Комп’ютеризація обліку не впливає на застосування елементів 

методу бухгалтерського обліку, а лише змінює технологію обробки облікової 

інформації. Проте методика аудиту безпосередньо залежить від способу обробки 

підприємством облікових даних. При цьому не змінюється загальна мета, 

завдання перевірки, основні аудиторські процедури.  

Невід’ємним атрибутом автоматизаціє роботи суб’єкта господарської 

діяльності є використання портативного комп’ютера (далі ПК). В таблиці 1 

наведена наглядна характеристика підприємств, які використовували ПК у 2017 

року (на підставі звітів, поданих до Служби Державної Статистики України), в 

якій можна побачити, що майже кожне підприємство використовує в своїй 

діяльності комп’ютер (95,4%) (рис.1). 
Таблиця 1 

Характеристика підприємств, які використовували портативний  
комп’ютер у 2017 року  

Сфера діяльності Кількість 
підприємств, які 
використовували 

комп'ютери, 
од 

Середня кількість 
працівників, які 

використовували 
комп'ютер, 

осіб 

Частка 
підприємств, які 
використовували 

комп'ютери, 
% 

Частка середньої 
кількості 

працівників, які 
використовували 

комп'ютер, 
% 

1 2 3 4 5 
Усього 40327 1373966 95,4 34,9 

Переробна 
промисловість 

10090 457403 95,5 35,2 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

Постачання 
електроенергії, газу, 
пари та 
кондиційованого 
повітря 

647 81694 94,3 27,1 

Водопостачання; 
каналізація, 
поводження з 
відходами 

1065 21374 97,4 18,1 

Будівництво 4121 41062 96,2 23,5 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

10011 358215 97,0 48,6 

Транспорт, складське 
господарство, 
поштова та 
кур'єрська діяльність 

3287 146268 94,6 20,4 

Тимчасове 
розміщування й 
організація 
харчування 

1207 16541 90,8 23,3 

Інформація та 
телекомунікації  1804 95774 97,8 80,0 

Операції з 
нерухомим майном 

2615 26299 93,9 31,6 

Професійна, наукова 
та технічна 
діяльність 

2522 84270 97,3 68,4 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

2898 43690 89,6 23,3 

Надання інших видів 
послуг 

60 1376 98,4 77,3 

 

 

Рис. 1. Відсоток використання комп'ютерів на підприємствах 
Джерело: розроблено автором 

 

 

95.4

4.6

Використовується суб'єктом 
господаської діяльності 95,4%

Не використовується суб'єктом 
господаської діяльності 4,6%
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Отже, широке використання комп’ютерної техніки для ведення обліку в 

різних сферах підприємницької діяльності зумовлює необхідність застосування 

автоматизованих контрольних  заходів. 

Автоматизація аудиту дала б поштовх на досягнення значних результатів в 

діяльності аудиторських фірм, вплинула б на зменшення витрат діяльності, 

скорочення чисельності аудиторського персоналу, що в результаті впливає на 

прибутковість роботи аудиторських компаній. На сьогоднішній день, зокрема на 

великих підприємствах, без автоматизованого робочого місця не обходиться 

жодна фінансова операція. Автоматизація і комп’ютеризація є однією з 

найважливіших стадій інноваційних технологій. Інтенсивний розвиток 

електронно-обчислювальної техніки і технологій, використання прикладних 

бухгалтерських програм забезпечило значний позитивний вплив на ефективність 

аудиту і вдосконалення його методів. Комп’ютерна обробка бухгалтерських 

даних забезпечує автоматизоване збирання і обробку інформації, необхідної для 

оптимізації управління в різних сферах діяльності. Вдосконалення аудиторської 

роботи відповідно до вимог ринку, певним чином, залежить від комп’ютеризації 

облікових та аналітичних систем, автоматизованого видавання документів та їх 

збереження. Найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми є чітка, 

своєчасна і достовірна методика перевірки будь-якого об’єкта бухгалтерського 

обліку.  

Процес проведення аудиту є досить трудомістким і разом з тим ризиковим, 

навіть одна помилка може стати причиною цілого ряду порушень і неточностей, 

це відіб’ється на господарському процесі та інформації про фінансово-майновий 

стан підприємства. Отже питання спрощення та мінімізації ризику даного 

процесу є досить актуальним. Один з основних шляхів вирішення даної 

проблеми є автоматизація аудиторської діяльності за допомогою сучасних 

інформаційних технологій. 

Фактори, які стримують автоматизацію аудиторської діяльності в Україні, 

зображені на рис.2. 
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Рис. 2. Фактори, які стримують автоматизацію аудиторської діяльності в 
Україні 

Джерело: [3] 
 

Отже, значний прогрес в аудиторській роботі може бути досягнутий за 

рахунок використання комп’ютерної техніки. Під час аудиту використовуються 

портативні комп’ютери, які підвищують продуктивність праці аудиторів. 

Застосування цієї техніки забезпечує оперативність і більшу точність виконання 

аудиторських процедур. Комп’ютерні програми, наприклад, дають можливість 

швидко перевірити правильність нарахування заробітної плати залежно від 

складності та якості виконаних робіт і кваліфікації працівників. Але, 

використання комп’ютерних програм в аудиті вимагає розроблення спеціальних 

методик для визначення стану підприємства, де надаються аудиторські послуги. 
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Фактори, які стримують автоматизацію аудиторської діяльності  

– низький рівень розвитку аудиторських послуг; 
– специфіка аудиторської діяльності що полягає в неможливості повної автоматизації  

процесу аудиту; 
– збільшуються вимоги до рівня кваліфікації аудиторів; 
– розробка аудиторського програмного забезпечення є трудомістким процесом який 

потребує значних фінансових витрат; 
– обмежений доступ до певних інформаційних ресурсів підприємства; 
– виникнення непередбачених програмних помилок, збої, загроза знищення 

інформації; 
– виїзний характер роботи аудиторів; 
– застосування клієнтами різного програмного забезпечення; 
– різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм. 
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РЕЙТИНГОВІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Податки у сучасному суспільстві – це одна з основних форм доходів 

держави, яка забезпечує економічний розвиток країни. Здійснення ефективної 

податкової політики дозволить збільшити рівень як виробництва, так і 

відповідно зайнятості населення, а також забезпечити збільшення доходів 

бюджетів, таким чином збільшивши конкурентоспроможність економіки країни. 

Тому особливої уваги потрібно приділити рівню податкового навантаження в 

країні, так як він є важливим чинником щодо визначення ефективності бізнесу 

для власників та подальшого розвитку економіки загалом. 

Питання податкового навантаження, його оптимізації та впливу на 

економічну активність і доходи платників розглядали такі вчені як: Е. Селігман, 

С. Мовшович, К. Брауеар, П. Мікеладзе, А. Соколова, К. Шмельова, 

А. Гарбергерома, Дж. Стігліц, В. Папава, В. Андрущенка, В. Вишневський, 

І. Луніна, А. Соколовська, В. Федосова, Л. Шаблиста та інші.  

В рейтингу «Оподаткування 2018» (Paying Taxes 2018) Україна значно 

поліпшила свої позиції, піднявшись з 84 місця на 43. Дослідження проводилося 

за участю Світового банку і компанії PwC, в його рамках оцінювалися кількісні 

та якісні аспекти сплати податків в 190 країнах[3]. 

Також були спрощені процедури податкової звітності. Все це дозволило 

помітно поліпшити позиції нашої країни в світовому рейтингу простоти сплати 

податків. Якщо в 2012 році з 190 країн Україна перебувала на 181 місці, майже в 

кінці списку, то за 6 років країна змогла поліпшити свій рейтинг на 138 позицій. 

Фактори, за рахунок яких Україна поліпшила свої показники в рейтингу: 

– Україна стала єдиною країною в регіоні Східної Європи і Центральної Азії, 

яка в 2016 році знижувала ставки податків;  
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– можливість подання податкової звітності в електронному вигляді суттєво 

економить час для платника податків; 

– у порівнянні з іншими країнами, в Україні відносно прості правила для 

бізнесу щодо внесення змін та правок у податкові декларації та декларації з 

відшкодування ПДВ за експортними операціями [1]. 

Податкове навантаження в Україні за останній рік знизилося з 51,9 до 37,8%. 

За цим показником Україна піднялася на 98 позицію в порівнянні з 156 місцем 

роком раніше. У країнах Європейського Союзу податкове навантаження 

становить 39,6%, а середньосвітовий показник – 40,5% [2, c. 927]. 

За кількістю податкових платежів на рік – їх всього п’ять, Україна посідає 3 

місце у світі. Для порівняння, в країнах Євросоюзу 12 платежів на рік, у 

середньому по країнам світу – 24 платежі. 

При цьому в Україні бізнес змушений витрачати набагато більше часу на 

підготовку та подання звітів і сплату податків. Це займає 327,5 годин, що трохи 

краще за показник минулого року – 355,5 годин.За цим показником Україна 

знаходиться на 159 місці в світі. При цьому середньосвітовий показник часу на 

підготовку звітів становить 240 годин, в країнах ЄС – 161 год. 

За словами віце-президента Американської торгової палати Тетяни 

Прокопчук, 55% опитаних компаній підтвердили поліпшення податкового 

клімату в Україні. Найбільше нарікань представників іноземного бізнесу в 

Україні пов’язані з витратами часу на заповнення податкової звітності та 

відсутність повноцінного електронного кабінету зі сплати податків. 

Насамперед, Україна продовжує поступатися іншим країнам у питанні 

оформлення податкової звітності. Зниження часу і трудовитрат для бізнесу на 

підготовку звітів дозволить помітно поліпшити позицію України у світовому 

рейтингу. 

Цьому сприятиме [3]:спрощення форм податкової звітності дасть 

можливість знизити час на її заповнення; повноцінне запровадження 

електронного кабінету платників податків; перехід на електронний 

документообіг; поліпшення системи електронного адміністрування ПДВ; більш 
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м’які вимоги до форми заповнення накладної з ПДВ; повернення до річної 

звітності з податку на прибуток підприємств. 

Багато дослідників вважають, що Україна може покращити свої показники 

в рейтингу PayingTaxes за рахунок зниження часу з обліку податку на прибуток 

і на проведення бюджетного відшкодування.  

Зниження ставок податків – не головна причина для зростання інвестиційної 

привабливості, оскільки дії фіскальних служб повинні будуватися так, щоб не 

«відлякувати» бізнес і не знижувати його інтерес вкладати гроші в українську 

економіку. Особливо це стосується взаємин фіскальних органів та іноземних 

інвесторів.Ухвалюючи рішення, куди вкладати свої гроші, інвестори звертають 

особливу увагу на зручність ведення справ і податкову систему певної країни [3].  

Таким чином зростання рейтингу України в PayingTaxes 2018 і наступні 

кроки з усунення існуючих незручностей для бізнесу, пов’язаних з великими 

затратами часу на підготовку та подання податкової звітності, сприятимуть 

зростанню інвестиційної привабливості та поліпшенню умов для ведення бізнесу 

в нашій країні. 

Список використаних джерел 

1. Савченко А. М., Блищик Л. В. Аналіз рівня податкового навантаження в контексті 
імплементації Європейських стандартів у національну економіку України. Економічна 
наука. 2018. №1(11) URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2018/23.pdf (дата звернення: 
01.03.2019 р.). 

2. Матвійчук М. О., Брехов С. С. Оптимізація рівня податкового навантаження на субєктів 
господарювання в Україні «Молодий вчений». 2018. №1(53). С. 926-929. 

3. В Україні вдвічі покращився рейтинг податкового клімату (новини) 
URL:http://www.economy.in.ua/pdf/5_2018/23.pdf (дата звернення: 01.03.2019 р.). 

 

Денисенко О. П., магістрант 

Полтавська державна аграрна академія 
 

РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ 
ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ 

 
Раціональне управління дебіторською заборгованістю дозволить 

підприємству зберегти його стійкий фінансовий стан. Для реального 

відображення в балансі поточної дебіторської заборгованості, слід оцінити її за 

чистою реалізаційною вартістю, що являє собою різницю між первісною 
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вартістю й резервом сумнівних боргів. Отже, необхідно, безсумнівно, 

створювати резерв сумнівних боргів. 

В Україні величина резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість» визначається за двома методами: застосування 

абсолютної суми сумнівної заборгованості та застосування коефіцієнта 

сумнівності. 

Розглянемо методи визначення резерву сумнівних боргів детальніше. 

Застосування методу абсолютної суми передбачає, що розмір резерву 

визначається в сумі заборгованості тих дебіторів, платоспроможність яких 

викликає сумніви [2].  

Метод застосування коефіцієнта сумнівності характеризується множенням 

суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт 

сумнівності. Коефіцієнт сумнівності згідно з чинними нормативами обліку 

розраховується такими способами: 

– визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; 

– класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення;  

– визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду 

дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок 

відповідного періоду за попередні 3 – 5 років. 

Отже, для нарахування резерву таким методом треба розрахувати 

коефіцієнт. Часовий інтервал, показники якого підлягають аналізу, підприємство 

визначає самостійно – звичайно, це період від трьох до п’яти років [1-3]. 

Загалом, кожен з методів розрахунку резерву сумнівних боргів має свої 

переваги та недоліки, як це показано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Особливості застосування методик визначення резерву сумнівних  

боргів в Україні  
Метод Особливості застосування 

1 2 
Застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості 

На основі платоспроможності 
окремих дебіторів 

Доцільно застосовувати, коли існує незначна 
кількість дебіторів, тобто лише малі підприємства 

Застосування коефіцієнта сумнівності 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Визначення питомої ваги 
безнадійних боргів 

Підприємство має вести якісний та достовірний 
облік сум чистого доходу, на практиці ж це не 
завжди дотримується 

Класифікація дебіторської 
заборгованості за строками 
непогашення 

Не потребує напруженої роботи з вивчення 
платоспроможності окремих дебіторів, а отже є 
раціональним у застосуванні 

Визначення середньої питомої ваги 
списання дебіторської 
заборгованості 

Відсутність прикладів розрахунку в П(С)БО 10, 
складність розрахунку 

Джерело: [2] 
 

В ході проведеного порівняльного аналізу методів визначення резерву 

сумнівних боргів, вважаємо найбільш обґрунтованим використання методу 

розрахунку із застосуванням коефіцієнта сумнівності, котрий слід визначати на 

підставі класифікації заборгованості за строками непогашення.  

З метою упорядкування та організації внутрішньої роботи облікового 

колективу пропонуємо додатково зафіксувати деталізовані організаційно-

методичні аспекти розрахунку та відображення резерву сумнівних боргів в 

обліку у Наказі про облікову політику. Для поліпшення організації 

документування та спрощення роботи персоналу підприємства доцільно 

розробити індивідуальні витяги з Графіка документообігу в частині дебіторської 

заборгованості за товарними операціями. 
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зростає щоденно, оскільки ці розрахунки впливають безпосередньо на 

фінансовий стан кожного підприємства. Загальні положення методології та 

обліку дебіторської заборгованості висвітлюються в наукових працях 

Ф. Ф. Бутинця, Л. П. Кулаковської, М. Ф. Огійчука, М. Д. Білик, І. О. Бланка, 

Г. Г. Кірейцева, В. В. Ковальова, Л. О. Лігоненко, С. І. Маслова, Л. І. Павлової, 

А. М. Поддєрьогіна та інших. Разом з тим, ряд суперечностей теорії та практики 

обліку дебіторської заборгованості за товарними операціями залишаються 

невирішеними, що обумовлює тематичний вибір кваліфікаційної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» [1; 2; 3]. 

Об’єктом дослідження у таких роботах здобувачів вищої освіти є процедури 

відображення операцій з обліку розрахунків з покупцями та замовниками 

конкретних підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади, а також, діюча 

практика обліку та контролю розрахунків з покупцями та замовниками. 

Методичною основою дослідження виступають фундаментальні положення 

економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем 

фінансового та управлінського обліку дебіторської заборгованості [1; 2; 3]. 

Для реалізації завдань дослідження методики обліку дебіторської 

заборгованості за товарними операціями доцільно використати такий 

методичний інструментарій: діалектичний метод пізнання та теоретичного 

узагальнення – для комплексного дослідження питань бухгалтерського обліку 

дебіторської заборгованості за товарними операціями; групування та 

статистичних порівнянь – для комплексного оцінювання дебіторської 

заборгованості; аналізу і синтезу – для узагальнення інформації щодо стану 

регулювання розрахунків з дебіторами; абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення сутності та змісту дебіторської заборгованості і формулювання 

висновків; індукції та дедукції – для уточнення понять «поточна дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги»; графічний і табличний 

– для наочного відображення результатів дослідження; абстрактно-логічний – 

для формування мети й завдань дослідження; комплексно-системний підхід – для 
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вивчення положень національного законодавства та нормативів щодо 

бухгалтерського обліку боргів дебіторів. 

Інформаційну базу кваліфікаційних робіт з означеної проблематики 

складають: Закони України, інструкції, положення та інші нормативні 

документи, що стосуються організації облікової роботи та аудиту, періодичні 

наукові видання економічного спрямування, внутрішня облікова та звітна 

інформація досліджуваних підприємств [1; 2; 3]. 

Практичне значення виконання кваліфікаційних робіт щодо методики 

обліку боргів деьіторів полягає у одержанні результатів у вигляді розробки та 

надання рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості за товарними операціями з впровадженням в облікову практику 

досліджуваних підприємств. 
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Визначальною ознакою грошового обігу сьогодення є зменшення 

регуляторного впливу і посилення самостійності суб’єктів господарювання [1] в 

межах жорсткої нормативно-правової регламентації, насамперед, в частині 

виявлення порушень і відповідальності за них. Важливим стає пошук, розуміння 

та коректність застосування раціональних альтернатив організації ведення 

касових операцій вітчизняними підприємствами.  

Мета дослідження полягає у встановленні й обґрунтуванні доцільності вибору 

підприємством конкретних альтернатив у веденні касових операцій з числа 
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дозволених за чинними нормами законодавства. В ході дослідження 

використано: (1) методи системного аналізу, синтезу та порівняння; 

(2) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [1] 

і спеціальну літературу за проблематикою дослідження. 

За результатами огляду спеціальної літератури щодо проблем готівкового 

обігу встановлено значний рівень використання готівки в розрахунках між 

суб’єктами господарювання в українському контексті. В науковій праці [2, 

с. 215] зазначено належність України до країн з показником високого рівня 

готівки в національній економіці за даними НБУ. Альтернативою такого вибору 

є посилення розвитку безготівкових розрахунків з орієнтацією на фінансову 

стабільність вітчизняних підприємств і банківської системи. 

Опрацювання Положення про ведення касових операцій у національній валюті 

в Україні [1] дозволило встановити наявність таких альтернатив для організації 

готівкових розрахунків:  

– порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі (на підставі розрахунку 

середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі);  

– період для розрахунку ліміту залишку готівки в касі (обирається 

самостійно підприємством з урахуванням специфіки діяльності, обсягу й 

інтенсивності готівкових розрахунків, віддаленості від установ банку, умов 

касового обслуговування банком в частині варіанту і процедури інкасації, 

тривалості операційного часу банку); 

– гранична сума одноденного розрахунку готівкою за одним або кількома 

платіжними документами (обмеження для розрахунків з юридичними особами 

до 10 000 грн. або до 50 000 грн. за договорами купівлі-продажу, що підлягають 

нотаріальному посвідченню, з фізичними особами до 50 000 грн.);  

– варіант інкасація готівкової виручки (самостійно із застосуванням 

платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки або через відповідні 

служби з надання послуг з інкасації, якими отримано ліцензію Національного 

банку України);  
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– процедура інкасації у вихідні і святкові дні (в день приймання готівкової 

виручки – через банкомати / програмно-технічні комплекси 

самообслуговування; протягом операційного часу наступного робочого дня 

банку і підприємства – безпосередньо до банку);  

– строки здавання готівкової виручки за узгодженням з банківською 

установою (щодня – в день приймання готівкової виручки, якщо підприємство 

розташовано в населеному пункті, де є банк; наступного дня за днем приймання 

готівкової виручки, якщо графік змінності підприємства за внутрішніми 

правилами трудового розпорядку не дозволяє забезпечити здавання такої 

виручки у день її приймання; не рідше одного разу на п’ять днів, якщо 

підприємство розташовано в населеному пункті, де відсутні банківські 

установи). 

Пріоритетність певної альтернативи має забезпечити прискорення обігу 

готівкових коштів і своєчасність надходження готівки до каси банку з 

фокусуванням на мінімізацію кількості готівкових розрахунків, активізацію і 

поширення різних форм безготівкових розрахунків. Для обґрунтованого вибору 

раціональної альтернативи доречно враховувати функціональні особливості 

роботи підприємства: внутрішній трудовий розпорядок; режим роботи; графіки 

змінності; порядок і особливості здавання готівкової виручки до банку. 

Слід наголосити, що закріплення обраної конкретної альтернативи 

здійснюється шляхом затвердження внутрішнім стандартом підприємства. Це 

може бути оформлено як окремий стандарт Регламент ведення касових операцій 

або як окремий елемент в Обліковій політиці підприємства з одночасним 

представленням доречних додатків: (1) Порядок розрахунку ліміту залишку 

готівки в касі, (2) Розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Зміну альтернативи 

може бути обумовлено змінами норм законодавства або наявністю відповідних 

обставин унікальності функціонування, що передбачає подальший перегляд 

раціональності вибору і його затвердження.  

Отже, за результатами дослідження встановлено основні альтернативи в 

організації готівкових розрахунків вітчизняними підприємствами (порядок 
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розрахунку ліміту залишку готівки в касі (в тому числі період для розрахунку), 

гранична сума одноденного розрахунку готівкою, варіант інкасація готівкової 

виручки, процедура інкасації у вихідні і святкові дні, строки здавання готівкової 

виручки за узгодженням з банківською установою) з орієнтацією на 

пріоритетність поширення безготівкових форм розрахунків. 
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Annotation. The research has made about  modern development of the economy, 

which ensures the reformation of the accounting activity of society as a whole it 

contributes to raising the level of social protection of the population. In this regard, the 

representatives of economic professions recognize the need for changes at the 

regulatory level in order to bring accounting tasks closer to social interest. 
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Presentation of the main material. Economic reforms in Ukraine have led the need 

of reforming the accounting system in accordance with international harmonization 

and standardization systems.  

Modern profession "accountant" - a product of a post-industrial developed 

economy, which is supported mainly by private capital. At the same time it affects all 

phenomena  that inherent to the economy in general. This profession is becoming more 

and more difficult to master. Therefore the issues related with qualitative training of 
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professional personnel oriented on the future development of accounting become 

relevant. The study of scientific literature on this problem showed that this issue was 

studied by a number of particular sciences: F. F. Butinets, B. I. Valuev, G. G. Kireytsev, 

N. M. Maluga, M.S. Pushkar, V.V. Sopko, M.G. Chumachenko. 

Normative-legal regulation of the accounting system as a professional activity in 

Ukraine has a multilevel character. Important levels of the legal and regulatory system 

of accounting are: 

1) constitutional;   

2) legislative;  

3) normative, methodical;  

4) Organizational and administrative at the enterprise level. 

Theoretical, methodological and practical problems of accounting are caused by 

insufficient of professionalism and competence of accountants, scientists, teachers. 

These individuals are considered as elements of the system in the application of the 

system approach and at the same time are its subjects. 

In modern conditions, vocational education as a factor of further accounting 

development  requires an adequate elaboration of its principles with taking into account 

the social role of the accountant. In this context the teacher through the educational 

function of study must form the consciousness of an accountant that meets the needs 

and goals of society development in general and the economic culture of an accountant 

who prevents theft, property squandering of the owner, deceiving society members, 

report falsification, unethical professional behavior, anti-social professional judgment. 

The important issue in work organization of accounting apparatus is the proper 

placement of accounting personnel in certain areas of the accounting process and the 

most efficient use of technical accounting tools that ensure economic, high-quality 

accounting and control. 

One of the essential elements of the economy is the well-developed and efficiently 

organized accounting business. Accountants play the vital role in providing evidentiary 

and correct information necessary for decision-making on the supply, hiring and use of 

resources, which determines the efficiency of a market economy. This concerns both 
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to internal accountants who serve businesses by providing information for making 

managerial decisions and external decision making, one of the main functions which is 

to facilitate the functioning of the capital market by ensuring the reliability of financial 

statements of enterprises [1]. 

For today, the accounting is an independent structural unit of the management 

apparatus, which must carry out accounting of all business activities of the enterprise. 

Its activities are closely linked to all services, departments and production units that 

are in the company as they pass the documentation and other economic information 

required for accounting and control. Thus, accounting officers directly control the 

implementation of economic plan indicators, in particular: supply, production and 

marketing of products, determines performance indicators - profitability, profitability 

and other economic indicators of the enterprise [2]. 

Increasing the analytical and efficiency of accounting largely depends on the 

rational organization of workplaces and working conditions of accounting staff central 

accounting.  

In addition, the basics of rational accounting organization include: 

– clear structure of the accounting machine;  

– division of responsibilities among employees;  

– a document flow chart;  

– choice the forms of accounting;  

– organization of the workplace, etc. 

In researches of scientists it is possible to follow the opinion concerning the 

traditional role of accountants. It lies of providing information on the value of property 

and financial results. The renewed role lies in the ability to make decisions about the 

strategic development of the enterprise and to prevent negative business trends. 

Therefore, in determining the rights, duties, responsibilities, qualification requirements 

of the accountant in the current normative documents of Ukraine it is necessary to lay 

not only the principle of qualitative execution of technical procedures, but also 

responsibilities that take into account the change of functions of an accountant in 

ensuring the stability of the state's economy and the interests of society. [3] 
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Consequently, accounting, as a science, requires well-grounded, long-term 

forecasts, in order to implement proactive measures to develop its theory, methodology 

and training of accounting personnel. The development and implementation of a 

methodology for carrying out forecast studies at the state level is intended to facilitate 

the adoption of decisions that determine the most urgent areas of the development of 

the theory, organization and methodology of accounting and improve the efficiency of 

accounting education. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

УКРАИНЫ И ГЕРМАНИИ 

 
Налоги никто не любит платить это сказал еще Платон, и он прав. Поэтому 

всегда приходится искать «золотую середину”, чтобы эти налоги не уничтожали 

тех, кто их платит. 

Мировой опыт показывает, что налоговый механизм заключает в себе 

огромные возможности воздействия на развитие предпринимательской 

деятельности, динамику и структуру общественного производства, его 

размещение. Налоговые сборы и платежи являются основным источником 

формирования бюджета государства, любому государству для выполнения своих 

функций необходимы фонды денежных средств. Очевидно также, что 

источником этих финансовых ресурсов могут быть только средства, которые 

правительство собирает со своих «подданных» в виде физических и 

юридических лиц. Из этих средств финансируются государственные и 

социальные программы, содержаться структуры обеспечивающие 
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существования и функционирование самого государства. 

В Украине ставка налога на прибыль для юридических лиц составляет 18%. 

Напомним, что ранее предполагалось снижение данного налога (в 2015-2016 гг.) 

до уровня 16%. Но в связи с политическим и экономическим кризисом в стране 

понижения не произошло. 

И, тем не менее, 18% – далеко не самая высокая ставка налога на прибыль в 

Европе. К примеру, в Польше и Чехии он составляет 19%, в Дании – 25%, а в 

Бельгии и вовсе 34%.Немногим меньше корпоративный налог в Латвии и 

Литве – 15%.  

В Германии стоимость реализованного валового национального дохода 

сначала распределяется между теми, кто занят в его образовании. Это владельцы 

средств производства – предприниматели или юридические лица, которые 

получают свою часть в виде прибыли, и работники и служащие, которым 

выплачивается заработная плата. Государство получает свои доходы 

преимущественно в процессе перераспределения валового национального 

продукта путём налогообложения первичных и вторичных доходов, чётко 

определяет уровень налогообложения. Система налогообложения открыта и 

понятна для налогоплательщиков. В целом при таком варианте формирования 

доходов бюджета основными объектами налогообложения являются доходы 

населения (заработная плата, личные доходы предпринимателей). Это не 

преимущество или недостаток, это объективное свойство национальной 

экономической системы с данным распределением валового национального 

продукта. 

Главной особенностью ныне действующей налоговой системы в Украине 

является то, что в ней, как и раньше, платежи предприятий значительно 

преобладают над поступлениями от населения, тогда как в Германии налог с 

дохода с физических лиц составляет приблизительно 40% всех налоговых 

поступлений. Таким образом, когда основу налоговой системы становятся 

доходы предприятий, использование налогов с предприятий как экономических 

регуляторов очень ограничено.Чтобы реально что-то изменить в налоговой 
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политике, нужно прежде всего создать для этого соответствующие предпосылки, 

а именно – сделать основным налогоплательщиком население, значительно 

повысив при этом долю оплаты труда в составе валового национального 

продукта. На нынешнем этапе налоговая политика Украины уже не может 

ограничиваться лишь изменением форм налогов. Настало время изменять саму 

основу налоговой системы, потому что при такой основе налоговой политики 

нельзя ни снижать уровень налогообложения – ибо возрастёт дефицит 

государственного бюджета, ни увеличивать налоги – так как дальше уже некуда. 

В целом налоговая система в Германии достаточно сложная. Нередко она 

подвергается в стране жёсткой критике, прежде всего из-за относительно 

больших ставок налогообложения фирм. Однако эти действительно высокие 

ставки разрешают государству решать самые сложные задачи социального 

рыночного хозяйства и трансформировать новые федеральные земли на востоке. 

И даже в этих случаях идёт поиск возможностей снизить налоги, которые 

отрицательно влияют на положение Германии в конкурентной борьбе 

территорий для вложения капиталов касательно Украины, то самое полезное, что 

можно получить из опыта немецкой налоговой системы – это чёткое 

распределение компетенций между разнообразными уровнями государственной 

власти и чёткая проработка всех механизмов налогообложения. 
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Розвиток ринкових відносин в нашій країні вимагає постійного 

удосконалення аудиторської діяльності. Розробка та удосконалення 
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внутрішньофірмових стандартів аудиту відповідно до Міжнародних стандартів 

в умовах функціонування та розвитку ринкових відносин в нашій країні стала 

об’єктивною необхідністю. Нажаль в українській практиці сьогодні мало 

застосовуються внутрішньофірмові стандарти аудиту, що звичайно значно 

ускладнює роботу аудиторських організацій в процесі здійснення аудиторської 

перевірки.  

Внутрішньофірмові стандарти є деталізацією національних і міжнародних 

стандартів, вони доводять вимоги загальноприйнятих стандартів до рівня 

конкретних методик і вказівок співробітникам аудиторської фірми. 

Внутрішньофірмові стандарти аудиторських організацій повинні містити 

конкретні рекомендації, що дозволяють аудиторам на практиці визначити чіткий 

порядок своїх дій по виконанню вимог правил (стандартів) і по підвищенню якості 

аудиторських перевірок [1]. 

Внутрішньофірмові стандарти є індивідуальними, авторськими в кожній 

аудиторській фірмі, їх зміст − закрита інформація. Внутрішньофірмові стандарти − 

це набір внутрішньофірмових інструкцій та настанов значного обсягу, які постійно 

коригуються з метою вдосконалення і через зміни середовища їх застосування. 

При розробці внутрішніх стандартів аудиторські організації зобов'язані 

керуватися чинними законодавчими та нормативно-правовими актами, які 

регулюють аудиторську діяльність. Вони є свідченням професіоналізму діяльності 

аудиторської фірми, тому повинні містити конкретні практичні рекомендації, які 

дозволяють аудиторам чітко визначати порядок своїх дій при взаємовідносинах 

з клієнтом, а також під час планування, перевірки і оформленні результатів 

аудиту, що в свою чергу забезпечить належну якість аудиторських послуг. 

Структура внутрішьофірмового стандарту може включати такі розділи: 

1. Загальні положення 

1.1. Мета і основа розробки стандарту 

1.2. Необхідність використання стандарту 

1.3. Сфера застосування стандарту 

1.4. Взаємозв'язок з іншими стандартами 
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1.5. Взаємозв'язок з раніше діючими нормативними документами і 

внутрішніми стандартами 

1.6. Строк дії 

2. Основні поняття та визначення 

3. Зміст внутрішнього стандарту 

3.1. Основні вимога 

3.2. Методика вирішення зазначеної проблеми 

4. Нормативні акти, що використовуються в ході аудиту 

5. Додатки 

5.1. Макети робочих документів аудитора 

5.2. Аудиторські процедури 

В кінці документу проставляється підпис розробника внутрішьофірмового 

стандартку аулиту. 

Стандарти внутрішнього аудиту розробляються і впроваджуються з метою:  

– удосконалення практики проведення внутрішнього аудиту;  

– забезпечення якості аналізу й оцінки системи внутрішнього контролю;  

– перевірки відповідності проведення господарських операцій політиці та 

процедурам підприємства, а також чинному законодавству України;  

– інформування керівництва підприємства, про появу певних проблем;  

– розробка і впровадження запобіжних заходів щодо виникнення ризиків у 

фінансово-господарській діяльності підприємства;  

– складання уніфікованих аудиторських висновків (звітів) [2]. 

Разом з тим, значення внутрішньофірмових стандартів полягає в тому, що 

вони дозволяють аудиторським організаціям: 

– повніше дотримуватися вимог стандартів аудиторської діяльності; 

– зробити технологію і організацію проведення аудиту більш раціональною, 

зменшити трудомісткість аудиторських робіт по перевіркам окремих ділянок (за 

допомогою робочих таблиць і запитальників, інших документів технічного 

характеру), забезпечити додатковий контроль за роботою асистентів аудитора; 

– сприяти впровадженню в аудиторську практику наукових досягнень і 
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нових технологій, зміцнити суспільний престиж професії; 

– забезпечити високу якість аудиторської роботи і сприяти зниженню 

аудиторського ризику; 

– деталізувати професійна поведінка аудитора відповідно до етичних норм 

аудиту. 

В цілому внутрішньофірмові стандарти можуть розроблятися аудиторськими 

організаціями в рамках проведення аудиту конкретного об’єкта обліку. При цьому 

структура такого стандарту дасть можливість більш раціонально проводити 

аудиторські перевірки. На підприємствах внутрішьофірмові стандарти аудиту 

обов’язково затверджуються наказом керівника. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ СТАТИСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ В ОБЛІКУ 

 

У виробничій діяльності суб’єктів господарювання на постійній основі 

діють закони надання економічної інформації з боку статистичного апарату та 

бухгалтерської служби для узагальнення отриманих результатів і отримання 

виваженого рішення щодо подальшої роботи кожного учасника фінансово–

економічного середовища.  

Тому, статистичний облік, як елемент загально – економічної системи, являє 

собою сукупну інформацію про господарські процеси підприємства з метою 

формування загальноекономічної інформації про становище держави, регіону чи 

галузі зокрема [2].  

Одним із основних і найбільш поширених методів обробки і аналізу 

первинної статистичної інформації, який широко застосовується в обліку є 

http://www.auditfin.com/fin/2011/5/2011_V_04_03.pdf
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статистичне групування. Останній являє собою один з основних методів обробки 

та аналізу первинної статистичної інформації, що проявляється у розподілі 

сукупності на групи за істотними для даного дослідження ознаками. 

Метод статистичних групувань дає змогу так розробити первинний 

статистичний матеріал, щоб всі суттєві риси і особливості досліджуваних 

суспільних явищ отримали чітке вираження. Цим визначається роль групувань 

як наукової основи зведення [1]. В аналітично – обліковій роботі важлива роль 

належить групуванню підприємств за виходом валової продукції на одиницю 

ресурсів виробництва, продуктивністю праці, собівартістю продукції, 

рентабельністю, урожайністю, продуктивністю тварин та ін. 

За допомогою групування можна обробити зібрані данні та узагальнені 

показники, що правильно відображають реальність і дозволяють провести 

поглиблений аналіз, виявити зв’язки, що характеризують сукупність фактів.  

Науково обґрунтоване зведення та групування первинного матеріалу 

обумовлюють чистоту аналізу та обґрунтованість його висновків. Методологія 

статистичних групувань охоплює такі питання: 

1) вибір групувальної ознаки;  

2) вибір кількості груп та інтервалів;  

3) вибір кількості ознак, за якими проводиться групування [3]. 

Важливою проблемою проведення статичного групування є вибір 

групувальної ознаки, яка може бути атрибутивною (характеризує властивості, 

якість даного явища і не має кількісного виразу) і кількісною (має числове 

вираження, вона завжди є у кожної одиниці сукупності, але в різних розмірах). 

За економічним змістом розрізняють результативні (відображає наслідок) і 

факторні ознаки (відображає причину явища) [3]. 

Таким чином, метод статистичних групувань займає пріоритетне місце для 

використання в обліку, так як, крім характеристики механізму взаємодії всієї 

різноманітності типів і форм тих чи інших явищ, доводить істотність показників, 

які дають характеристику стану і розвитку сукупності. А з цього випливає, що 

цілий ряд статистичних методів певною мірою спирається на метод 
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статистичних групувань як на свою основу. 
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В економічному розвитку країни  фінансова звітність відіграє значну роль, 

оскільки її інформація використовується для управління підприємством, для 

накопичення та узагальнення показників у масштабах галузі економіки, видів 

діяльності. Одним із найважливіших етапів розвитку ринкових відносин є 

вивчення та практичне використання даних фінансової звітності та 

бухгалтерського обліку, оскільки вони відображують реальну картину 

фінансового стану малих, середніх та великих підприємств.  

Зважаючи на визначальну роль суб’єктів малого підприємництва у світовій 

економічній системі, Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності 

затвердила окремий комплект бухгалтерських стандартів, призначених для 

підприємств малого та середнього бізнесу «Міжнародний стандарт фінансової 

звітності для малих і середніх підприємств» (International Financial Reporting 

Standard for Small and Medium-sized Entities) [1]. Однак, даний стандарт вирізняє 

такі вирішальні критерії віднесення підприємств до даної категорії: вони не є 

підзвітними громадськості та оприлюднюють фінансові звіти загального 

призначення для зовнішніх користувачів (ними є власники, що не беруть участь 

в управлінні підприємством, існуючі та потенційні кредитори).  У світовій 
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практиці жоден із перелічених вище критеріїв не використовувався як 

вирішальний чинник віднесення до тієї чи іншої категорії підприємств. 

Даний стандарт для МСБ може використовуватися невеликими 

вітчизняними підприємствами з метою отримання кредитів у зарубіжних банках, 

а також в якості основи для побудови системи управлінського обліку за умови, 

що витрати на складання звітності не перевищать вигоди для бізнесу від її 

використання. Як свідчить вітчизняна практика, впровадження МСФЗ 

відбувається поетапно. На кожному з етапів виникають проблеми,  виокремлення  

їх згідно з класифікацією подано у табл. 1.  
Таблиця 1  

Проблеми застосування МСФЗ на різних етапах 

впровадження  
№ 

з/п 
Етап Проблеми, що виникли 

1. 
Створення законодавчих та 
організаційних  передумов 
впровадження МСФЗ 

а) недостатня мотивація керівництва підприємства;  
б) надання стислих термінів для підготовчого етапу 
впровадження МСФЗ;  
в) нестача кваліфікованих спеціалістів. 

2. 
Адаптація національної 
нормативно-правової бази 
бухгалтерського обліку  

а) низька якість облікової інформації;  
б) необхідність створення нормативно-правової  
бази з питань обліку для малого бізнесу.  

3. 
Удосконалення державного 
регулювання у сфері 
бухгалтерського обліку  

а) необхідність урахування національної специфіки;  
б) потреба у єдиних методологічних засадах.  

4. 
Міжнародне співробітництво та  
світовий досвід  

а) відсутність досвіду стажування працівників у Раді з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) ; 
б) не передбачено подальше розширення сфери застосування 
МСФЗ для інших економічних суб’єктів.  

Джерело: систематизовано за джерелом [2] 

 

За допомогою МСФЗ українські підприємства, зокрема суб’єкти малого 

підприємництва, зможуть ефективно вирішувати такі завдання, як: постійне 

забезпечення керівництва достовірною інформацією для прийняття 

управлінських рішень, оцінка наслідків їх прийняття (табл.2) . 
Таблиця 2 

Переваги впровадження МСФЗ  
№ 
з/п 

Користувачі інформації Переваги застосування МСФЗ 

1 2 3 

1. Підприємства 
Підвищення якості інформації для прийняття рішень менеджерами, 
полегшення доступу до капіталу, в тому числі з іноземних джерел,  
зниження вартості капіталу. 

2. Інвестори 
Підвищення якості інформації для прийняття рішень, зміцнення довіри до 
поданої інформації, краще розуміння ризиків і прибутковості. 

3. Державні діячі Зміцнення українського ринку капіталу й підвищення його привабливості, 
полегшення доступу до світових ринків капіталу. 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

4. 
Національні органи 
регулювання 

Зміцнення нагляду й правозастосування органами регулювання, 
підвищення стандартів розкриття фінансової інформації, більш широкі 
можливості щодо залучення й моніторингу лістингу іноземних компаній. 

5. Інші заціплені особи 
Підвищення довіри й поліпшення економічних перспектив для 
бухгалтерської та аудиторської професій, поліпшення звітності за новими 
та іншими аспектами бізнесу. 

Джерело: розроблено автором 

 
Принципи, закладені у порядок формування таких стандартів, роблять 

звітність, складену згідно правил МСФЗ, адекватнішою і здатною відобразити 

реальний майновий стан підприємств, дозволяють зменшити ризики для 

інвесторів, забезпечити прозорість і зрозумілість інформації, поглибити 

міжнародну кооперацію у сфері бухгалтерського обліку.   

Таким чином, перехід суб’єктів малого підприємництва в Україні  на 

МСФЗ є достатньо складним, оскільки відсутня законодавча основа для 

здійснення такого переходу. Процес прийняття МСФЗ для таких підприємств є 

суттєвою проблемою, оскільки він передбачає залучення до процесу адаптації 

висококваліфікованих фахівців (аналітиків, податкових фахівців, і, перш за все, 

фахівців у галузі міжнародних стандартів), яких на даний момент в країні 

недостатньо. У разі переходу на МСФЗ суб’єктів малого підприємництва 

необхідно вводити курс вивчення даних стандартів у програму навчання 

майбутніх фахівців, організувати тренінги та семінари для підвищення 

кваліфікації практикуючих бухгалтерів.  
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ У ФІНАНСОВІЙ 
ЗВІТНОСТІ 

 

У сучасних умовах для результативної діяльності кожному 

господарюючому суб’єкту потрібна інформація про економічних партнерів, 

зацікавлених у налагодженні сталих господарських зв’язків, таку інформацію 

отримують з фінансової звітності. Ґрунтуючись на даних фінансового обліку як 

системи суцільного, безперервного та документального оформлення 

господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан 

майна, власного капіталу і зобов’язань підприємства, звітність відображає і дає 

змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення 

ефективності і сприяє прийняттю необхідних управлінських рішень.  

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [3] визначає, що на основі даних бухгалтерського обліку підприємства 

зобов’язані складати фінансову звітність, яку підписують керівник і головний 

бухгалтер підприємства.  

Відображення витрат у фінансовій звітності передбачається у таких формах: 

− Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1); 

− Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2); 

− Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5). 

У формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) витрати відображаються у 

розділі II «Оборотні активи» за рядком 1170 «Витрати майбутніх періодів». До 

складу витрат майбутніх періодів відносяться витрати, що мали місце протягом 

поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних 

періодів.  

У формі № 2 Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

витрати відображаються у першому розділі Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) у рядках: 2050 «Собівартість реалізованої продукції 
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(товарів, робіт, послуг)», 2130 «Адміністративні витрати», 2150 «Витрати на 

збут», 2180 «Інші операційні витрати», 2250 «Фінансові витрати», 2255 «Втрати 

від участі в капіталі», 2270 «Інші витрати», 2300 «Витрати (дохід) з податку на 

прибуток». 

Відображення статей витрат у фінансовій звітності підприємства 

представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Відображення статей витрат у фінансовій звітності підприємства  

 

Рядок 

фінансової 
звітності 

Найменування показника витрат 

Застосовувані рахунки, 
субрахунки 

при використанні класу 9 

1170, ф.№ 1 Витрати майбутніх періодів 39 

2050, ф.№ 2 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

90, субрахунки 901-903 

91, субрахунки за видами витрат 

2130, ф.№ 2 Адміністративні витрати 92 

2150, ф.№ 2 Витрати на збут 93 

2180, ф.№ 2 Інші операційні витрати 94 

2250, ф.№ 2 Фінансові витрати 95 

2255, ф.№ 2 Втрати від участі в капіталі 96 

2270, ф.№ 2 Інші витрати 97 

2300, ф.№ 2 Втрати (дохід) з податку на прибуток 98 

Джерело: узагальнення автора 

 
У розділі IIІ «Елементи операційних витрат» наводяться відповідні 

елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші 

операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності 

протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за 

вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), 

що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих 

товарів, запасів у цьому розділі не наводиться. В даному розділі 

розшифровуються витрати підприємства, які відображені в першому розділі 

цього звіту [1]. 

При складанні фінансової звітності важливу роль відображають Примітки 

до річної фінансової звітності, в яких щодо витрат обов’язково повинна 

наводитися наступна інформація: 

− склад і сума витрат, відображених у статтях «Інші операційні витрати» та 

«Інші витрати» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід); 



80 

− склад і сума витрат, які не включені до статей Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід), а відображені безпосередньо у складі 

власного капіталу. 

Отже, фінансова звітність є важливим джерелом оперативної інформації для 

управління підприємством. Вона була і залишається інформаційною базою, за 

допомогою якої отримують такі основні дані про обсяг виробництва, реалізації 

продукції, робіт і послуг та затрати на них за видами діяльності. На основі такої 

інформації з'являється можливість приймати своєчасні управлінські рішення 

щодо регулювання діяльності підприємств.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ КРЕДИТІВ БАНКІВ 

 
Бухгалтерський облік починають з оформлення первинного документа. 

Тільки він є підставою для подальших записів на рахунках. Завданням 

бухгалтерського обліку є формалізація господарських операцій, що 

відбуваються на підприємстві [1; 3; 5]. 

Принцип забезпечення кредиту означає наявність у підприємства юридично 

оформлених документів, що гарантують своєчасне повернення кредиту: заставне 

зобов’язання; договір-гарантія; договір-поручительство [2; 4]. 

На першому етапі підприємство і банк ведуть переговори на предмет 

можливого укладення кредитної угоди. За позитивних наслідків переговорів 

банк готовий прийняти документи підприємства для розгляду.  

https://zakon.rada.gov.ua/


81 

На другому етапі підприємство звертається в банк і подає йому документи, 

необхідні для визначення юридичного статусу, фінансового стану підприємства, 

оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення 

кредиту, у тому числі: клопотання підприємства; копії засновницьких 

документів (статут, засновницький договір) та змін і доповнень до них (якщо такі 

були); бізнес-план проекту та додатки до нього або техніко-економічне 

обґрунтування; баланси підприємства, звіти про фінансові результати за останні 

три роки діяльності; перелік та розрахунок вартості майна, що передається 

банкові в заставу, з визначенням його залишкової балансової вартості, року 

будівництва чи випуску, місця розташування, короткої характеристики [2; 4]. 

Додатковим може бути перелік інших документів, що необхідні для проведення 

поглибленого аналізу фінансового стану позичальника. 

Якщо позичальник не є клієнтом цього банку та не має у ньому кредитної 

історії, то за вимогою він додатково надає [2; 4]: 

– довідку про рух коштів на всіх рахунках або виписки з рахунків 

підприємства позичальника, засвідчені банком, який обслуговує підприємство (з 

поточного та валютних) за останні 6-12 місяців; 

– довідку податкової інспекції або банку, що обслуговує позичальника, про 

брак обов’язкових до сплати документів (картотеки № 2); 

– довідку про брак заборгованості за банківськими кредитами та про строки 

повернення підприємством-позичальником раніше одержаних кредитів; 

– нотаріально засвідчені зразки підписів та відбитки печатки. 

Після укладення кредитної угоди банк відкриває підприємству позиковий 

рахунок, на який зараховується відповідна сума кредиту. 

Посвідчує момент отримання кредиту виписка банку, що інформує про 

додаткове зарахування коштів на рахунок. 

На сплату відсотків, штрафних санкцій та сум за тілом кредиту 

підприємства-позичальники виконують платіжні доручення щодо списання 

певних сум із свого рахунку [5]. 

Можна узагальнити документування розрахунків з банками за кредитами в 
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наступній послідовності (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Узагальнення форм документування розрахунків за кредитами банків 
Джерело: розроблено авторами 

 
Отже, укрупнені групи документальних форм за досліджуваним об’єктом 

обліку – це документи перед отриманням кредиту (характеристика стану 

позичальника та його кредитної історій й предмета застави), позиковий 

кредитний договір та виписка про зарахування коштів разом з графіком платежів 

та документарні форми погашення платежів у розрізі складових кредитного 

договору (тіло, відсотки, пені та інші санкції). 
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ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО 
КАПІТАЛУ 

 

Статутний капітал, особливо для новостворюваного підприємства, відіграє 

роль так званої скарбнички, наповнення якої дає змогу підприємству закрити 

певні фінансові питання, що виникають під час його діяльності. Адже майно, яке 

передається як вклад до статутного капіталу підприємства, як правило, 

переходить у власність останнього [1]. 

При створенні товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) та 

формуванні статутного капіталу необхідно керуватися такими нормативними 

документами: Цивільний і Господарський кодекси України та Закон України 

«Про господарські товариства» [2, 3, 4]. 

Відповідно до вимог ст. 57 ГКУ, 87 ЦКУ та 4 Закону України «Про 

господарські товариства», приймаючи рішення про створення товариства з 

обмеженою відповідальністю, його засновники зобов’язані зареєструвати 

установчі документи. 

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є 

статут, який розробляється та підписується всіма засновниками на стадії 

створення. У статуті обов’язково повинні відображатися такі дані: 

найменування, мету і предмет діяльності, розмір статутного капіталу, з 

визначенням частки кожного засновника, склад та порядок внесення 

засновниками вкладів, порядок вступу та виходу з товариства, порядок 

передання (переходу) часток у статутному капіталі, розмір та порядок 

формування резервного капіталу, органи управління і контролю товариства, їх 

компетенція та порядок прийняття рішення, порядок розподілу прибутків і 

збитків, умови реорганізації та ліквідації [5]. 

За ЦКУ передбачено також, у разі необхідності, укладання між 

засновниками договору у письмовій формі, у якому встановлюється порядок 
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заснування товариств, умови здійснення спільної діяльності щодо створення 

товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з 

засновників, строк та порядок внесення вкладів та інші необхідні умови. Цей 

документ не є установчим, та не є обов’язковим для подання при державній 

реєстрації товариства [3].  

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. 

№ 436-IV (далі - ГКУ) [3], вкладами учасників та засновників господарського 

товариства можуть бути: будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні 

цінності; цінні папери; права користування землею, водою та іншими 

природними ресурсами, будинками, спорудами; інші майнові права (включаючи 

майнові права на об'єкти інтелектуальної власності); грошові кошти, в тому числі 

в іноземній валюті. Внески до статутного капіталу підприємства оформлюються 

засновницьким описом майна, який є первинним документом, що підтверджує 

внесення часток засновників. 

Порядок оцінки, документального оформлення та обліку основних видів 

внесків учасниками до статутного капіталу представлено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Порядок оцінки, документального оформлення та обліку основних видів внесків 
учасниками до статутного капіталу  

Оцінка  Документування Кореспонденція рахунків 

Грошові кошти 

- Довідка банку про внесення 
засновниками вкладів до статутного 

капіталу 

Дт 31 Кт 46 

Будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомості 
За погодженою засновниками 
(учасниками) справедливою 

вартістю з урахуванням витрат зо 
передбачені п. 11 П(С)БО 7 

Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів 
Документи щодо державної реєстрації 
нерухомості (технічний паспорт, 
довідка-характеристика з БТІ) 

Дт 103 Кт 46 

Транспортні засоби 

За погодженою засновниками 
(учасниками) справедливою 

вартістю з урахуванням витрат зо 
передбачені п. 11 П(С)БО 7 

Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів 
Документи щодо державної реєстрації 
транспортних засобів, технічна 
документація (технічний паспорт тощо) 

Дт 104 Кт 46 

Джерело: [5] 
 

Отже, невід’ємною умовою функціонування ТОВ є наявність статутного 

капіталу. Основними особливостями формування статутного капіталу є: капітал 

підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і 
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нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів, внесками 

можуть бути як оборотні, так і необоротні активи; чинним законодавством 

визначено мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ та обмеження щодо 

внесків.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 
Організація контролю фінансових результатів полягає в оцінці критеріїв 

достовірності фінансової звітності, а саме: наявність активів та пасивів 

підприємства на дату бухгалтерського балансу; визначення зобов'язань, 

зазначених у балансі; використання прийомів оцінки, передбачених стандартами 

обліку та обліковою політикою підприємства; реальність інформації, поданої в 

звітності, що відбувається протягом звітного періоду; повноту відображення 

інформації; перевірку правильності заповнення форм звітності та їх розкриття за 

окремими розділами (частинами); наявність необхідних пояснень, визначених 

чинним законодавством; порівняння різних форм звітності щодо їх 

відповідності. 

На ПО ВКП Хмельницької ОСС Старокостянтинівська МРБ державний 

контроль в основному здійснюють Хмельницька ОСС та Державна фіскальна 

служба України. Вона здійснює перевірку дотримання норм податкового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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законодавства. За результатами надається довідка (при відсутності порушень) 

або Акт перевірки за дотриманням суб'єктами господарювання порядку 

проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, 

наявності торгових патентів і ліцензій, складений Державною фіскальною 

службою. Даний акт відображає результати перевірки і містить відомості про 

підприємство. Якщо у результаті перевірки виявляються правопорушення, до 

акту перевірки додаються Рішення про застосування штрафних (фінансових) 

санкцій. 

У здійсненні контролю фінансових результатів на підприємствах провідне 

місце займають працівники бухгалтерії, зокрема, головні бухгалтери. Відповідно 

до нормативних документів головний бухгалтер підприємства разом із 

керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний контролювати 

оформлення, приймання і відпуск товарно-матеріальних цінностей, витрачання 

заробітної плати, додержання штатної, фінансової, касової і платіжної 

дисципліни, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, проведення 

інвентаризації цінностей, стягнення у встановлені строки дебіторської і 

погашення кредиторської заборгованості та інших операцій.  

Крім того, головний бухгалтер несе на рівні з керівником підприємства, 

організації, установи відповідальність за порушення правил і положень, які 

регламентують ведення обліку і складання звітності. Важливу роль відіграє і 

наявність посадових інструкцій. Їх слід розробляти окремо для кожного 

працівника. Кожну інструкцію повинен підписати головний бухгалтер, після 

чого вона затверджується керівником підприємства. Оформлена таким чином 

інструкція вручається працівнику під розписку і постійно знаходиться в нього 

для користування нею в процесі роботи. За допомогою посадових інструкцій 

здійснюється контроль за повнотою виконання посадових обов'язків 

працівниками. Підвищення загального рівня якості управлінських кадрів і 

професійної підготовки господарюючих суб’єктів стає актуальним на сучасному 

етапі господарювання.  
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З метою більш ефективного управління ПО ВКП Хмельницької ОСС 

Старокостянтинівська МРБ ми пропонуємо створити службу внутрішнього 

контролю, яка дозволяє оперативно виявляти поточні проблеми. Такий 

структурний підрозділ об'єднує у своєму складі досвідчених бухгалтерів, які 

згідно затвердженого керівником плану за погодженням з головним бухгалтером 

здійснюють наступний бухгалтерський контроль – внутрішній контроль – 

достовірності обліку та звітності, їх повноти та відповідності чинному 

законодавству, встановленим нормативам і стандартам. Потреба у внутрішньому 

контролі виникає у зв'язку з тим, що система внутрішнього контролю за станом 

обліку має тенденцію з плином часу змінюватись, якщо відсутній механізм 

постійної її верифікації. Відомо, що при відсутності контролю і оцінки персонал 

починає працювати недбало.  

Крім того, незалежно від якості системи контролю, можливі навмисні 

викривлення реального стану справ. Внутрішній контроль стає одним із 

основних інструментів підвищення ефективності управління підприємствами, 

тобто сприяє підвищенню прибутку. Серед усіх елементів управління 

(прогнозування, планування, регулювання, контроль, аналіз, стимулювання) 

саме контроль дає реальну оцінку стану підприємства. Потреба у створенні 

служби внутрішнього контролю зумовлена тим, що власник або керівник хоче 

знати реальний стан справ на підприємстві. Адміністрація підприємства 

розробляє політику і процедури роботи фірми, але персонал не завжди може 

зрозуміти їх або не завжди виконує їх вказівки з тих чи інших причин. Завдання 

внутрішнього контролю, необхідність його створення вирішуються власником 

на кожному підприємстві окремо.  

Діяльність такого структурного підрозділу регламентується внутрішнім 

нормативним актом – положенням, стандартом тощо. Служба внутрішнього 

контролю може вирішувати завдання, які сприятимуть підвищенню фінансових 

результатів підприємства. 

Так, проведення внутрішньовідомчої документальної перевірки діяльності 

ПО ВКП Хмельницької ОСС Старокостянтинівська МРБ проводиться один раз 
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на три роки (1095 днів). Тривалість перевірки становить не менше дванадцяти 

днів.  
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 
За допомогою документації в обліку формується облікова інформація про 

ресурси (фінансові, трудові й матеріальні), процеси (постачання, виробництво та 

збут) й результати діяльності підприємства, що використовується зовнішніми та 

внутрішніми користувачами для прийняття рішень. Це визначає, перш за все, 

повноту інформаційного забезпечення управлінської ланки. Тому слід 

забезпечити документування доходів та фінансових результатів на підприємстві. 

Для відображення господарських операцій ПО ВКП Хмельницької ОСС 

Старокостянтинівська МРБ застосовує типові форми первинних документів, що 

передбачені чинними інструкціями або іншими нормативними документами. У 

деяких випадках, коли типові форми відсутні, Товариство використовує форми 

документів, які зручні для використання і не суперечать законодавству. 

Облік доходів на ПО ВКП Хмельницької ОСС Старокостянтинівська МРБ 

здійснюється на основі первинних документів, в яких міститься інформація про 

обсяги реалізованих товарів. Таким документом є денний звіт (Z – звіт) із 

обнулінням інформації в оперативній пам'яті і занесенням її до фіскальної 
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пам'яті. Документом з реалізації товарів є також контрольна касова стрічка - 

документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить 

копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів. 

Підставою для обліку доходів при реалізації товарів гуртом є наступні 

первині документи: договір, рахунок, рахунок – фактура. Рахунок – фактура 

виписується постачальником на ім’я покупця за надані послуги. У ньому 

зазначаються найменування, адреса і розрахункові рахунки постачальника і 

платника, а також розрахунок вартості, пред’явленої платнику для оплати: 

найменування, кількість, ціна і сума наданої послуги. Вказується також дата 

виписки рахунку та  термін його сплати, ставиться підпис відповідальної особи, 

яка його виписувала, а факт отримання рахунку засвідчується підписом 

бухгалтера ПО ВКП Хмельницької ОСС Старокостянтинівська МРБ. У 

сукупності, облік доходів та фінансових результатів оформляється такими 

документами: рахунок-фактура; накладна; товарно-транспортна накладна; 

виписка банку; акт виконаних робіт (наданих послуг); акт вибуття малоцінних та 

швидкозношуваних предметів; акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1); акт списання основних засобів (ф. ОЗ-

3); акт на списання автотранспортних засобів (ф. ОЗ-4); акт про оприбуткування 

надлишків оборотних і необоротних матеріальних активів; акт переоцінки; 

порівняльна відомість результатів інвентаризації; звіт комісіонера; інші 

документи та довідки бухгалтерського оформлення, що підтверджують витрати 

і доходи; Меморіальні ордери; Книги № К – 21, К – 23, К – 24, К – 25, К – 39, 

К – 41. 

Для визначення фінансового результату торгівельної діяльності, у звітному 

періоді визначається на підставі накладної, що виписується постачальником 

товарів. Вона служить підставою для оприбуткування прийнятих товарів. Поряд 

із накладною застосовується податкова накладна для нарахування суми 

податкового зобов'язання, що виписується постачальником при поставці товарів 

у двох примірниках. На основі первинних документів формуються узагальнюючі 

реєстри та звітні форми. Зокрема, на основі податкових накладних формувався 
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реєстр виданих і отриманих накладних та розшифровка податкових зобов’язань 

та податкового кредиту у розрізі контрагентів, які є невід'ємною складовою 

податкової декларації з податку на додану вартість.  

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначені 

рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”. Рахунки даного класу 

призначені для обліку господарських процесів. Господарські процеси – це 

сукупність подібних за економічним змістом господарських операцій. Основні 

види господарських процесів – придбання виробничих (торгових) запасів, 

виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), продаж товарів і 

готової продукції (робіт, послуг).  

Досліджуване підприємство відноситься до споживчої кооперації, а для 

обліку доходів підприємств та організацій споживчої кооперації України, у 

залежності від видів господарської діяльності, необхідно використовувати такі 

субрахунки другого порядку до рахунку 70 “Доходи від реалізації”: 

7015 “Дохід від реалізації готової продукції хлібопечення”; 

7016 “Дохід від реалізації готової продукції інших промислових 

виробництв”; 

7017 “Дохід від реалізації готової продукції сільськогосподарського  

виробництва”; 

7021 “Дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі”; 

7022 “Дохід від реалізації товарів у роздрібній торгівлі”; 

7023 “Дохід від реалізації товарів і продуктів у ресторанному господарстві”; 

7024  “Дохід від реалізації товарів у заготівлях”; 

7031 “Дохід від реалізації робіт і послуг будівельних організацій”; 

7032 “Дохід від реалізації послуг автотранспорту”; 

7033 “Дохід від реалізації послуг ринків”; 

7034 “Дохід від реалізації послуг навчальних закладів”; 

7035 “Дохід від реалізації робіт і послуг інших господарств”. 

Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією 
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продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства 

і забезпечують основну частку його доходу. У контексті ПО ВКП Хмельницької 

ОСС Старокостянтинівська МРБ основною діяльністю є торгівельні операції.  

Для обліку фінансових результатів підприємств та організацій споживчої 

кооперації України, у залежності від видів господарської діяльності,  необхідно 

використовувати такі субрахунки другого порядку до субрахунку 791 “Результат 

операційної діяльності”: 

7911 “Результат операційної діяльності оптової торгівлі”; 

7912 “Результат операційної діяльності роздрібної торгівлі”; 

7913 “Результат операційної діяльності ресторанного господарства”; 

7914 “Результат операційної діяльності заготівель”; 

7915 “Результат операційної діяльності хлібопечення”; 

7916 “Результат операційної діяльності інших промислових виробництв”; 

7917 “Результат операційної діяльності автогосподарств” ; 

7918 “Результат операційної діяльності ринків” ; 

7919 “Результат операційної діяльності інших галузей (виробництв)” [19]. 

Оскільки ПО ВКП Хмельницької ОСС Старокостянтинівська МРБ 

займається гуртовою та роздрібною торгівлею, то для обліку фінансових 

результатів застосовуються субрахунки 7911 “Результат операційної діяльності 

оптової торгівлі” та 7912 “Результат операційної діяльності роздрібної торгівлі”. 

Разом з тим, слід зазначити, що методика обліку операцій з формування доходів, 

витрат і фінансових результатів не залежить від виду діяльності, тому перелік 

господарських операцій з формування доходів, витрат та фінансових результатів 

наведено із застосуванням лише синтетичних рахунків і субрахунків. 
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ОБЛІК АКТИВІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Торгівля з давніх часів залишається важливою галуззю людської діяльності, 

що вимагає особливого контролю над кожним етапом.  

Однією з обов’язкових умов здійснення процесу торгівлі є забезпечення 

товарними запасами, а продаж товарів є завершальною ланкою у складному і 

багатоплановому ланцюгу комерційної діяльності. Його здійснення потребує 

умілої організації, керування, координування, мотивування, обліку та контролю 

за усіма стадіями доведення товару до покупця, включаючи післяпродажне 

обслуговування. 

В умовах жорсткої конкуренції робота власника над активізаційними 

заходами продажу товарів у торговельних підприємствах – ключ до підвищення 

прибутковості магазину. Особливого значення набувають процеси автоматизації 

торгівлі і програми для торгівлі, що дають змогу зручним способом моніторити 

результати роботи торговельного підприємства і максимізувати ефективне 

ведення обліку. 

Управління  господарською діяльністю суб’єктами торговельного сектору 

вимагає удосконаленого інформаційно-методичного забезпечення підтримки 

управлінських рішень системою бухгалтерського обліку.  

Теоретичну основу дослідження питань обліку активізаційних заходів 

продажу товарів у торговельних підприємствах склали закони України, 

Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці вчених. 

Питання та проблеми обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі досліджувалися багатьма вченими, хоча звичайно вітчизняний досвід ще 

набагато менший ніж зарубіжний. Можна виділити праці таких вітчизняних та 

зарубіжних науковців як: Фоміної О. В., Кужельного М.  В., Лінника В. Г., 
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Валевич Р. П., Давидової Г. А., Бутинця Ф. Ф., Завгороднього В. П., Бакун Ю. В., 

Патрова В. В., Павлюка И., Калини А. В., Пальчук П. М., Сливки Я. В., Томаса Р., 

Кюппера В., Росситера Д. Р., Персі Л. та ін. 

Продаж (реалізація) товарів визначається у ст. 14.1.202 Податкового 

кодексу України як «будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами 

купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-

правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари 

за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з 

безоплатного надання товарів».  

В контексті дослідження обліку реалізації товарів в торгівлі найбільш вдало, 

на наш погляд, трактує продаж товарів О.В. Фоміна, яка зазначає, що «продаж – 

це тристоронній процес доведення товару до споживача, у якому в момент 

продажу, по-перше, передаються права власності на об’єкт продажу від продавця 

до покупця й визнається очікуване надходження економічних вигод – виручка, 

по-друге, визнаються витрати, а по-третє, здійснюється зіставлення доходів і 

витрат, що дає можливість визначити фінансовий результат від продажу – 

прибуток, збиток або беззбитковість». 

Власнику торговельного підприємства з метою проведення активізаційних 

заходів продажу товарів слід оперувати великим набором інструментів для 

стимулювання збуту солідного асортименту товарів. А це – важливі складові 

прибуткового і конкурентоспроможного бізнесу. 

Стимулювання збуту – різні види маркетингової діяльності, що на 

визначений час збільшують вихідну цінність товару чи послуги та прямо 

стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і 

торгового персоналу. 

Стимулювання збуту – маркетингова діяльність, відмінна від реклами, 

пропаганди й особистого продажу, що стимулює покупки споживачів і 

ефективність дилерів: виставки, демонстрації, різні неповторювані збутові 

зусилля. 

Стимулювання збуту містить у собі заходи, наведені на рисунку 1.  
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Рис. 1 Активізаційні заходи продажу товарів 

Джерело: складено автором 

 

Проведення заходів щодо стимулювання збуту на сьогоднішній день 

одержує все більший розвиток, є ефективним і порівняно недорогим методом 

залучення потенційних покупців. 

Стимулювання збуту використовується у випадках, якщо потрібно: 

– збільшити обсяг продажу в короткостроковому періоді; 

– підтримати прихильність покупця до визначеної марки, фірми; 

– вивести на ринок новинку; 

– підтримати інші інструменти просування. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку торговельного 

підприємства інформації про товари і розкриття її у фінансовій звітності 

визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», згідно з яким 

«товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються 

підприємством / установою з метою подальшого продажу»[1].  

Бухгалтерський облік товарів та їх реалізації є основною ділянкою 

бухгалтерського обліку підприємства роздрібної торгівлі, яка забезпечує 

визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника його 

діяльності – обсягу роздрібного товарообігу та доходу як джерела покриття 

витрат обігу та створення прибутку.  

З огляду на це вважаємо, що для формування цілісної облікової системи, яка 

б повністю задовольняла інформаційні потреби й вимоги користувачів щодо 

ефективного управління реалізацією товарів, необхідними є врахування 
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пропозиція зразків 
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особливостей комерційної діяльності торговельних підприємств та відповідна 

організація облікового процесу. 

На підприємстві роздрібної торгівлі облік реалізації товарів є ключовою 

складовою бухгалтерського обліку, адже він контролює коректність та 

об’єктивність одного з основних показників комерційної діяльності компанії – 

доходу та обсягу роздрібного товарообігу. Дохід, в свою чергу, є джерелом 

покриття обігових витрат та формування прибутку. Для підсумку даних про 

доходи від реалізації продукції та списання з цих доходів використовують 

рахунки сьомого класу «Доходи і результати діяльності». Синтетичний облік 

доходу від реалізації товарів проводять на окремому рахунку 70 «Доходи від 

реалізації». 

Відповідно до того, що підприємство, згідно з діючим законодавством, має 

право самостійно обрати рахунки аналітичного обліку та відкривати рахунки 

третього та нижчих порядків, вважаємо за доцільне, створити субрахунки до 

рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів», а саме: 7021 «Дохід від реалізації 

товарів», 7022 «Дохід від реалізації товарів зі знижками», 7023 «Дохід від 

реалізації товарів за дисконтними картами», 7024 «Дохід від реалізації товарів з 

розпродажу» і т.д. 

Окрім того, оптимальним рішенням для цілей обліку реалізацій товарів було 

б створення субрахунків до рахунку 704 «Вирахування з доходу»: 7041 

«Вирахування з доходу за товари, повернені покупцями»; 7042 «Сума наданих 

знижок» та 7043 «Інші вирахування з доходу» та ін.. Це забезпечить деталізацію 

облікових даних про результати реалізації товарів, а також дасть змогу 

організувати ефективну систему управлінського обліку та внутрішнього 

контролю й аналізу товарообігу, вдосконалити систему внутрішньої звітності 

підприємства. 

Загальна сума доходів від продажу товарів разом із сумою непрямих 

податків (ПДВ, акцизного податку, інших відрахувань з продажу) проводиться 

по кредиту субрахунку 702, а вирахування задля закриття рахунку суми чистого 

доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» і відповідна сума непрямих 
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податків – по кредиту. 

Отже, процес продажу як об'єкт управління на торговельному підприємстві 

значно ширший, ніж управління збутом продукції. Він виходить за межі 

маркетингу, частково включається у сферу фінансів і поширюється на правову й 

податкову сферу діяльності підприємства. Враховуючи загальну мету діяльності 

торговельного підприємства та його цілі встановлено цілі та завдання продажу; 

визначено напрями управління продажами товарів, що потребують 

інформаційного забезпечення даними обліку. 
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ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного 

розвитку ринкової економіки підприємству потрібно доцільна система 

інформаційного забезпечення. Дане питання є достатньо актуальним на 

сьогоднішній день, оскільки вдале інформаційне забезпечення це запорука 

успіху та конкурентоспроможності підприємства. 

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без 

знання якого неможливе ефективне управління підприємством, тому організація 

обліку є одним із головних джерел отримання інформації необхідної для 

прийняття та реалізації управлінських рішень [4].  

Інформація є основою, базою для управління. Вона сприяє реалізації всіх 

функцій управління: планової, організаційної, контрольної, регулюючої, 

розподільної. Від інформаційної бази залежить ефективність функціонування 
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системи управління персоналом, яка є сукупністю даних про стан керованої 

системи і тенденції її розвитку за допомогою кількісних характеристик процесів, 

що відбуваються у складі працівників та в їх виробничому і соціальному 

середовищі  [3]. Основним джерелом економічної інформації є дані 

бухгалтерського обліку. Важливою складовою значення інформації в 

бухгалтерському обліку є формування обґрунтованого забезпечення управління 

підприємством системи інформаційного поля. Система обліку формує 

інформацію, що задовольняє потреби широкого кола зацікавлених користувачів. 

Сучасний обліковий механізм є інформаційною базою, на основі якої можлива 

підготовка різних видів статистичної і іншої звітності. При цьому враховується, 

що підсумкова  інформація тісно пов’язана з нормуванням, плануванням, 

контролем та аналізом. Тому основою повного інформаційного забезпечення 

управління підприємством є облік [1]. 

Для вдосконалення управління на мікрорівні і підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу дуже велике значення має якість інформації, 

що надається бухгалтерським обліком. Важливим чинником підвищення якості 

фінансової, управлінської та іншої інформації є вдосконалення облікового 

процесу на підприємстві. До найважливіших об’єктів інформаційного 

забезпечення управління підприємством з позиції реалізації задач 

бухгалтерського обліку, належать: нормативно-правова база бухгалтерського 

обліку, облікова політика підприємства, дані синтетичного та аналітичного 

обліку, первинні документи, фінансова звітність, внутрішня (управлінська) 

звітність [2]. Зазначені об’єкти покладені в основу формування інформаційного  

поля підприємства. 

Облік є інформаційною базою, що надає інформацію про ефективність 

управління загалом. Тобто бухгалтерський облік є постачальниками інформації 

про стан та напрями розвитку підприємства, а тому формує основу 

інформаційного забезпечення підприємства. 
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АГРОСТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ СТРАХУВАННЯ 

ПОСІВІВ:ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ 

 
Сільське господарство характеризується як сезонністю виробництва, так і 

непередбаченістю, пов’язаною з малопередбачуваними факторами, такими як 

погодні та кліматичні умови. Ризики, які виникають в процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції класифікують як катастрофічні (посуха, 

ураган), ті, якими складно управляти (дощ, повінь, заморозки, град), 

контрольовані ризики (хвороби, шкідники, бур’яни) [1]. Для мінімізації витрат 

від непрогнозованих подій аграрії страхують ризики. 

На ринку українського агрострахування діють сучасні страхові продукти, 

створені передумови для об'єктивної оцінки посівів, які беруться на страхування, 

та визначення збитків внаслідок настання страхових випадків [2]. 

Міжнародна фінансова корпорація оприлюднила дані, згідно з якими: у 

кількісних показниках складено у 2017 році 957 угод на 204,4 млн грн, в т.ч. 427 

було укладено на зимовий період і 530 – на весняно-літній; найбільше угод було 

укладено в Тернопільській (98) і Дніпропетровській (94) областях. Лідери ж за 

обсягами застрахованих площ – Полтавщина і Хмельниччина (по 75 тис. га); 

об’єктами страхування найчастіше були озимі пшениця (майже половина всіх 

договорів) й ріпак (чверть усіх угод) а також кукурудза (9% договорів) і 

соняшник (6%); всього виплати були проведені в 12 областях, найбільше – за 

угодами страхування сої, гарбуза, озимих пшениці й ріпаку [3].  

Для сільськогосподарських підприємств важливими є питання 

документування страхових операцій та відображення їх в обліку. Алгоритм 

страхування у частині посіві на період перезимівлі представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Алгоритм страхування у частині посіві на період перезимівлі 
Джерело: узагальнено авторами на підставі [4] 

 

Страхування посівів 

Страхування 
посівів на 
весь цикл 

виробництва 

Страхування посівів на 
період перезимівлі* 

*з моменту огляду восени 
до відновлення вегетації 
навесні 

Страхування посівів на весняно-літній 
період* 
*з моменту огляду навесні до збирання 
врожаю.  
**договір необхідно укласти до 1 травня. 

Зимові ризики - погодні явища, що спостерігаються восени та взимку ( після 
набуття чинності договору страхування) і які можуть пошкодити або позбавити 

життєздатності належні страхувальнику посіви, у зв’язку із чим такі посіви 
потрібно видаляти повністю або частково. 

1 Договір страхування  

2 Прийняття на страхування здійснюють у період з 15 жовтня по 30 листопада, 
документальне підтвердження - Акт огляду площ посівів озимних культур. 

3 

Розмір страхової суми = Площа застрахованих посівів * вартість витрат для їхнього 
посіву й вирощування на одиницю площі.  
Збиток (у разі загибелі (ушкодження) застрахованих посівів) визначають для 
кожного поля (ділянки) у розмірі фактично зазнаних прямих витрат на посів і 
вирощування застрахованих посівів на дату настання події. 

4 Настання події, яку кваліфікують як страховий випадок  

4.1. Повідомлення страхової компанії 
 

4.2. Надання страховику необхідної 
документально підтвердженої інформації 
 

4.3. Забезпечення страховику можливість 
огляду місця події 
 

4.4. Надання страховій компанії 
документів, що підтверджують настання 
страхового випадку 
 

4.5. Зберігання до огляду страховиком 
пошкоджені посіви в тому вигляді, у яко-
му вони опинилися після несприятливої дії 

 

1. Письмова заява на виплату 
страхового відшкодування з 
посиланням на договір та 
детальним описом страхового 
випадку. 
2. Документи відповідних установ, 
які підтверджують факт та/або 
причину настання ризиків. 
Інші фінансові та бухгалтерські 
документи, необхідні для визна-
чення розміру відшкодування. 
Документально підтверджену 
інформацію про перелік фактично 
виконаних агротехнічних заходів 
на момент настання страхового 
випадку. 
Інші документи, передбачені 
договором. 
 

Акт огляду пошкоджених (загиблих) 
посівів 

Страховий акт 
5 
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Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р.№ 291, для 

обліку витрат та доходів, пов’язаних з страхуванням посівів, передбачено 

відповідно рахунок 97 «Інші витрати», зокрема, субрахунок 977 «Інші витрати 

діяльності» та 74 «Інші доходи» субрахунку 746 «Інші доходи». 

Кореспонденція рахунків по основних операціях наступна: сплата 

страхового платежу Дт 655 Кт 311; віднесення сплаченого страхового платежу 

на витрати майбутніх періодів Дт 39 Кт 655; зарахування до складу витрат 

поточного місяця частини страхового платежу Дт 231 Кт 39; визнання суми втрат 

від загибелі посівів Дт 977 Кт 231; нарахування податкових зобов’язань з ПДВ 

Дт 977 Кт 641; нарахування суми страхового відшкодування Дт 377 Кт 746; 

отримання суми страхового відшкодування Дт 311 Кт 377. 

Використання запропонованого алгоритму допоможе спростити процес 

облікового відображення страхування у частині посіві у період перезимівлі, що 

є одним з найпоширеніших непередбачуваних ризиків. 
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АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ 

 

Державні цінні папери незмінно відіграють важливу роль у розвитку 

економіки нашої країни. Вони виступають важливою формою державних 

запозичень та інструментом боргового фінансування, дозволяючи залучати 

необхідні фінансові ресурси на прийнятних умовах. У розвинених країнах 

практично вся заборгованість держави розміщена у цінних паперах, які 

випускаються для внутрішнього та зовнішнього ринків.  

На даний час фондовий ринок України працює переважно на фінансування 

дефіциту державного бюджету — у структурі обсягу біржових контрактів з 

цінними паперами частка ОВДП за 2018 рік склала 94,1%. У порівнянні – за 

2017 рік ця частка становила 92,1%, 2016 — 89,24% [1]. У 2018 році 

Міністерство фінансів за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики профінансувало державний бюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд 

доларів і 503 млн євро [2].  

Серед гривневих інструментів на первинному ринку розміщувалися 

переважно короткострокові ОВДП терміном до 1 року — 92,8% загальної суми 

позик. Валютні ОВДП пропонувалися інвесторам у формі доларових ОВДП 

строковістю до 1 року та від 1 до 3 років та у формі ОВДП, номінованих у євро з 

такими ж строками.  

Загалом для 2018 року характерним є суттєве збільшення обсягів 

розміщення ОВДП в іноземній валюті та збільшення короткострокових 

запозичень уряду. Такі зміни політики внутрішніх державних запозичень 
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призвели, з одного боку, до зростання валютних ризиків і ризиків 

рефінансування державного боргу України, а з іншого боку – до підвищення 

рівня пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що у свою чергу сприяло 

зміцненню гривні. У згаданому періоді також стрімко зростали відсоткові ставки 

за внутрішніми державними позиками. Причинами такого явища стали як 

жорстка монетарна політика НБУ, так і високий попит держави на вільні 

позичкові кошти.  

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП на первинному ринку 

підвищилася з 16,1% річних у січні 2018 р. до 20% у грудні 2018 р. Реальна 

дохідність гривневих ОВДП з урахуванням темпів інфляції становила 

6,4% річних у січні та 10,2% річних у грудні 2018 р. Реальна відсоткова ставка за 

ОВДП на рівні понад 9% річних стала «рекордом» дохідності державних цінних 

паперів, який мав місце вперше з 2013 року. Проте така ситуація породжує значні 

ризики для боргової стійкості держави [2]. 

Основними учасниками вітчизняного фінансового ринку є банківські 

установи, в яких акумульовано понад 95 % усіх фінансових активів, проте свій 

інвестиційний портфель вони формують переважно з державних цінних 

паперів — ОВДП (97,6% на кінець грудня 2018 року), у той же час у цінні папери 

нефінансового сектору вкладено лише 1,2% [3].  

Банківським та небанківським фінансово-кредитним установам сьогодні 

вигідно купувати ОВДП, дохідність яких значно вища ніж за іншими 

альтернативними об’єктами вкладення фінансових ресурсів. Однак така ситуація 

свідчить й про те, що держава, випускаючи і продаючи ОВДП банкам і 

небанківським установам, зменшує їхні можливості фінансувати реальний 

сектор економіки. Так, рівень гривневого кредитування банками нефінансового 

сектора у відносному вимірі скоротився вдвічі: з 29,8% ВВП у 2013 р. до 

13,5% ВВП у листопаді 2018 р. Вдвічі зменшилася також частка банківських 

кредитів та інших позик серед джерел фінансування капітальних інвестицій 

підприємств: з 14,6% у 2005-2013 рр. до 5,3% у 2017 р. і до 7% у січні-вересні 

2018 року [2]. 
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Висока дохідність ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ в умовах стагнації 

економіки свідчить про домінування у секторі державних фінансів і 

монетарному секторі України інтересів фінансового капіталу, який все більше 

відмежовується від потреб реальної економіки. 

Отже, розвиток ринку боргових державних цінних паперів в Україні 

стикається з низкою проблем, основними з яких є: недосконала 

нормативно-правова база; недостатня представленість та активність 

інституційних інвесторів на даному ринку; низька поінформованість населення 

щодо даного варіанту інвестування власних коштів; низька ліквідність 

державних цінних паперів; обмеженість вторинного ринку боргових державних 

цінних паперів тощо. 

Для покращення ситуації необхідно: зважено підходити до використання 

державних цінних паперів для залучення позик; робити акцент саме на 

довготермінові облігації з невисокою дохідністю; забезпечити інвестиційну 

спрямованість державних боргових цінних паперів; застосовувати заходи щодо 

підвищення довіри до держави як позичальника [4]. 
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РИЗИКИ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

Банківська система є однією із найважливіших складових фінансового 

ринку, а її стабільність та розвиненість – необхідною й головною умовою 

розвитку національної економіки. Адже першочергове завдання банківського 

сектору – це акумуляція і перерозподіл фінансових ресурсів між населенням, 

суб’єктами господарювання і державою для потреб економіки.  

У звіті «Глобальний індекс конкурентоспроможності 2016-2017» Україна 

посідала останню позицію серед 138 держав за показником «Надійність банків», 

116 місце – за показником «Доступність фінансових послуг» та 112 місце – за 

показником «Легкість доступу до кредитів» [1]. 

Прослідковуючи динаміку та кількість банків упродовж 2014-2018 рр. 

можна сказати, що кількість банків помітно змінилась. Це пов’язано з тим, що в 

країні відбувались складні економічні явища, перебудова політики та зміна 

ключових законів, які впливають на діяльність банків. 

Згідно з даними НБУ [2], на початок 2019 року діє лише 77 банків. Також за 

цей період не було відкрито ніяких нових банків. Це пов’язано із політичним 

становищем в Україні. 

Військова загроза також завдала значного впливу на ризики, які викликали 

високий рівень інфляції та посприяли закриттю банків.  

В умовах високих ризиків невизначеності посилюється проблема довіри до 

банківської системи. Початковим яскравим чинником був 2014 рік, коли велика 

кількість банків закривались і вкладники не отримували кошти вчасно на фоні 

девальвації гривні до провідних валют, і сьогодні ФГФО неспроможний 

задовольнити всі ймовірні вимоги вкладників і, по-суті, може у будь який момент 

оголосити банкрутство.  
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Декілька років тому на ринку було чимало банків-«пилосмоків», які 

пропонували височезні відсотки, але потім не повертали депозитів, бо 

працювали за принципом фінансової піраміди, і тому економіка втратила сотні 

мільярдів гривень. Банки-пилосмоки були інструментом для збільшення 

економічної могутності олігархів. Зрештою, через це неолігархічний малий і 

середній бізнес недотримували фінансування й не могли розвиватися досить 

швидко. [3] 

Однак на початку 2019 року спостерігалося збільшення коштів населення в 

банківській системі до 15%. Хоча на сьогоднішній день банки перестали бути 

збитковими [4], кредитування населення і бізнесу не є суттєвим джерелом 

банківських доходів.  

Темпи залучення внутрішнього фінансового ресурсу українськими банками 

не досить високі тому, що українці формують свою оцінку частіше на емоціях, а 

не на зважених аналітичних судженнях. До того ж, поки в країні існують значні 

корупційні потоки, і їх не вдасться звести до мінімуму чи легалізувати – 

доступний для банків обсяг внутрішнього фінансового ресурсу буде штучно 

занижений. Це повинні усвідомлювати всі органи влади та вживати необхідних 

заходів. [3] 

Закон «Про банки і банківську діяльність» у ч. 1 ст. 31 визначає мінімальний 

розмір статутного фонду банку на момент його реєстрації не менш ніж 

500 млн. гривень. Тому Національний банк зобов’язав комерційні банки 

поетапно збільшити статутний фонд до 500 мільйонів гривень до 11 липня 2024 

року. Кількість банків, розмір статутного капіталу яких становить 500 млн. грн. 

та більше, складає 30 од. або 24,6 % від усієї кількості банків України, а кількість 

банків, розмір статутного капіталу яких становить менше 500 млн. гривень - 

75,6%. [5] 

Сучасний стан банківської системи України змушує формулювати такі 

ризики, що виникли перед банками: 1. Відтік депозитів населення через недовіру 

і невизначеність. 2. Втрати через військові дії на сході України. 3. Зростання 

прострочень по кредитах. 4. Інсайдерські кредити (знову ж таки через 



106 

невизначеність). 5. Викриття всіх порушень в роботі банків. 6. Низький рівень 

капіталізації комерційних банків. [6] 

Минулий 2018 рік став свідченням того, наскільки сприятливою для 

макрофінансової стабільності є послідовна та незалежна політика центрального 

банку. Національний банк України провів цей рік, спрямовуючи свою діяльність 

на забезпечення цінової та фінансової стабільності і втілення довгоочікуваних 

реформ для розвитку фінансового сектору. Як наслідок, минулий рік відзначився 

багатьма максимумами та рекордами. Максимальне економічне зростання за сім 

років. Мінімальна інфляція за п’ять років. Найбільший обсяг міжнародних 

резервів за п’ять років. Банківська система не лише стійка, докапіталізована і 

прозора, а й вперше за п’ять років – прибуткова. Українці дедалі більше 

призвичаюються до безготівкових платежів – 4 з 10 гривень, які є на платіжних 

картках, витрачаються cashless. [7] 

Отже, можна зробити висновок, що банківська система України перебуває 

під впливом чинників, які негативно впливають на її функціонування. Так, багато 

банків не перерозподіляють гроші, а тільки спекулюють фінансовими 

інструментами, не кредитують, а «витягують» прибутки із банківських "грошей" 

і з них же платять проценти та списання кредитів. Свій же прибуток формують 

через підвищення комісій, переказів, взяття більших відсотків за кредит та 

залученням нових депозитів. Тільки подолавши усі перепони та удосконаливши 

економіку, банківська система може зміцніти, удосконалитись та піднятися до 

світового рівня розвитку. 
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ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИКА:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ КАТЕГОРІЙ 

 

У цілому поняття «ліквідність» характеризує процес перетворення активів 

у кошти. Проте, вивчення теоретичних аспектів ліквідності саме страхових 

компаній засвідчило, що даний напрямок є малодослідженим науковцями, на 

відміну від ліквідності банку чи підприємства, а ті дослідження, які і є – 

демонструють значну вузьконаправленість як у формуванні понятійного 

апарату, так і системі показників, що її характеризують.  

Хоча, досить суттєві напрацювання по досліджуваному питанні все ж можна 

виділити у Говорушко Т. А., Журавльової О. Є., Кулини Г. М., Олійника В. М., 

Ткаченко Н. В., Шірінян Л. В. та багатьох інших.  

Аналізуючи існуючий науковий доробок в частині ліквідності страховика 

було виявлено, що аналогічно банкам, його ліквідність часто ототожнюють із 

платоспроможністю і розрізняють їх лише за часовим критерієм – тривалістю 

періоду виконання зобов’язань (ліквідність – швидко і завжди, 

платоспроможність – у певний момент часу). 

Інколи поняття ліквідності і платоспроможності розмежовують, вважаючи, 

що ліквідність – це здатність компанії розраховуватися по терміновим 

зобов’язанням, а платоспроможність – здатність оплачувати як вже пред’явлені 

претензії, так і зобов’язання, термін виконання яких ще не наступив. 

Ще одним дискусійним моментом у трактуванні категорії «ліквідність» є те, 

що її вважають ширшою за поняття платоспроможності, оскільки ліквідність 

відображає здатність суб’єкта розраховуватися зі своїми поточними 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=86050888
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зобов’язаннями своїми оборотними активами шляхом швидкого перетворення їх 

у гроші, а платоспроможність – лише наявними грошовими коштами та їх 

еквівалентами. Проте, доречно зауважити, що все ж поняття 

«платоспроможність» є ширшим за «ліквідність», оскільки перше включає в себе 

проблему наявності коштів для виконання зобов’язань і форму, в якій ці кошти 

перебувають. 

Систематизація поглядів окремих науковців на досліджувані категорії 

представлена в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Аналіз сутності категорій «ліквідність» та «платоспроможність» страховика  
Автор Значення  

1 2 
Ліквідність – це 

Шірінян Л. 
є необхідною умовою більш загальної характеристики − платоспроможності і являє 
собою здатність страховика швидко продати активи й одержати гроші для оплати 
своїх зобов’язань 

Юлдашев Р. 
здатність страховика своєчасно виконувати свої зобов’язання, а також швидко 
перетворювати активи в реальні кошти, за умови незначних втрат у їх вартості, щоб у 
разі необхідності своєчасно врегульовувати пред’явлені претензії 

Ткаченко Н. здатність забезпечувати своєчасне трансформування активів у гроші для виконання, з 
мінімальними затратами зобов’язань, які виникають 

Світлична О., 
Сташкевич Н. 

здатність страховика перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття своїх 
платежів (зобов’язань) у міру настання їх строків та швидкість здійснення цього 

Платоспроможність – це 

Александрова М. можливість, здатність страхової компанії відповідати за своїми зобов’язаннями  

Олійник І. вартість активів страхової компанії, що перевищує вартість її зобов’язань або 
дорівнює їй 

Временко Л.,  Корват 
О. 

показник, який характеризує стан страховика не лише на час проведення аналізу його 
діяльності, але і на майбутнє 

Сухов В.  здатність страхової компанії розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями 

Вікіпедія  
можливість виконання в осяжному майбутньому його зобов’язань завдяки тим 
активам, які є в розпорядженні страховика, являють собою реальні цінності, а тому є 
ліквідними 

Джерело: систематизовано на основі джерел [1-6] 
 

Ткаченко Н. В. [3], проаналізувавши співвідношення понять «ліквідність» і 

«платоспроможність» стосовно практики діяльності страхових компаній, 

наголошує, що коли страховик ліквідний, то він, як правило, здатен виконати 

свої платіжні зобов’язання. Недостатня ліквідність страховика може спричинити 

неочікуваний дефіцит платіжних засобів, який покривається шляхом збільшення 

затрат, що, цілком природно, призводить до зменшення його прибутковості. У 

гіршому випадку неадекватна ліквідність здатна викликати 

неплатоспроможність страхової компанії. Разом з тим, надлишкова ліквідність, 
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яка є результатом неефективного страхового менеджменту, також негативно 

впливає на діяльність страховика і свідчить про його неспроможність розумно 

розпоряджатися вільними ресурсами. У свою чергу, це може спричинити втрату 

страховою компанією рентабельності, а іноді навіть призвести до збитків.  

Опираючись на результати проведеного дослідження, вважаємо, що поняття 

«ліквідність» є вужчим за «платоспроможність», а тому, з метою врегулювання 

проблеми в частині змістового наповнення категорії «ліквідність страховика» 

пропонуємо трактувати її як критерій оцінки фінансового стану страховика, що 

підтверджує його платоспроможність в короткостроковому періоді та 

характеризує спроможність окремої компанії забезпечувати своєчасність, 

повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань без 

суттєвих втрат для себе на основі швидкого продажу активів й одержання 

грошей. 

Представлене трактування, на нашу думку, характеризує ліквідність 

всебічно: з погляду значущості для аналізу фінансового стану – доповнює 

показник платоспроможності, узагальненості – можливість компанії виконати 

свої зобов’язання та індивідуальності – виконання зобов’язань без суттєвих втрат 

для себе, оскільки останні спричиняють додаткові зобов’язання, які теж потрібно 

погашати. 
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СУБ’ЄКТИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ ТА 
КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ 

 
Малий та середній бізнес є невід’ємним структурним сегментом ринкового 

середовища, необхідною передумовою створення ринкової економіки. Як 

найчисельніші види бізнесу, вони мають бути визначальними у формуванні 

макропоказників економічного і соціального розвитку держави. В умовах 

системної перебудови національної економіки підприємницький сектор виконує 

провідну роль і виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня 

життя громадян. Мале та середнє підприємництво на сьогодні є локомотивом 

підприємницького сектору. 

Питаннями функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва 

та їх ролі у розвитку національної економіки присвячені праці таких економістів, 

як: Бердинець М. Д., Гриненко А. Ю., Левшук А. А., Мадрига Г. М., Мицак О. В., 

Рижакова Г. М., Сурженко А. В., Черняєва О. В., Чуй І. Р. та інші. 

Малий та середній бізнес – це самостійна, систематична господарська 

діяльність малих та середніх підприємств будь-якої форми власності та фізичних 

осіб – підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою отримання 

прибутку [1]. 

У світовій практиці є різні підходи до класифікації «підприємництва» та 

критерії віднесення його до «малого та середнього підприємництва». До 

найбільш часто вживаних критеріїв належать: чисельність персоналу малого 

підприємства (середньооблікова чисельність постійних працівників і 

співробітників, працюючих за сумісництвом); розмір статутного капіталу; 

фінансові показники діяльності малого підприємства (обсяг чистого прибутку, 

розмір сукупного доходу, оборотність активів); вид діяльності підприємства [2]. 

В Україні чинним законодавством передбачено поділ суб’єків 

господарювання на суб’єкти малого підприємництва (мікропідприємництва), 
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середнього або великого підприємництва. Однак, якщо згідно Господарського 

кодексу України [3] критеріями розподілу є кількість працюючих та дохід від 

будь-якої діяльності за рік, то Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4] 

передбачено їх поділ в залежності від балансової вартості активів, середньої 

кількості працівників і чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і 

послуг) (табл. 1).  
Таблиця 1 

Класифікація підприємств  

Згідно Господарського кодексу України  
від 16.01.2003 р. № 436-IV 

Згідно Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» від 
05.10.2017 р. №2164-VIII 

1 2 
Мікропідприємства 

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на 
дату складання річної фінансової звітності за рік, що 
передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких 
критеріїв: 
− балансова вартість активів – до 350 тисяч євро; 
− чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) – до 700 тисяч євро; 

− середня кількість працівників – до 10 осіб. 

Суб’єктами мікропідприємництва є: юридичні – 
суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників 
за звітний період (календарний рік) не перевищує 
10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. 

Малі підприємства 

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для 
мікропідприємств та показники яких на дату складання 
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
− балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро; 
− чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) – до 8 мільйонів євро; 

Суб’єктами малого підприємництва є: 
юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) 
не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну  

середня кількість працівників – до 50 осіб. 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним 
курсом НБУ. 

Великі підприємства 

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям 
для середніх підприємств та показники на дату складання 
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
− балансова вартість активів – понад 20 мільйонів 

євро; 
− чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) – понад 40 мільйонів євро; 

− середня кількість працівників – понад 250 осіб. 

Суб’єктами великого підприємництва є: 
юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) 
перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 
мільйонам євро, визначену за середньорічним 
курсом НБУ. 

Середні підприємства 

Складання річної фінансової звітності за рік, що передує 
звітному, відповідають щонайменше двом з таких 
критеріїв: 
− балансова вартість активів – до 20 мільйонів. євро; 
− чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) – до 40 мільйонів. євро; 
середня кількість працівників – до 250 осіб. 

 

Джерело: сформовано автором на основі [3-4] 
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У Податковому кодексі України немає чіткого розподілу податків по 

відношенню до суб’єктів малого підприємництва, однак визначена спрощена 

система обліку та звітності для окремих категорій фізичних та юридичних 

осіб [5].  

Отже, в результаті таких розбіжностей у критеріях віднесення суб’єктів 

господарювання до того чи іншого виду, можуть траплятись випадки, що одне і 

те ж підприємство в різних випадках може бути як малим, так і середнім, або 

середнім і великим одночасно. 

Висновки. Отже, малий та середній бізнес є ключовою діяльністю, що 

сприяє розвитку економіки та внутрішнім джерелом стабільності та добробуту 

усіх сфер суспільного життя. Однак, незважаючи на свою соціально-економічну 

значимість, малі та середні підприємства характеризуються високим ступенем 

«смертності» – більша частина підприємств розорюється в перший рік. 

Зважаючи на усю важливість для економічного розвитку країни, уряд України 

має приймати активну учать у розробці та реалізації заходів для полегшення 

«життя» суб’єктам малого та середнього бізнесу. 
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ДОМІНАНТИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Обов’язковою умовою розвитку ринку страхування життя в Україні в 

умовах інтеграції нашої держави у європейське співтовариство та посилення 

процесів глобалізації, є зміна його діяльності відповідно до європейських 

стандартів.  

Сучасна ситуація у цій сфері ускладнена низкою проблем, які потребують 

нагального вирішення. Зокрема в Україні неврегульованими залишаються 

питання захисту прав споживачів страхових послуг, недосконалими є механізми 

державного регулювання діяльності страхових посередників, відсутні системи 

досудового розв’язання спорів та гарантування страхових виплат власникам 

полісів особистого страхування. Виняткової актуальності в таких умовах набуває 

адаптація українського страхового законодавства до норм Європейського Союзу, 

що передбачається Угодою «Про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами», запорукою 

успішного проведення якої є передусім ґрунтовний порівняльний аналіз 

законодавств України та Євросоюзу [1]. 

Впорядкування системи особистого страхування в Україні потребує 

радикальних кроків до психологічного та менталітетного переосмислення 

населенням актуальності, необхідності та віри в гарантії захисту життя та 

здоров’я кожного громадянина.  

Аналіз вітчизняного ринку особистого страхування дозволяє визначити 

основні проблеми, які стримують його розвиток та перешкоджають приведенню 

системи загалом до міжнародних стандартів. Першочергові кроки, які 

сприятимуть формування повноцінної системи особистого страхування в 

Україні, наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Заходи реформування системи особистого страхування 

Концептуальне 

забезпечення 

Нормативно-правове 

забезпечення 

Організаційно-

методологічне 

забезпечення 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

Створення фахової 
комісії для розробки 
концепцій розвитку 
системи особистого 

страхування на 
тривалий період та 
подати на розгляд 

парламенту 

Проведення 
парламентських 
слухань на тему 

проблем та перспектив 
особистого 

страхування в Україні 

Підвищення 
професійного рівня 

фахівців страхування 
та страхової культури 

населення 

Створення за 
допомогою ЗМІ, на 

телебаченні регулярної 
інформаційної 

програми про тенденції 
страхування 

Підготовка проектів 
реформування 

страхової галузі, 
сприяння 

впровадженню 
прогресивних форм і 
методів страхування 

Прийняття законів 
України «Про 

обов’язкові види 
страхування», «Про 
страхування життя», 

«Про страхових 
посередників» 

Стимулювання 
створення страховими 

компаніями служб 
внутрішнього 

контролю та аудиту 

Запровадження 
вивчення учнями 

загальноосвітніх шкіл 
старших класів засад 

страхування 

Джерело: побудовано автором на основі [2, 3] 

 
Водночас реорганізацію ринку особистого страхування слід здійснювати за 

такими напрямами: 

1. Підвищення ефективності роботи Нацкомфінпослуг (делегування 

певної частини повноважень страховим компаніям; удосконалення правового, 

ресурсного та організаційного забезпечення діяльності). 

2. Удосконалення діяльності страхових компаній та підвищення їх 

якісного рівня (затвердження Кодексу етики страховиків, підвищення розміру 

статутного фонду страхових компаній). 

3. Оптимізація процесів захисту прав споживачів страхових послуг 

(створення відділу при Нацкомфінпослуг, який розглядатиме скарги споживачів; 

створення Фонду гарантування страхових виплат). 

4. Формування страхової культури населення та заохочення до придбання 

страхових послуг (включення у перелік завдань Нацкомфінпослуг поширення 

серед громадськості інформації про ринки фінансових послуг) [2]. 

Отже, особисте страхування є важливим механізмом соціального захисту 

населення, який, доповнюючи державне соціальне страхування, дозволяє 

вирішити низку проблем у сфері охорони здоров’я та пенсійного страхування, не 

збільшуючи при цьому навантаження на державний бюджет. 
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Однак активізація розвитку цієї галузі страхування неможлива без  

виваженої державної політики на страховому ринку, підвищення якості 

страхових послуг, відпрацювання механізму захисту прав споживачів страхових 

продуктів тощо.  

Для подальшого розвитку вітчизняного страхового ринку необхідний 

збалансований розвиток обов’язкових і добровільних видів страхування. Для 

цього треба встановити основи обов’язкового страхування, до яких входять 

принципи і вимоги до його здійснення, посилити контроль за проведенням 

обов’язкового державного страхування і страхування, що здійснюється із 

залученням бюджетних коштів. Нерозвиненість інститутів саморегулювання 

призводить до надмірного, витратного та неефективного втручання держави в 

ринкові процеси, не дозволяє в повному обсязі залучити інтелектуальні та 

фінансові ресурси страховиків і професійних об’єднань.  
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ВЕКТОРИ 
РОЗВИТКУ 

 
Інтенсивність економічних процесів України породжують нові проблеми, 

від вирішення яких залежить стабільність та дієвість страхового ринку. 

Сучасний розвиток економіки вимагає постійного та систематичного 

дослідження тенденцій розвитку страхового ринку, виявлення позитивних і 

негативних змін у його функціонуванні та окреслення перспективних напрямів 

подальшого ефективного розвитку.  
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Без функціонування потужного страхового ринку неможливе створення 

ефективної системи захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, 

забезпечення економічної безпеки держави. Крім того, страхування є важливим 

джерелом акумулювання коштів для подальшого їх використання задля 

компенсації збитків, спричинених внаслідок страхових подій, а також захищає 

бізнес від фінансових ризиків та забезпечує соціальну підтримку [1].  

Сьогодні страховий ринок України розвивається та інтегрується у світовий 

ринок. Порівняно з європейськими країнами в Україні страхові послуги мають 

менший попит, особливо у галузі майнового та окремих видів особистого 

страхування, що зумовлене як низькою довірою до страховиків так і низьким 

рівнем обізнаності у сфері страхування. Також слід зазначити, що 

спостерігається відсутність професійної підготовки страховиків та 

недосконалість чинного законодавства, державного регулювання та контролю 

страхової діяльності. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 

небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній у      

2017 р. становила 296, у тому числі страхових компаній «life» – 34 компанії, 

страхових компаній «non-life» – 262 компанії. Кількість страхових компаній має 

тенденцію до зменшення – за 2017 рік порівняно з 2016 р., кількість компаній 

зменшилася на 27 страхових компаній (табл. 1) [2]. 
Таблиця 1 

Кількість страхових компаній в Україні, 2015-2017 рр.  
Загальна кількість 

страхових компаній 

Роки Відхилення, % 

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016 

СК «life» 368 323 296 -19,57 -8,36 

СК «non-life» 50 43 34 -32,00 -20,93 

Джерело: розраховано автором на основі [2] 

 
Стан страхового ринку, рівень його інтеграції та затребуваність 

характеризуються обсягами страхових премій і страхових виплат. Вагомого 

значення у визначенні стабільності ринку набуває рівень капіталізації 

страховиків, тобто обсяг власних коштів і страхових резервів тощо. Хоча 

більшість показників мають тенденцію до зростання, все ж функціональні й 
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інституційні характеристики страхового ринку України в цілому не відповідають 

реальним потребам економіки та прагненням світових страхових ринків, що 

обумовлює його уповільнений розвиток у глобальному процесі формування 

світової фінансової системи. 

Водночас стримують розвиток страхового ринку низка наступних проблем, 

які необхідно вирішити для конкурентоспроможного функціонування: 

− відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, 

неплатоспроможність населення, дефіцит фінансових ресурсів; 

− значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів, збитковість 

більшості підприємств; 

− неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність державних 

преференцій на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, 

прояви монополізму; 

− слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змогу використовувати 

цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових 

резервів; 

− відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної 

взаємодії банківського та страхового секторів економіки, низький рівень 

розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку; 

− неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, 

довіри населення до страхування [3]. 

Отже, задля подолання зазначених проблем та ефективного функціонування 

страхового ринку Україні варто вжити такі заходи: 

− удосконалення законодавчої бази подальшого розвитку страхової 

діяльності (чітке регламентування організаційно-економічних питань розвитку 

страхування, розробка законодавчої бази і методології проведення медичного 

страхування);  

− створення конкурентного середовища і вдосконалення організаційної 

структури ринку;  
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− врахування тенденцій і особливостей розвитку страхових ринків 

розвинених країн; 

− сприяння розвитку страхового посередництва; 

− забезпечення страхового ринку висококваліфікованими кадрами;  

− забезпечення високого рівня страхової культури населення [3]. 

Узагальнюючи вищезазначене можна стверджувати, що страховий ринок 

України перебуває на етапі розвитку та інтеграції у світовий простір. 

Незважаючи на певні здобутки він характеризується недоліками, наявність яких 

показує перспективи розвитку і, таким чином, потенціал для України. 
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ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ 
ПОСЛУГ 

 

Сьогодні трансформаційні процеси безпосередньо пов’язані із розвитком 

інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій у всіх сферах 

національної економіки, включаючи банківський сектор. Станом на 01.01.2019 

р. кількість діючих банків в Україні становила 77 з них з іноземним капіталом – 

37, у т.ч. зі 100 % іноземним капіталом – 23 [1]. Відповідно відбувається 

впровадження передових розробок та інновацій на ринку банківських послуг 

України, що вимагає адаптації вітчизняних банків до потреб споживачів в 

системі збереження та підвищення їх конкурентоспроможності.  

Інтернет-банкінг (ІБ) став однією з ключових розробок сфери дистанційного 

обслуговування клієнтів фінансово-кредитних установ. Даний сервіс поряд з 

мобільним банкінгом стимулює розвиток банківської системи завдяки 

https://www.nfp.gov.ua/
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збільшенню клієнтообігу та обсягів банківських операцій. Клієнтам надається 

аналогічний спектр послуг та інструменти управління власним капіталом й 

банківськими рахунками як і у традиційній філіальній системі обслуговування 

клієнтів. Відкриття та закриття поточних рахунків, оформлення дебетових та 

кредитових карток, укладання депозитних, кредитних та страхових договорів, 

здійснення платежів, грошових переказів та обмін валюти доступні для клієнтів 

через систему електронного обслуговування. Перевагами ІБ є: економія часу на 

здійснення операцій через відсутність необхідності відвідувати відділення 

банку; цілодобовий доступ до банківських операцій; постійний контроль за 

власними активами; менший обсяг комісійних платежів, аніж при 

обслуговуванні у відділені банку; відсутність фінансових консультантів; 

економія на витратах щодо утримання об’єктів основних засобів та їх 

амортизації.  

Використання ІБ пов’язане як з юридичним та інформаційним ризиком, так 

і з ризиком втрати банком передової позиції у сфері кредитування фізичних осіб. 

Юридичний ризик полягає в тому, що не у всіх країнах існує нормативна-правова 

база для регулювання банківських операцій з використанням електронних 

підписів, законодавче регулювання правових сторін договору. Це стримує 

інтеграцію та залучення клієнтів малого та середнього бізнесу, а також 

корпоративний сегмент, оскільки саме ці клієнти укладають значну кількість 

комерційних договорів. Юридичні колізії можуть завадити реалізації 

банківських операцій з певними контрагентами, що вказує на недолік 

обмеженості Інтернет-банкінгу [2, c. 62]. Інформаційний ризик пов’язаний із 

недостатньо розвиненою системою захисту персональних даних клієнтів. У 

фінансовому світі через глобалізацію інформаційних мереж почастішали 

випадки Інтернет шахрайства та кібератак. Світова практика свідчить, що захист 

персональних даних повинен мати як мінімум вісім рівнів протекціоністських 

заходів. 

Через стрімкий розвиток комп’ютерних технологій з’являються нові види 

сервісного обслуговування, які все краще задовольняють потреби ринку. У 
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споживачів існує проблема – сплата високих комісійних премій за 

посередницьку функцію установ, що надають послуги у сфері транспортування, 

готельно-ресторанного бізнесу та банківської справи.  

Для того щоб відповісти на вимогу ринку, розробники створили платформи 

“BlaBla Car”, “Airbnb”, які пропонують перевезення та проживання споживачів 

за нижчою ціною у зв’язку з відсутністю посередників між угодами. Тобто, 

прода-вець товарів та послуг напряму зв’язується з покупцем і вони укладають 

договір. Дані платформи показують високий попит, який має тенденцію до 

збільшення.  

У світі фінансових послуг також створили подібну платформу пірингового 

кредитування P2P, яка дозволяє безпосередньо зв’язати кредиторів та 

позичальників для здійснення активних чи пасивних операцій. Термін 

«пірингове кредитування» (Рeer-to-Рeer кредитування) – використовується для 

опису процесу видачі та отримання позик фізичними особами без залучення 

традиційних фінансових інститутів у якості посередників. Зазвичай P2P-

кредитування реалізується за допомогою Інтернет-платформ, де користувачі 

можуть виступати і як кредитори, і як позичальники [3, с. 92]. 

В Україні дана платформа існує у вигляді Інтернет-сайту та мобільного 

додатку, партнером та інвестором P2P виступає АТ «Таскомбанк». Досвід 

західних країн свідчить про успішність даного запровадження та світову 

тенденцію збільшення кількості споживачів даних послуг. 

Здешевлення кредитних послуг призводить до зростання обсягів 

кредитування та інвестицій в бізнес, що неодмінно позитивно впливає на 

економічний розвиток країни. Конкуренція в сфері надання банківських послуг 

через Інтернет стимулює банки активніше розвиватися і впроваджувати 

сприятливіші умови для клієнтів. Однією з актуальних проблем впровадження 

ІБ є відсутність навичок користування Інтернетом у людей старшого покоління 

та недостатньо ефективний процес їх навчання. OTP Bank Romania вирішує дане 

питання шляхом створення демо-версій ІБ. 

У 2019-2020 рр. у світі та в Україні очікується зростання обсягів послуг ІБ, 



121 

що вимагає: розробки адекватної нормативно-правової бази щодо використання 

електронних підписів; регулювання та захисту банківських операцій через 

Інтернет мережу; активізації заходів навчально-консультативного спрямування 

щодо надання послуг клієнт-банк. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 

Важливим напрямом аналізу діяльності банківських установ є оцінювання 

рівня та динаміки показників рентабельності роботи, активів і власного капіталу. 

Рентабельність (від нім. rentabel: дохідний) – це відносний рівень прибутковості 

діяльності, що характеризує відношення отриманого ефекту (прибутку) до 

наявних або використаних ресурсів [2, с. 235]: 

               (1) 

                                                                                                                        

 де Р – рентабельність, %;  

      П – прибуток; 

      В (К, Р) – витрати (капітал, ресурси). 

Рентабельність діяльності фінансово-кредитних установ показує, скільки 

копійок прибутку одержав банк на 1 грн здійснених витрат (вкладеного капіталу, 

використаних ресурсів). Рентабельність вимірюється за допомогою системи 

відносних показників, які характеризують ефективність роботи банківської 

установи в цілому, її структурних підрозділів, прибутковість різних видів 
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діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної), вигідність окремих 

банківських продуктів.  

Аналіз рентабельності діяльності банків проводиться за інформацією таких 

основних форм фінансової звітності: «Звіт про фінансовий стан (Баланс)», «Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)», 

складених відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України [1]. 

 Залежно від мети аналізу показники рентабельності банківської установи 

доцільно об’єднати у такі групи: 

1. Показники, що базуються на витратному підході: 

– рентабельність роботи – відношення прибутку (як різниці між доходами 

і витратами) до витрат, виражене у відсотках;  

– рентабельність процентних операцій – відношення прибутку від 

процентних операцій до відповідних витрат, виражене у відсотках;  

– рентабельність непроцентних операцій – відношення прибутку від 

непроцентних операцій до відповідних витрат, виражене у відсотках.  

Показники рентабельності, що базуються на витратному підході, 

характеризують прибутковість здійснених витрат у процесі діяльності банку. 

2. Показники, що базуються на ресурсному підході: 

–   загальна і чиста рентабельність активів – відношення відповідно 

прибутку до оподаткування і чистого прибутку до середньорічної вартості 

активів, виражене у відсотках; 

–   загальна і чиста рентабельність власного капіталу – відношення 

відповідно прибутку до оподаткування і чистого прибутку до середньорічної 

вартості власного капіталу, виражене у відсотках. 

Ресурсні показники рентабельності використовуються у сфері управління 

капіталом і цікавлять різних суб’єктів аналізу, зокрема менеджмент банку і 

акціонерів – прибутковість сукупних активів, інвесторів і кредиторів – віддача 

на вкладений капітал, власників – прибутковість власного капіталу. 

Умовою позитивної динаміки показників рентабельності діяльності 



123 

банківської установи є випереджальне зростання доходів і фінансових 

результатів порівняно зі зростанням витрат і капіталу (активів).  
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MODERN TRENDS OF SALE OF GOODS IN UKRAINE 

 
Setting of the problem. E-commerce is the most progressive component of 

business, it is available to a wide range of market players in the organizational – 

technical, financial-economic aspects. Besides, this type of trade is differentiate by 

high efficiency and cost recovery. 

Aim. The aim of the work is to research the non-store forms of selling, specifics 

and benefits of e-commerce  

Presentment of the main material. In connection with the rapid development of 

the information society, changes take place in all spheres of human activity  including 

the trade. 

Such forms are becoming popular outside of the store's sales of goods such as 

phone sales, TV sales, consulting  sales, and paradoxical sales. 

In our opinion, the most progressive component of business is e-commerce, 

because it is available to a wide range of market players in the organizational, technical, 

financial and economic terms. Additionally, this type of trade is characterized by high 

efficiency and expenses recovery. 

Modern youth buys both online stores and landings actively. "Landing page" 

consists of only one page and is best suited for the sale of any particular product or new 

product. They shouldn't  be considered as a replacement in any way for an online store, 

but as an addition – a good option. In any case, here is necessary to experiment, because 

much depends on the product itself and Internet marketing tools that are used. 
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Depending on contain with the help of landings, you can go to the turnover of 100 

thousand hryvnia and over [3].  

Internet commerce has high prospects in development due to the following 

benefits: 

– the purchase of things from the Internet can be done at any time of the day. 

– in many cases, electronic commerce can cut the way of reselling the product 

from manufacturer to consumer.  

– the type of payment you choose by yourself. You can pay by cash, after the 

courier brings the goods or pay by bank transfer for the purchase. 

– you can make purchases with complete anonymity. 

Concerning the results of this year's work in the field of e-commerce and the 

trends for the next year, told the director of development of the company EVO Denis 

Horoviy. "The trust to Internet shopping is also growing. For a year, Ukrainians spent 

$ 14.2 billion on Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua (projects of EVO) on the 

marketplaces. It is 68% more than in the same period last year." The company TNS 

Infratest conducted the research that determined goods (or services) which Ukrainians 

are most often searched on the Internet: 

– real estate – 81%;  

– phones and TVs – 76%;  

– movie tickets – 74%;  

– clothing and footwear – 64%;  

– cosmetics and hair care products – 58%;  

– products – 31% [2]. 

But in the nearest future demand will change. More will buy consumer goods, 

food, pet products, raw materials and materials, in particular for the textile, fuel – 

energy industries and heavy industry. Also, demand for electrical equipment will 

increase - power tools, generators, electric motors, etc.  

Besides, self-education on the Internet is gaining popularity. Many organizations 

offer on-line courses for people who have a desire to study, but for some reason can 

not attend educational institutions. 
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The quality of education on the Internet is not inferior to the university level, it 

improves the level of knowledge, offers to improve the skills that gave us higher 

education and serves as a great helper for self-development. 

These courses can also be called e-commerce, because most good and advanced 

courses are paid. The money is taken for providing you with an official document for 

passing certain courses, as well as for various additional services (advanced courses or 

individual classes). Programs can be like introductory course - they help to get basic 

skills, or in-depth will help plunge into all the details of the future profession [1]. 

Conclusion. Thus, new forms of out-of-store sales of goods are gaining popularity 

every day and prove that selling online is profitable and efficient. Besides, n the 

Internet are created new conditions for the development of e-business, which is 

extremely important for Ukraine, as it lets to enter the world market and trades for 

many Ukrainian enterprises and companies. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Малий бізнес забезпечує стійкість та гнучкість економічної системи, його 

невеликі розміри надають можливість швидше пристосуватися до змін на ринку 

та задовільнити потреби споживачів. Тому розвиток малого підприємництва – це 

потужний фактор сприяння соціально-економічної стабілізації в державі. Також 

слід відзначити, що він надає робочі місця та є основою формування середнього 

класу, який являється основою для суспільства економічно розвинених країн. 

Так, за даними ООН, тільки у виробничій сфері малі та середні підприємства 
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створюють від 30% до 70% національного продукту, забезпечують зайнятість 

близько 50% працездатного населення. На частку малого бізнесу припадає 

майже половина приросту нових робочих місць [1, с. 59] . 

Хоча протягом усього періоду економічних реформ чимало сказано про 

необхідність розвитку в Україні малого та середнього бізнесу, насправді його 

становище викликає періодичні питання та жваві обговорення у владних та 

наукових колах. Проблема полягає навіть не в кількісних параметрах цієї сфери, 

які поступово поліпшуються (табл. 1), а насамперед у структурі вітчизняного 

малого бізнесу, його зосередженості на посередницьких операціях, 

роздробленості та практичній відсутності дієвої співпраці з великими 

підприємствами  
Таблиця 1 

Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні 
Показник 

Значення за роками 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 
Кількість cуб’єктів, одиниць:    

малі підприємства 327814 291154 322920 

мале підприємництво (фізичні особи-підприємці) 1630571 1558880 1466486 

Кількість зайнятих працівників, тис.осіб:    

малі підприємства 1576,4 1591,7 1658,9 

мале підприємництво (фізичні особи-підприємці) 2262,3 
 

2280,1 
 

2297,4 
 

Джерело: розраховано автором на основі показників електронного ресурсу [3] 

 

Малий бізнес, який у всьому світі є основним способом самозайнятості, в 

Україні менш ефективний. Наприклад, в Данії малий бізнес створює 80% ВВП, 

в Італії – 60 %, а в середньому в країнах ЄС близько 55-60 %. У той же час в 

Україні, незважаючи на те що малими вважаються 90 % всіх зареєстрованих 

приватних підприємств, їхня питома вага у ВВП не перевищує 12- 14 % [2].  

Одним з актуальних питань сьогодення в Україні є створення комфортних 

умов ведення бізнесу та стимулювання розвитку економіки за допомогою 

виваженої податкової політики держави. Так у ЗУ від 21.12.2016 № 1797-VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» у розрізі податкових пільг було внесено зміни 

до ПКУ відносно малого бізнесу щодо податку на прибуток; нерезидентів. 
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Починаючи з 2017 року до 31.12.2021 року для малого бізнесу 

законодавством передбачено можливість не платити податок на прибуток. 

Основними умовами таких податкових канікул є наступні: у суб'єктів 

господарювання – платників податку на прибуток річний дохід за останній 

звітний період, визначений за правилами бухгалтерського обліку має не 

перевищувати 3 млн грн та розмір заробітної плати нарахованої за кожний місяць 

звітного періоду кожному з працівників підприємства є не меншим як дві 

мінімальні зарплати, тобто 6400 грн. При цьому податковим законодавством 

передбачено, що якщо платники податку у будь-якому звітному періоді 

досягають показників щодо середньооблікової чисельності або середньої 

заробітної плати працівників, отриманого доходу з яких хоча б один не 

відповідає визначеним критеріям, то такі платники податку зобов’язані 

оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою 

18% [4]. 

Слід відмітити, що з 2017 року фізичні особи-підприємці, в тому числі, 

платники єдиного податку, звільняються від сплати єдиного внеску за себе, при 

умові, якщо вони є пенсіонерами за віком, незалежно від того досягли вони 

загального пенсійного віку, чи таку пенсію оформлено на пільгових умовах – зі 

зменшенням віку, а також інваліди, які отримують соціальну допомогу [5]. 

Підсумовуючи вищезазначене можна стверджувати, що «податкові 

канікули», які були встановлені з 2017 року для малого бізнесу мають досить 

жорсткі критерії, тому на практиці лише окремі компанії зможуть використати 

ці пільги. Водночас, навіть користуючись «податковими канікулами» у суб'єкта 

господарювання виникне обов'язок зі сплати ПДФО у сумі 1152 грн., ЄСВ – 1408 

грн. та ВЗ – 96 грн., що становить 2656 грн. щомісячно (базою для оподаткування 

є заробітна плата у сумі 6400 грн. в місяць, що становить ключовий критерій для 

податкових канікул). Тобто податкові пільги встановлені державою є досить 

примарними та насправді не зможуть призвести до істотних змін в економічній 

ситуації країни. 
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ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В 
УКРАЇНІ  

 

Сучасні ринкові умови господарювання відкривають нові можливості 

розвитку торговельної галузі, дозволяючи запозичити досвід розвинутих країн у 

сфері організації торгівлі. За останні декілька років з’явились нові торговельні 

підприємства, які займають все більшу частину ринку та відіграють значне 

економічне та соціальне значення. Одним із найбільш значних явищ останніх 

років є поява в Україні вітчизняних та іноземних торговельних мереж, які 

відіграють важливу роль на ринку торгівлі у світі та починають підвищувати своє 

значення і в нашій країні. 

Український ринок ритейлу представлений як продуктовими, так і 

непродуктовими торговельними мережами. Найактивніше розвивається сегмент 

продуктового ритейлу. Один із найбільш перспективних напрямів у роздрібній 

торгівлі − регіональні мережі магазинів. Експерти й учасники відзначають 

пріоритетність великих форматів для маленьких адміністративних центрів. За 

даними Retail Studio, супермаркети лідирують за приростом обсягів валової 

виручки 1.  

За оцінками компанії GT Partners Ukraine, в Україні близько 150 компаній, до 

складу яких входять торговельні мережі, якщо вважати мережею кількість 

магазинів від двох. У країні налічується сім національних операторів - АТБ, Fozzy 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/302.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
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Group, VolWestGroup, ЕКО Маркет, Фуршет, Таврія-В і Retail Group (Велика 

кишеня, Велмарт, ВК Експрес), якщо вважати національними компанії, які 

присутні в чотирьох з п’яти економіко географічних регіонів України (табл.2.1). 

Локальні ритейлери, за даними GT Partners Ukraine, складають 83 % загальної 

кількості гравців. 
Таблиця 1 

10-ка найстаріших продуктових торговельних мереж України 

№ 
з/п 

Мережа 
Рік відкриття першого 

магазину 

Кількість магазинів 
станом на 01.12.2017 

1. АТБ 1998 917 

2. Fozzy Cash & Carry 1998 10 

3. Сільпо 1998 241 

4. Фуршет 1998 76 

5. Велика кишеня 2000 21 

6. Billa 2000 26 

7. Наш край 2001 230 

8. Вопак 2001 70 

9. Копейка 2001 75 

10. Таврія В 2001 75 

Джерело: складено автором на основі 1;2 

На українському ринку присутні міжнародні мережі, такі як Metro Group, 

Auchan, Rewe Group (Billa), Spar; мережеві торговельні компанії 

загальнонаціонального значення: Fozzy Group, ТОВ “АТБ-Маркет”, 

ГК “Фуршет”, ГК “Велика кишеня”, ПП “Таврія Плюс”, “Еко-маркет”, 

ГК “Амстор”; регіональні мережеві оператори ТОВ “ПАККО-Холдинг”, 

ГК “Євротек”, ТК “Львівхолод” та ін. Однак лідируючі позиції як за кількістю 

магазинів, так і за обсягами продажу займають місцеві компанії: “АТБ-маркет” 

та Fozzy Group. Практично всі представники великих торговельних компаній 

володіють мережею магазинів різних торговельних форматів (супермаркет, 

гіпермаркет, “магазин біля дому”, cash & carry, дискаунтер). 

Мережі-лідери “АТБ-маркет” та Fozzy Group зберегли свої позиції та 

забезпечили зростання більшою мірою шляхом активного розширення в 

форматах “магазин біля дому” та міні-маркет. Невеликі розміри таких магазинів 

і акцент на найнижчі ціни на товари дозволили показати найбільший відсоток 

зростання в умовах зниження купівельної спроможності населення.  
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Ринок товарів для будинку і ремонту практично монополізований найбільшою 

національною мережею ТОВ “Епіцентр К”. Єдиний іноземний гравець, що 

залишився на даному ринку в Україні, – компанія Leroy Merlin (у складі Groupe 

Adeo).  

Лідерами серед мережевих торговельних компаній України в сегменті 

торгівлі побутовою технікою та електронікою є “Фокстрот”, “Ельдорадо” і 

“Comfy”. Інші колись великі мережі перепрофілюються і йдуть зі сфери 

магазинної торгівлі в формат онлайн-магазинів, зокрема “МегаМакс” і 

“FoxMart”. В підсекторі стільникового ритейлу виділяються мережі “Алло”, 

“Мобілочка”, “Ringoo”.  

У сегменті продажів товарів для краси й здоров’я (формат health & beauty) 

лідером за кількістю точок продажів в Україні є міжнародна компанія “Watsons”. 

Активно розвиваються і такі місцеві мережі, як proStor, Космо та Eva [3]. 

На сьогодні розвиток української роздрібної торгівлі супроводжується 

такими тенденціями: розширенням наявних мереж шляхом поглинання дрібних 

мереж та купівлі магазинів старого формату; розвитком великомасштабних 

форматів (більшість магазинів стали багатопрофільними, які торгують, як 

продовольчими, так і непродовольчими товарами, вузькоспеціалізовані магазини 

майже повністю зникли); використанням сучасних торговельних технологій; 

розвитком мережами власного виробництва, створенням великими роздрібними 

мережами розподільчих центрів паралельно з ростом роздрібних мереж; появою 

власних торговельних марок; розвитком торгівлі в режимі “он-лайн” та послуг з 

доставки товарів; скороченням обсягів продажу внаслідок кризи. 

Список використаних джерел 
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Луцький нaцioнaльний тeхнiчний унiвeрситeт 
 

СУТНIСТЬ ТA ФAКТOРИ ВПЛИВУ НA 
КOНКУРEНТOСПРOМOЖНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВA 

 

Aнaлiз eкoнoмiчних джeрeл дoзвoляє ствeрджувaти, щo 

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть є вiдбиттям нaявнoстi у пiдприємствa знaчних пeрeвaг 

нaд iншими учaсникaми ринку у сфeрaх, якi пoв’язaнi з ключoвими фaктoрaми 

кoнкурeнцiї aбo якi oбумoвлюють oб’єктивнi мoжливoстi цьoгo пiдприємствa тa 

йoгo кoнкурeнтiв щoдo дoсягнeння пeвних цiлeй.  

Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть є пoрiвняльнoю хaрaктeристикoю пiдприємствa, 

якa вiдбивaє рiзницю мiж рiвнeм eфeктивнoстi викoристaння всiх видiв рeсурсiв 

пoрiвнянo дo aнaлoгiчних пoкaзникiв iнших пiдприємств пeвнoї oднoрiднoї 

групи [1]. 

У прoцeсi кoнкурeнтнoї бoрoтьби суб’єкти гoспoдaрювaння пeрeслiдують 

oднaкoву мету, а саме: мaксимум прибутку при мiнiмaльних зaтрaтaх. 

Дoсягнeння цiєї мeти здiйснюється рiзними спoсoбaми i шляхaми. Тoму в 

кoнкурeнтнiй бoрoтьбi пeрeмaгaє тoй суб’єкт, який рaнiшe iнших дoмiгся пeвних 

кoнкурeнтних пeрeвaг i зaхoпив стiйкий сeгмeнт ринку. 

Дужe вaжливим для пeвних сeгмeнтiв ринку, a тaкoж у цiлoму для 

рeзультaтивнoї дiяльнoстi пiдприємств є визнaчeння кoнкурeнтних пoзицiй тa 

фaктoрiв.  

Для фoрмувaння рiвня кoнкурeнтнoспрoмoжнoстi пiдприємствa нeoбхiднo 

видiлити фaктoри, щo впливaють нa мoжливoстi вигрaшу aбo прoгрaшу в 

кoнкурeнтнiй бoрoтьбi. Крiм тoгo, aнaлiз фaктoрiв дoпoмaгaє виявити сильнi й 

слaбкi стoрoни у дiяльнoстi пiдприємствa тa в рoбoтi йoгo кoнкурeнтiв, 

рoзрoбити зaхoди й зaсoби, зa рaхунoк яких пiдприємствo змoглo б пiдвищити 

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть i зaбeзпeчити свiй успiх, збiльшити свoю чaстку в 

прoдaжaх нa кoнкрeтнoму тoвaрнoму ринку. 

Прoвeдeний aнaлiз eкoнoмiчних джeрeл пoкaзaв, щo iснують рiзнi 
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клaсифiкaцiї фaктoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa.  

Aнaлiз кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa нa ринку дoпускaє 

з’ясувaння фaктoрiв, щo впливaють нa вiднoшeння пoкупцiв дo пiдприємствa тa 

її прoдукцiї i як рeзультaт – змiнa чaстки ринку фiрми. Усi фaктoри 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi мoжнa умoвнo рoздiлити нa зoвнiшнi й внутрiшнi. 

Дo зoвнiшнiх фaктoрiв слiд вiднeсти [3]: 

1. Дiяльнiсть дeржaвних влaдних структур (фiскaльнa тa крeдитнo-

грoшoвa пoлiтикa, зaкoнoдaвствo). 

2. Кoн’юнктурa ринку сирoвинних тa мaтeрiaльних рeсурсiв, ринку 

трудoвих рeсурсiв, ринку зaсoбiв вирoбництвa, ринку фiнaнсoвих рeсурсiв. 

3. Рoзвитoк oснoвних тa пiдтримуючих гaлузeй. В дaнoму випaдку мoвa 

йдe прo рoзвитoк нoвих тeхнoлoгiй (рeсурсoзбeрiгaючих, тeхнoлoгiй пeрeрoбки), 

нoвих мaтeрiaлiв тa джeрeл eнeргiї. Їх впрoвaджeння у вирoбництвo дaє змoгу 

пiдвищити нaукoвий тa вирoбничий пoтeнцiaл пiдприємствa. 

4. Пaрaмeтри пoпиту. Вoни включaють рiст пoпиту нa тoвaри, щo 

вирoбляються пiдприємствoм, йoгo стaбiльнiсть i дoзвoляють пiдприємству 

oтримувaти бiльш висoкi прибутки, a тaкoж зaкрiпити свoє пoлoжeння нa ринку.  

Дo внутрiшнiх фaктoрiв вiднoсяться нaступнi [2]: дiяльнiсть кeрiвництвa тa 

aпaрaту упрaвлiння пiдприємствa; систeмa тeхнoлoгiчнoгo oснaщeння; сирoвинa, 

мaтeрiaли i нaпiвфaбрикaти; систeмa збуту прoдукцiї тa iн. Для eфeктивнoгo 

функцioнувaння пiдприємствa нeoбхiднo пoстiйнo прaцювaти нaд фaктoрaми 

пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi.  

Систeмaтизуємo фaктoри, щo впливaють нa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 

пiдприємствa (тaбл. 1). 

Oтжe, фaктoри, щo впливaють нa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пiдприємствa є 

нaстiльки вaжливими i рiзними зa тривaлiстю дiї, джeрeлaми виникнeння, 

спoсoбoм впливу нa них тa iн., щo нe iснує єдинoї мeтoдики збoру дaних щoдo їх 

oбрoбки тa iдeнтифiкaцiї для прийняття упрaвлiнських рiшeнь. 
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Тaблиця 1 
Клaсифiкaцiя фaктoрiв, якi впливaють нa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 

пiдприємствa 
Клaсифiкaцiйнa oзнaкa Види фaктoрiв 

Зaлeжнo вiд рiвня 
взaємooбумoвлeнoстi 

- прирoднi (пeрвиннi) фaктoри - цe прирoднi рeсурси, гeoгрaфiчнe пoлoжeння; 
- пoхiднi (втoриннi) – цe тeхнiкa, тeхнoлoгiя тa iн. 

Зaлeжнo вiд мiсця 
виникнeння (пo 
вiднoшeнню дo 
кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa) 

- внутрiшнi (виникнeння тa iнтeнсивнiсть прoяву внутрiшнiх фaктoрiв 
бeзпoсeрeдньo зaлeжить вiд дiяльнoстi пiдприємств-склaдoвих кoнкурeнтнoгo 
сeрeдoвищa, стaну їх рeсурснoї бaзи, хaрaктeру oргaнiзaцiї систeми 
стрaтeгiчнoгo упрaвлiння, систeми зaгaльнoгo мeнeджмeнту тoщo); 
- зoвнiшнi (виникнeння тa iнтeнсивнiсть прoяву зoвнiшнiх фaктoрiв нe зaлeжить 
вiд дiяльнoстi пiдприємств i oбумoвлюється стaнoм зoвнiшньoгo сeрeдoвищa). 

Зa хaрaктeрoм спeцiaлiзaцiї 

- зaгaльнi (здiйснюють вплив нa усi склaдoвi кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa бeз 
винятку); 
- спeцифiчнi (здiйснюють вплив нa склaдoвi кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa, щo 
дiють в мeжaх, нaприклaд, пeвнoї гaлузi, aбo пeвнoгo рeгioну, aбo тих, щo дiють 
нa кoнкрeтнoму ринку); 
- iндивiдуaльнi (змiни лишe oкрeмoї склaдoвoї сeрeдoвищa). 

Зaлeжнo вiд сфeри 
пoхoджeння 

- нaукoвi; 
- тeхнiкo-тeхнoлoгiчнi; 
- упрaвлiнськi; 
- eкoнoмiчнi; 
- сoцiaльнo-дeмoгрaфiчнi; 
- гeoгрaфiчнi; 
- eкoлoгiчнi; 
- пoлiтичнi. 

Зa тривaлiстю дiї - пoстiйнi; 
- тимчaсoвi. 

Зa ступeнeм мoжливoгo 
кoнтрoлюючoгo впливу 
з бoку дeржaви i 
пiдприємствa 

- нeкoнтрoльoвaнi дeржaвoю; 
- кoнтрoльoвaнi дeржaвoю, нeкoнтрoльoвaнi пiдприємствoм; 
- кoнтрoльoвaнi пiдприємствoм. 

Джерело: систематизовано автором  

 
Рaзoм з тим, врaхувaння впливу усiх фaктoрiв дoзвoлить eфeктивнo 

рeaлiзувaти систeму кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa, якa дoзвoлить 

пoсилити кoнкурeнтнi пeрeвaги пiдприємствa нaд прямими кoнкурeнтaми. 
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спеціальності «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» 

Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж 
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин конкурентоспроможність 

підприємств є запорукою рентабельності, розвитку. З метою збереження  позицій 

перед суб’єктами господарювання постає задача своєчасно реагувати на зміни 

зовнішнього середовища, визначати стратегічні й тактичні цілі діяльності.  

Дослідженням проблеми конкурентоспроможності присвячено праці низки 

науковців: Л. Балабанової, В. Бойко, І. Должанського, О. Журан, Т. Загорної, 

Г. Кулешової, Р. Лупака, А. Петлюк, В. Савчука, М. Чорної та ін. Авторами 

досліджено теоретичні та методичні аспекти формування 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, визначено шляхи її 

підвищення. Зокрема, О. Єлець з’ясовано функції конкуренції, досліджено 

підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства. М. Чорна 

розкрила результати розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності 

підприємств роздрібної торгівлі, що враховує основні джерела конкурентних 

переваг ритейлера відповідно до ланцюжка його цінностей за напрямками: 

взаємодія з постачальниками, формування ефективного внутрішнього 

середовища та взаємини зі споживачами. Рекомендації щодо формування 

конкурентних стратегій на підприємствах споживчої кооперації України 

розроблено О. Криворучко. Науковцем розкрито методичний підхід до 

визначення оптимального асортименту продукції торговельного підприємства. 

Вивчаючи проблему розвитку конкурентних відносин у національній економіці, 

А. Дуцька виявляє вплив глобалізаційних процесів; визначає напрями щодо 

вдосконалення інституціоналізації регулювання конкурентних відносин. 

Погоджуємося з думкою автора, що «розповсюдження процесів глобалізації 

сприяє розширенню меж ринку для широкого кола учасників конкурентного 

середовища, зумовлює відповідні зміни в конкурентних відносинах суб’єктів 
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господарювання. Відтак, відбувається посилення як суперництва між ними, так і 

конструктивної співпраці, направленої на зміцнення конкурентних 

переваг» [2, с.16]. 

Конкурентоспроможність торговельних підприємств залежить від низки 

чинників, зокрема законодавчої бази, податкової та митної політики держави, 

поведінки споживачів, системи постачання, маркетингової діяльності 

підприємства, його фінансових можливостей й ресурсів, ефективності 

управління й комунікації. На сьогодні культура обслуговування, асортимент 

товарів, ціни є складовими конкурентної боротьби між суб’єктами 

господарювання. Відбувається удосконалення традиційних передпродажних і 

післяпродажних послуг, що призводить до надання переваги торговельному 

підприємству. 

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є: 

– застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; 

– забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління; 

– застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмно-

цільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.); 

– розгляд взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на всіх 

стадіях життєвого циклу об’єкта; 

– формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності 

різних об’єктів [3]. 

Серед напрямів підвищення конкурентоспроможності торговельних 

підприємств пропонуємо такі: 

– впровадження техніко-технологічних інновацій; 

– проведення моніторингу динаміки обсягу товарообороту за 

номенклатурою та асортиментом; 

– вдосконалення системи управління персоналом (пошук, відбір персоналу, 

підходів до його розвитку, індивідуального стимулювання); 

– впровадження новітніх розробок в області інформаційних технологій з 

метою мінімізації витрат; 
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– вдосконалення обслуговування споживачів у процесі купівлі та після 

продажного сервісу; 

– бенчмаркінг. 

Практичне застосування бенчмаркінгу полягає в чотирьох послідовних діях: 

розуміння складових власних бізнес-процесів; аналіз бізнес-процесів інших 

компаній; порівняння результатів своїх процесів й інших компаній; проведення 

кардинальних змін у бізнес-процесі [1, с.16]. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства розглядаємо як 

тривалий процес пошуку й реалізації управлінських рішень, здійснюваний із 

врахуванням змін у зовнішньому оточенні, наявного ресурсного потенціалу 

підприємства, його інноваційної політики. Впровадження інновацій дозволяє не 

лише адаптуватися до реального стану ринку, але й задовольняти сучасні вимоги 

споживачів.  
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НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

У ринкових умовах виробничі запаси є одним з найважливіших елементів 

здійснення виробничо-господарської діяльності та підвищення прибутковості 

суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим посилюється роль аналітичних 

досліджень щодо забезпеченості та ефективності їх використання.  

Основними завданнями комплексного оцінювання виробничих запасів 

суб’єктів господарювання, на нашу думку, є: оцінка обгрунтованості та 

ефективності формування портфеля замовлення на постачання виробничих 
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запасів; аналіз термінів, обсягів та умов поставок виробничих запасів за 

укладеними договорами, оцінка стану складських запасів; дослідження 

ефективності використання виробничих запасів; пошук резервів зниження 

матеріаломісткості продукції. 

Джерелами інформації для проведення аналізу виробничих запасів 

слугують форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та № 5 «Примітки до 

річної фінансової звітності», а також дані управлінського обліку. 

Науковці пропонують різні підходи до визначення напрямів аналізу 

виробничих запасів. Розглянемо деякі з них. 

О. Е. Кузьмінська пропонує оцінювання виробничих запасів проводити за 

такими напрямами [1, с. 178]:  

1. Вивчення забезпеченості підприємства виробничими запасами. На 

цьому етапі необхідно провести оцінку загальної потреби підприємства у 

виробничих запасах, аналіз обгрунтованості обсягів замовлення виробничих 

запасів, оцінку повноти та своєчасності надходження виробничих запасів від 

постачальників, аналіз забезпеченості конкретними виробничими запасами в 

днях). 

2. Загальний аналіз обсягу та структури виробничих запасів 

підприємства. Передбачає проведення горизонтального аналізу виробничих 

запасів на складі, вертикального аналізу структури виробничих запасів, 

порівняльного коефіцієнтного аналізу якісного стану та руху виробничих 

запасів. 

3. Оцінка ефективності використання виробничих запасів. На даному 

етапі здійснюється діагностичний аналіз використання виробничих запасів за 

індивідуальними та загальними показниками. 

4. Аналіз матеріаломісткості продукції. Передбачає проведення 

діагностичного аналізу матеріаломісткості видів продукції підприємства та 

факторний аналіз матеріаломісткості продукції. 

У свою чергу Л. Я. Тринька та О. В. Липчанська виділяють наступні 

напрями аналізу виробничих запасів [2]: 
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– аналіз складу, структури та руху виробничих запасів; 

– аналіз дотримання норм виробничих запасів; 

– аналіз забезпечення потреби джерелами покриття виробничих запасів; 

– обгрунтування оптимальної партії закупівлі виробничих запасів; 

– аналіз інтенсивності використання виробничих запасів.  

Також доречним у процесі аналізу виробничих запасів є порівняння 

фактичних залишків за відповідний період із нормативами (плановою 

потребою), а також оцінка їх динаміки. Надлишок або нестача запасів є 

факторами незадовільного фінансового стану підприємства. Причини їх 

утворення вивчаються під час внутрішнього аналізу в розрізі формування і 

використання [3, с. 86-87]. За кожною групою запасів з'ясовується специфіка дії 

факторів, встановлюються наслідки впливу відхилень від оптимальних 

(нормативних) рівнів на результати виробничо-фінансової діяльності та 

визначаються шляхи оптимізації запасів. 

Причини і наслідки зміни структури за окремими видами запасів є різними. 

Зокрема, збільшення частки виробничих запасів може свідчити про розширення 

масштабів діяльності підприємства; прагнення захистити кошти від знецінення 

внаслідок інфляції; неефективне розпорядження матеріальними ресурсами, 

внаслідок чого значна частина капіталу заморожується на тривалий період у 

запасах, що сповільнює оборотність. 

Таким чином, при різному ступені ефективності використання виробничих 

запасів їх зростання може свідчити про розширення обсягів діяльності, або про 

зниження рівня ділової активності. 

Поряд з цим недостатній обсяг виробничих запасів теж негативно впливає 

на фінансовий стан суб’єкта господарювання. Адже зменшення вкладення 

коштів у виробничі запаси призводить до дефіциту їх окремих видів, перебоїв у 

виробничому процесі, скорочення обсягів виробництва, зростання собівартості 

та недоотримання прибутків. У зв’язку з цим необхідно приймати такі 

управлінські рішення щодо обсягів виробничих запасів, які б забезпечували 

безперебійний та ефективний процес виробництва. 
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Отже, результати комплексного оцінювання забезпеченості та ефективності 

використання виробничих запасів суб’єктами господарювання повинні сприяти 

виявленню існуючих проблем у забезпеченні виробничими запасами, 

підвищенню ефективності їх використання та пошуку шляхів їх скорочення що 

забезпечить зниження собівартості продукції. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОПОРЦІЙНІСТЬ» В РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ 
АСПЕКТІВ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасне ринкове становище має досить нестабільний характер. Тобто 

важливою умовою задля ефективного функціонування підприємства є 

еластичність та можливість швидко адаптуватися до змін, що в ньому 

виникають.  

Між структурними елементами, які діють у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі підприємства існує певна взаємозалежність. Тому під час своєї 

діяльності у багатьох підприємств виникають проблеми з достовірністю оцінки 

стану ринку та оцінкою власних можливостей, що здатне призвести до 

внутрішнього кризового стану (ліквідації або застою). 

Першочерговим завданням будь–якого сучасного підприємства є зведення 

до мінімуму певної диспропорції між елементами зовнішнього і внутрішнього 

середовища. З даної точки зору, ефективного функціонування можна буде 

досягти лише в тому випадку, коли буде поставлена правильна стратегія – 

дотримання пропорційності.  

Розглядаючи еволюцію розуміння терміну «пропорційність» можемо 
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зрозуміти всю різноманітність значень, що воно собою являє. Цей термін у 

перекладі з латині proportio, де pro – згідно чогось, portio – частка, крім того 

запозичений економікою з точних наук. Даний термін є досить багатогранним і 

використовується у всіх сферах людської діяльності, а саме математиці, 

економіці, будівництві, мистецтві, біології, юриспруденції, літературі та ін. 

Сутність досліджуваного поняття «пропорційність» детально представлено 

в публікаціях таких вітчизняних вчених як А. Садибарьова [1], Л. Сорокіна [2] та 

багато ін.  

Пропорційність може розглядатися в управлінській діяльності, виробничій 

діяльності та інших аспектах економіки підприємства. 

Економічна пропорційність – явище, форма прояву якого залежить від 

комплексного впливу різних чинників, дія яких в різній мірі здатна піддаватися 

управлінському впливу. Порушення пропорційності здатне впливати на 

розвиток економіки в цілому.  Пропорційність існує як теоретична основа 

функціонування різних систем та задля встановлення рівноваги та 

збалансованості. Пропорції економіки відображають різні співвідношення під 

час виробництва, розподілу, споживання тощо [1].  

Однією з основних задач, які постають перед економікою є раціональне 

ведення господарства, що полягає в оптимальному розподілі ресурсів за умови 

обмеженості. Через обмеженість та дефіцит ресурсів керуючим органам 

підприємства потрібно приймати найефективніший варіант їх використання, що 

може призвести до досягнення поставлених цілей без порушення пропорцій. 

Розглядаючи пропорційний розподіл, слід зауважити, що відповідно до 

принципу раціонального ведення господарства, існує розподіл доходу на цілі 

збереження та споживання, розподіл загальної суми витрат  на споживання між 

різними видами послуг і товарів.  

Під час ведення господарської діяльності підприємство повинне обирати 

найефективніший з усіх можливих варіантів розподілу обмежених ресурсів. Для 

встановлення економічних пропорцій здійснення господарської діяльності 

використовується метод математичної оптимізації.  
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Математична оптимізація з позиції математичної науки розглядається як 

визначення таких значень змінних величин при яких досягається максимум 

заданої функції. Конкуруючі цілі об’єднуються в цільову функцію, максимум 

якої потрібно досягнути, а обмеження ресурсів визначають допустиму множину 

інструментальних величин, які  задовольняють всі умови [2]. 

Отже, пропорційність – важлива складова будь–якого з існуючих 

підприємств, тому, що вона покликана здійснювати балансові співвідношення 

упродовж усієї їх діяльності та здатна забезпечити максимальну прибутковість і 

можливість протидіяти деструктивним чинникам впливу. Крім цього, 

гармонізація діяльності є ключовим показником економічної безпеки 

підприємства.  
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
 

В ринкових умовах господарювання структуроутворюючу роль відіграє 

мале підприємництво. Воно є одним із основних інструментів розвитку 

національної економіки з ринковим механізмом господарювання. Малий бізнес 

становить основу дрібнотоварного виробництва; встановлює темпи зростання 

економіки, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового 

продукту, ступінь демократизації суспільства; сприяє структурній перебудові 

економіки і т. д. [1]. 

Не дивлячись на ряд прийнятих останнім часом вищими органами 

державної влади і управління нормативних документів, розвиток малого бізнесу 

в нашій державі здійснюється в несприятливому макро- і мікросередовищі, існує 

безліч проблем, які необхідно вирішувати на різних рівнях управління, залежно 
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від стану розвитку підприємництва в сучасних умовах. Він не може в повній мірі 

виконувати функції, які покладає на нього суспільство. Розвиток малого 

підприємництва відбувається нерівномірно і хаотично, а несприятливе макро- і 

мікроекономічне середовище породжує численні перешкоди, на які 

наштовхуються малі підприємства в процесі їх функціонування. 

На шляху розвитку малого бізнесу постають численні проблеми, обумовлені 

як об’єктивними факторами загального стану економіки, так і суб’єктивними 

соціально-психологічними факторами. Розглянемо основні проблеми розвитку 

малого бізнесу. 

Однією з важливих проблем малого бізнесу в країні є кредитування. 

Більшість малих підприємств не мають можливості взяти кредит, тому що банки 

надають кредити тільки під заставу або за наявності поручителя. Неможливість 

одержати кредит не дає можливості конкурувати з іншими підприємствами. 

Наступна проблема – це та, законодавча база, на яку зараз може спиратися 

мале підприємство. Поки вона ще не досконала. Можна назвати чимало правових 

документів, які так чи інакше регулюють мале підприємство, але трудність у 

тому, що по-перше, немає зведеної єдиної законодавчої основи сьогоднішньої 

діяльності українських малих підприємств; по-друге, наявні розрізнені 

документи, постанови перетворюються в життя далеко не цілком.  

Ще одією проблемою є монополізація бізнесу. Для нормального розвитку 

малого бізнесу необхідно зменшити масштаби монополізації великого бізнесу. 

Адже зараз в нашій країні великі підприємства просто витісняють дрібний бізнес.  

Також високий рівень корупції, нестабільність умов ведення бізнесу, 

бюрократія, рейдерство це також проблеми розвитку малого бізнесу.  На жаль, 

Україна належить до ти країн, в яких підприємництво є справою з високим 

ступенем ризику і великими витратами. Зараз спостерігається ситуація загальної 

неповаги до законів, ухилення від сплати податків, зміцнення особистих 

неформальних зв'язків, породжених корупцією і хабарництвом.  

Недосконалість податкової системи. Сучасною Так, через високі 

відрахування до фонду заробітної плати, єдиного соціального внеску багато 
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малих підприємств ведуть подвійну бухгалтерію. Більшість підприємств в тій чи 

іншій мірі приховують свої доходи, щоб платити менший податок.  

Крім того, до основних проблем належать: низька конкуренція на 

внутрішніх ринках; відсутність достатнього стартового капіталу, власних 

фінансових ресурсів, сировини, матеріалів, приміщень і обладнання; 

нерозвиненість інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва; 

нестача кваліфікованого персоналу, відсутність практичних навичок 

підприємливості працівників у веденні бізнесу, недосконалість системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 

підприємницької діяльності та інші. 

На сьогодні, уряд визнає мале підприємництво провідною силою в здоланні 

негативних тенденцій в економіці і у сталому розвитку суспільства. Тому, для 

швидкого виходу з фінансово-економічної кризи і формування  умов для 

поглиблення впроваджуваних ринкових реформ потрібно запровадити такі 

програми, як: вдосконалення ринкової інфраструктури, що сприятиме розвитку 

малого бізнесу, подальша державна підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації персоналу; запровадження ефективної системи пільг, 

розповсюджених на суб’єктів малого бізнесу; вдосконалення діючої спрощеної 

системи оподаткування; фінансова,  зокрема кредитна підтримка суб’єктів 

малого підприємництва [3]. 

Отже, розвиток малого бізнесу залишається на незадовільному рівні. Надалі 

потрібно швидше покращувати ситуацію у цій сфері, зокрема шляхом створення 

ефективного механізму взаємодії між державними органами влади та суб’єктами 

підприємницької діяльності. Це надасть можливість істотно вплинути на 

процеси структурної перебудови в економічній системі країни. 
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Технології приготування і зберігання їжі постійно розвиваються й 

удосконалюються. Тому необхідно орієнтуватися на більш економічне, сучасне 

обладнання, що дозволяє готувати їжу швидше, зберігаючи максимум корисних 

властивостей, дозволяє обслуговувати якісніше. Впровадження інноваційних 

технологій для виробництва кулінарної продукції Cap-Cold, MAP, Сook-chill 

дозволяє стабілізувати якість страв і заготовок, знизити енергоспоживання кухні, 

знизити собівартість (food-cost) за рахунок мінімізації втрат при обробці. 

Сучасна технологія Cap-Cold – це технологія їжі, приготованої у великих 

обсягах з наступним швидким охолодженням і тривалим зберіганням в умовах 

низького температурного режиму. Надалі передбачається регенерація і подача 

страв до столу. Технологія має переваги: дозволяє зберегти корисні властивості, 

аромат і натуральні соки продуктів, забезпечує тривале зберігання продукції.  

Суть технології MAP (англ. Modified Atmosphere Packaging)  полягає в 

упаковці продуктів у спеціальному газовому середовищі, що складається з 

суміші двох газів – азоту і вуглекислого газу. MAP має ряд переваг: повна 

герметичність, хімічна інертність, високі бар’єрні властивості, виключає 

проникнення всередину упаковки вологи, кисню, агресивних середовищ і виходу 

модифікованого середовища з упаковки, екологічна безпека.  

Технологія Cook & Chill (англ. – готуй і охолоджують) – це інноваційна 

технологія приготування їжі у великих обсягах, що дозволяє зберегти її вихідну 

свіжість (до трьох тижнів) і якість без застосування консервантів, забезпечуючи 

високий захист від зростання мікроорганізмів.  
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Презентація та декорування страв і кулінарних виробів є надзвичайно 

важливим з точки зору як естетичності страви, так і невід’ємною маркетинговою 

складовою, від якого залежить успіх та популярність закладу ресторанного 

господарства серед гостей. Від подачі страв, їхньої якості, залежатиме, чи захоче 

відвідувач залишитися і замовити щось ще, чи повернеться він в ресторан знову. 

Суть традиційного методу подачі страв, яким продовжують користуватися 

у багатьох закладах, полягає в уявленні годинника замість тарілки, а конкретні 

види продуктів розташовуються відповідно до часу доби. Японський стиль 

сервірування здійснив великий вплив на світ ресторанного мистецтва. 

Мінімалізм присутній в Японії всюди. Це гармонія краси і простоти. Японці не 

викладають всю страву на одну тарілку. Гарнір і риба можуть подаватися в 

різних невеликих тарілочках. Такий спосіб подачі значно спрощує процес подачі.  

Прикраса дуже важливий аспект, який завершує декорування страви. Існує 

безліч способів декору страв, однак рекомендується використання їстівних 

інгредієнтів і спецій, які не тільки стануть декоративним елементом, але так само 

підкреслять смак страви або стануть чудовим доповненням до основної страви.  

Для гостей ресторанів візуальний вигляд є важливим фактором подачі 

страви. Основними принципами, на яких ґрунтується декорування страв є 

простота, вишуканість і раціональність. Враховується поєднання інгредієнтів в 

окремих компонентах страв, форма їх нарізування, колір, смак. Серед способів 

оформлення особливе місце займає карвінг, від англ. curving («curve» − різати), 

фігурне різання по овочах і фруктах. Також використовуються для декору їжі 

живі квіти. Предмети оформлення страв мають відповідати певним санітарно-

гігієнічним вимогам, щоб страви були не лише смачні, але й безпечні, без шкоди 

здоров’ю людини. 

Цікавим є приготування чи оформлення страви в креативному стилі. 

Наприклад, тема хімія. Соус можна подати в пробірці, а десерт − у вигляді 

молекулярного зв’язку чи як ланцюги ДНК.   

У декоруванні страв велике значення має підбір посуду. Правильно 

підібраний за розміром посуд, красива форма борту і малюнок на ньому в 
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поєднанні з вдалим розміщенням гарніру й основного продукту надають стравам 

особливої привабливості. Альтернативні столові прилади і посуд − це те, що 

допоможе справити незабутнє враження на гостя. Глиняний авторський посуд 

відмінно підійде для подачі супів, страв, закусок. Глина відмінно зберігає тепло, 

практична і екологічно безпечна. А покриття авторських глиняних виробів 

різнокольоровою емаллю нині перетворилось на мистецтво. Також, щоб 

здивувати відвідувачів можна експериментувати з посудом: подати першу страву 

в незвичайній суповій мисці, принести сік в красивій вазі тощо.  

Трендом нині є використання для презентації страв посуду з дерева або 

каменю. Органічний посуд є безпечним, а їстівний посуд (хлібина для перших 

страв, корзинки з тіста, склянки з рослинного желатину або ложки-пряники для 

закусок, салатів чи десертів, їстівна упаковка) ще й екологічним та корисним. 

Їстівна мембранна упаковка WikiCells підходить для зберігання  рідких й твердих 

продуктів (шоколаду, супу, соку, вина), досить проткнути чи видалити мембрану.  

Метод приготування і оформлення страв перед відвідувачами  

використовують в ресторанах, де процес приготування страв нескладний, 

швидкий і дуже цікавий. Такий спосіб демонструє відкритість. Особливість 

методу «теплан-технологія» в тому, що кухар знаходиться у виробничому 

приміщенні, а поряд з його робочим місцем встановлюються відеокамери, 

завдяки чому гості можуть спостерігати за процесом приготування страв. 

Фламбе − приготування їжі методом підпалювання (іноді шоу з елементами 

акробатики), це відмінна ідея для гастрономічного вечора. Для зацікавлення 

гостей можна обрати одну швидку страву і готувати її прямо при відвідувачах.  

Правильне приготування, подавання страв є відображенням ваших творчих 

здібностей та турбота про гостей. Декорування страв є важливим, оскільки 

оздоблення страв привертає увагу, змушує людину думати про їжу, збуджує 

апетит, викликає рефлекторне виділення шлункового соку, що сприяє кращому 

засвоєнню їжі. 
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Однією з найважливіших категорій ринкової економіки є 

конкурентоспроможність підприємства, що характеризує можливість і 

ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища.  

Конкурентоспроможність підприємства - це відносна характеристика, яка 

відображає відмінності даної фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем 

задоволення своїми товарами потреб людей та за ефективністю виробничої 

діяльності [3].  

Перед підприємством ресторанного господарства першочерговою постає 

проблема виживання і забезпечення безперервності розвитку. Конкуренція як 

рушійна сила розвитку обумовлює необхідність підвищення якісних 

характеристик продукції підприємства та сфери ресторанного господарства 

загалом. Конкуренція як природний прояв ринкових відносин передбачає 

суперництво економічних інтересів суб'єктів господарювання з метою 

завоювання довіри споживачів. 

Конкуренція в ресторанному господарстві має певні особливості: 

− орієнтованість  на територіально обмежений ринок; 

− конкуренція між собою  щодо обслуговування святкових заходів, 

ділових зустрічей, туристів тощо; 

− робота в умовах досконалої конкуренції. 

Особливий характер конкуренції пов'язаний з виконанням закладами 

ресторанного господарства функцій виробництва продукції, її реалізації і 

організації споживання.  

https://pos-sector.net/
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Конкуренція має позитивні наслідки: гнучке пристосування до попиту, 

підвищення якості продукції і послуг, висока продуктивність праці, мінімізація 

витрат виробництва та обігу, активізація інноваційних процесів.  

Одним із елементів конкурентоспроможності підприємств є модернізація. 

Модернізація — це інвестиційна операція, пов’язана з удосконаленням і 

приведенням частини основних виробничих засобів у стан, який відповідає 

сучасному рівню здійснення технологічних процесів шляхом конструктивних 

змін зовнішнього вигляду, нових наукових і технологічних знань з метою 

досягнення комерційних успіхів, що використовуються підприємством в процесі 

операційної діяльності [5]. 

За останні роки проведено значну роботу щодо модернізації 

та  реконструкції  мережі ресторанів та кафе.  На підприємствах 

створені  належні умови для відпочинку - просторі зали, затишна атмосфера, 

майстерність   кваліфікованих кухарів, доброзичливість обслуговуючого 

персоналу. Підприємства ресторанного господарства гостинно відкриті для 

відвідувачів — приймають замовлення на обслуговування 

святкових  подій  (ювілейних дат, днів народження, весілля, корпоративних 

вечорів відпочинку та інших свят). Заклади надають інформаційно-

консультативні послуги з виготовлення, оформлення кулінарної продукції і 

сервірування столів, паркування власних автомобілів споживачів на 

організованій стоянці біля підприємств ресторанного господарства. 

В результаті модернізації збільшується роздрібний товарооборот,    

реалізація продукції власного виробництва, а це означає, що покращується 

робота закладів ресторанного господарства.  

Модернізація - це необхідний крок для того, щоб зробити заклади 

ресторанного господарства конкурентоспроможними, головне — мати чітку 

стратегію розвитку й бачення майбутнього. Тому керівникам закладів 

ресторанного господарства необхідно спрямувати зусилля працівників на 

максимальне використання потужностей закладів ресторанного господарства, 

створення конкурентоздатної мережі ресторанного господарства для 
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забезпечення якісного обслуговування населення. 

Закладам ресторанного господарства, що  мають певні особливості в 

визначенні конкурентоспроможності, можна запропонувати використовувати 

метод бенчмаркінгу. 

Бенчмаркінг — це мистецтво виявлення того, що інші роблять краще за нас, 

та вивчення, удосконалення і застосування методів роботи інших організацій [4]. 

Спеціалісти називають бенчмаркінг видом діяльності, що пов'язаний з клієнтами, 

технологією та культурою підприємництва і здійснюється при плануванні з 

орієнтацією на створення цінностей і компетентності. 

Бенчмаркінг є надзвичайно корисним інструментом, особливо в ситуації, 

коли необхідно переглянути внутрішню ефективність діяльності підприємств та 

визначити нові пріоритети діяльності. Зіставлення показників ефективності дає 

можливість зрозуміти уразливі та раціональні сторони діяльності підприємства 

в порівнянні з конкурентами.  
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ПОЧАСОВОЙ АНАЛИЗ ПРОДАЖ ТОВАРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТРАФИКА В ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Повышение результативности работы розничного торгового объекта, а 

также уровень качества обслуживания покупателей в нем зависят от 

аналитической работы и оптимальности принятых решений по управлению 

продажами в объекте торговли. Аналитическая работа предполагает проведение 

почасового анализа продаж. Он позволяет дать оценку динамики изменений 

покупательского потока; определить время покупок персонифицированных 

клиентов; оценить загрузку кассиров и оптимально спланировать график их 

работы; определить лучшее время для выкладки и завоза товара; точнее 

спланировать лучшее время для проведения промо-акций; выявить периоды Out 

of Shelf (отсутствия товара на полке) [1]. 

Рассмотрим почасовую статистику продаж на примере розничной торговой 

организации и показатели трафика в ней в марте 2017 г. (табл. 1), проведем 

анализ и разработку мероприятий по привлечению дополнительного трафика в 

торговый объект.  
Таблица 1 

Почасовая статистика продаж товаров в розничной торговой организации в 
марте 2017 г. 

Интервал  
времени 

Объем продаж 
товаров, единиц 

Удельный вес в количестве 
проданных единиц за период, 

% 

Объем продаж 
товаров, тыс. р. 

Удельный вес в 
объеме продаж, 

% 

1 2 3 4 5 
09:00 - 10:00 3753 3,49 3,468 3,58 

10:00 - 11:00 4573 4,25 4,282 4,42 

11:00 – 12:00 5999 5,57 5,067 5,23 

12:00 – 13:00 8851 8,23 6,985 7,21 

13:00 – 14:00 11386 10,58 10,492 10,83 

14:00 – 15:00 6607 6,14 6,036 6,23 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

15:00 – 16:00 6891 6,40 6,539 6,75 

16:00 – 17:00 7747 7,20 7,344 7,58 

17:00 – 18:00 9569 8,89 9,814 10,13 

18:00 – 19:00 10613 9,86 10,812 11,16 

19:00 – 20:00 10142 9,42 10,066 10,39 

20:00 - 21:00 9355 8,69 9,456 9,76 

21:00 - 22:00 6922 6,43 6,520 6,73 

Всего 107608 100,00 96,883 100,00 

Источник:  составлено авторами по результатам исследования 

 

Как видно из таблицы 1 за 31 день торговли в магазине было реализовано 

107,6 тыс. единиц товара, т.е. в среднем 3471 единица в день (107608/31=3471). 

График почасовой статистики продаж товаров по магазину имеет 

следующий вид (рис. 1).  

 
 
♦ – удельный вес в количестве проданных единиц товара за период, % 
■ – удельный вес в объеме продаж, % 
 

Рис. 1. Почасовая статистика продаж товаров в розничном торговом объекте в 
марте 2017 г. 

Источник:  составлено авторами по данным организации 
 

Как наглядно видно из рисунка 1 в течение рабочего дня наблюдается 

неравномерность в продажах: «пики» продаж приходятся на период с 13-00 до 

14-00 и с 18-00 до 19-00. Наименьший удельный вес реализации товаров 

приходится с 9-00 до 12-00 часов работы торгового объекта, а также значительно 

снижается с 21.00 до 22.00 часов. 

С целью активизации продаж товаров в часы наименьшего трафика 

посещаемости магазина клиентами, и привлечению дополнительного трафика в 
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торговый объект, что в свою очередь повысит показатели результативности 

торгово-хозяйственной деятельности магазина, необходимо предложить к 

внедрению в работу ценовые и неценовые мероприятия по стимулированию 

реализации. К ценовым относятся следующие мероприятия:  

– распродажи товаров по сниженным ценам; 

– дисконтные карты – система, стимулирующая покупку большого 

количества товаров одним покупателем. Данный вид стимулирования продаж 

товаров в магазинах анализируемой торговой организации не используется; 

– дискриминационная скидка – для пенсионеров в рабочие дни с 8-00 до 11-

00 по предъявлению пенсионного удостоверения, для всех покупателей – с 21-00 

до 22-00; 

– дополнительные акции в часы наименьшего трафика с акцентом на 

рекламу и массовое распространение информации об проходящих акциях в 

социальных сетях, разработанных программных приложениях, в средствах 

массовой информации, и на местном телевидении с целью привлечения 

покупателей и увеличения товарооборота. Например, акция товар дня по 

привлекательной цене и акция «купив две единицы одинакового товара, третий 

получишь бесплатно».  

Необходимо рассмотреть целесообразность внедрения в работу магазина 

перечня следующих предоставляемых населению услуг: 

– до продажные консультации продавца; 

– услуги, оказываемые в процессе продажи:  консультации продавца, 

продление часов работы магазина в предвыходные и предпраздничные дни. 

Необходимо рассмотреть возможность организовать автостоянку при 

магазине для покупателей, организовать работу аптечных киосков в магазинах.  

Для предложения покупателям должны быть отобраны услуги, в которых 

они нуждаются и которые готовы оплатить, учитываются потребности 

покупателей и возможности торговой организации. 

Необходимо разработать мероприятия, стимулирующие активность работы 

персонала магазина в направлении увеличения суммы чека одного покупателя и 
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количества единиц товара в нем. Это возможно, установив кассирам норматив 

продажи сопутствующих товаров при расчете покупателя за покупку на 

кассовом узле, осуществляя почасовой контроль за выполнением нормативного 

значения.  
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Ціллю управління сучасним підприємством є забезпечення його 

ефективного функціонування, виживання на порівняно тривалу перспективу. 

Основним орієнтиром і принципом менеджменту тут є зменшення впливу 

ризикових ситуацій, турбота про майбутнє організації. 

Зростаюча складність економічних відносин вимагає використання 

наукового підходу для обґрунтування управлінських рішень. В якості такого 

підходу може бути система контролінгу, що дозволяє орієнтувати фірми на 

завоювання конкурентної переваги і здійснювати моніторинг цілей для найбільш 

раннього виявлення проблем і їх вирішення. 

Зарубіжні підприємства активно застосовують цю систему на 

практиці, завдяки чому займають лідируючі позиції на світових ринках. 

Термін «контролінг» (англ. «Controlling») запозичений з англомовної 

управлінської лексики. Однак його витоки знаходяться в Німеччині, де 

концепція зародилася приблизно з 50-х рр. XX століття. Традиційно виділяють 

дві школи організаційного управління - німецьку і американську. У Німеччині 

переважає наукове обґрунтування принципів і методів, а в США і деяких інших 

європейських країнах більше приділяють увагу інструментам, що 

застосовуються на практиці. Єдиного розуміння цього терміна серед експертів в 

http://www.astron.by/catalog/52_127.html
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цій області не існує, так як концепція постійно розвивається. Однак прийнято 

вважати, що англомовний термін «Controlling» найбільш повно відображає 

сутність цієї концепції, зокрема щодо принципів управління, які синтезують в 

собі управлінський облік, планування, контроль і аналітичну роботу [1, c.149]. 

Сучасний менеджмент розділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні 

(короткострокові) і стратегічні (довгострокові, перспективні). Тому контролінг 

дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненнями як стратегічних, так 

і оперативних цілей діяльності фірми. Отже, контролінг як система включає в 

себе два основних аспекти: стратегічний та оперативний. 

Стратегічний контролінг повинен допомагати підприємству ефективно 

використовувати наявні переваги і створювати нові потенціали успішної 

діяльності в перспективі. Стратегічний контролінг виступає в якості 

внутрішнього консультанта менеджерів і власників підприємства при 

виробленні стратегії, стратегічних цілей і завдань [2, c.29]. 

Завданнями стратегічного контролінгу є підтримка стратегічного 

управління, забезпечення взаємодії планування та контролю на стратегічному 

рівні, а також забезпечення вищого керівництва компанії якісною і своєчасною 

інформацією, достатньою для прийняття зважених управлінських рішень. Таким 

чином, стратегічний контролінг виконує функцію реалізації стратегії - від 

стратегічного планування до стратегічного управління. Тут головне не тільки 

контроль ключових стратегічних позицій, а ще й координація етапів 

стратегічного менеджменту як процесу, інформаційне забезпечення та контроль 

ефективності функціонування всіх його елементів як системи. 

Для аналізу зібраної інформації застосовуються стратегічні інструменти 

контролінгу. Перелік інструментарію на підприємстві залежить від його 

функціональних меж і завдань, а вибір конкретних інструментів здійснюється з 

урахуванням специфіки діяльності підприємства. Таким чином, інструменти 

контролінгу повинні забезпечувати виконання функціональних завдань 

контролінгу [3, с.148].  
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В якості основних інструментів стратегічного контролінгу 

використовуються наступні: PEST-аналіз - аналіз соціальних, економічних, 

політичних чинників; аналіз альтернативи; бенчмаркінг; «Крива досвіду»; 

SWOT-аналіз - аналіз сильних і слабких сторін, загроз, можливостей; 

портфельний аналіз; аналіз стратегічного потенціалу; стратегічний аналіз 

життєвого циклу продукту; розробка сценаріїв розвитку. 

З урахуванням сучасного розвитку підприємства можна виділити наступні 

завдання стратегічного контролінгу: аналіз впливу факторів зовнішнього 

середовища підприємства; аналіз розвитку факторів зовнішнього середовища 

підприємства; оцінка сильних, слабких і нейтральних сторін підприємства; 

аналіз негативного впливу зовнішньої середовища на слабкі сторони 

підприємства; виявлення стратегічних орієнтирів шляхом об'єднання логічно 

взаємопов'язаних, найбільш схильних до негативного зовнішнього впливу 

слабких сторін підприємства; визначення ініціатив по досягненню поставлених 

цілей і їх оформлення у вигляді бізнес-процесів; визначення показників 

прибутковості, динаміки і витрат по кожному бізнес-процесу; впровадження та 

контроль прийнятих ініціатив. 

Висновок. Розвиток сучасного стратегічного менеджменту відбувається 

досить інтенсивно і супроводжується появою нових різноманітних моделей і 

концепцій. Сучасні умови інформатизації та комп'ютеризації бізнесу, 

перетворюють контролінг в ефективний інструмент управління, який найбільш 

відповідає місії і стратегії розвитку підприємств, водночас сприяючи виявленню 

і зниження підприємницьких ризиків і, тим самим, зміцнюючи 

конкурентоспроможність. 
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ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОНЯТТЯМИ МОТИВАЦІЯ ТА 
СТИМУЛЮВАННЯ 

 
У нинішніх нестабільних умовах функціонування вітчизняних підприємств 

система забезпечення їх розвитку набуває таких рис, як необхідність та 

надійність ефективної роботи персоналу. Управління персоналом підприємств 

неможливе без розуміння сутності, змісту і ролі процесу мотивації. Це зумовлює 

необхідність у його вивченні, тобто проведенні всебічного дослідження потреб, 

мотивів і стимулів людини, уточненні класифікацій цих категорій, що сприяє 

правильному розумінню категоріального апарату і забезпеченню на цій основі 

ефективної мотивації і стимулювання персоналу. 

Організація праці й управління персоналом – багатопланові процеси. Вони 

містять такі елементи, як наймання і розміщення працівників, розподіл їх 

обов'язків, підготовка і перепідготовка кадрів, стимулювання праці, 

удосконалення її організації. Основним елементом, за допомогою якого 

здійснюється процес стимулювання, є стимул. У науковій літературі існує велика 

кількість визначень поняття «стимул» [3, с. 33].  

В економічній літературі під стимулами розуміють форми впливу на 

людину, її свідомість, що породжують у людини певні мотиви (прагнення, 

зацікавленість) до тих чи інших дій, у тому числі до досягнення 

певнихрезультатів праці. Чим сильніші стимули, тим активніші мотиви, а отже, 

й діяльність людей. Отже, стимулювання – це процес впливу на людину за 

допомогою потребо значимого для неї зовнішнього предмета (об'єкта, умов, 

ситуації тощо), що спонукує людину до певних дій (перебування в комфортних 

умовах і ін.) [4, с. 64].  

Мотивація (як процес) – це процес емоційно-почуттєвого зіставлення образу 

своєї потреби з образом зовнішнього предмета (претендента на предмет 

потреби). Або, мотивація (як механізм) – це внутрішній психічний механізм 
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людини, що забезпечує упізнання предмета відповідно до потреби і запускає 

спрямовану поведінку з присвоєння цього предмета (якщо він відповідає 

потребі) [3, с. 42]. 

На відміну від поняття «мотивація», «стимулювання» - це заохочення людей 

до підвищення ефективності трудової діяльності, яке базується на матеріальній 

чи не матеріальній винагороді [1]. 

В поняттях «мотивація» та «стимулювання» є дещо спільне. Це в першу 

чергу стосується кінцевої мети, яка полягає в досягненні певного результату. 

Різниця полягає тільки в тому, що «мотивація» - це більш внутрішнє бажання 

щось зробити, а «стимулювання» не можна здійснити без зовнішнього впливу. 

Мотивація відіграє найважливішу роль у структурі організації. Вона 

пронизує всі сфери організаційних взаємодій, її можна представити як 

кровоносну систему організації, що дозволять всім іншим органам нормально 

функціонувати, знімаючи протиріччя між суспільними й індивідуальними 

потребами в організації.  

Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування 

сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотивація 

праці — це бажання працівника задовольнити свої потреби через трудову 

діяльність.  

Стимулювання суттєво відрізняється від мотивації. Сутність цієї 

відмінності полягає у тому, що стимулювання - це один із засобів, за допомогою 

якого може здійснюватися мотивація.  

Стимулювання праці передбачає створення умов, за яких активна трудова 

діяльність дає певні, раніше зафіксовані результати, стає необхідною і 

достатньою умовою задоволення значних і соціально обумовлених потреб 

працівника, формування у нього мотивів до праці. 

Система мотивів і стимулів праці має опиратись на певну 

нормативноправову базу. Працівник має знати, які вимоги ставляться перед ним, 

яка буде винагорода при їх отриманні і які санкції будуть застосовуватися у 

випадку невиконання вимог. Стимулювання праці ефективне тільки у тому 
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випадку, коли органи управління уміють добиватися і підтримувати той рівень 

роботи, за який платять. Ціль стимулювання — це взагалі спонукати людину 

працювати, а зацікавити її працювати краще, продуктивніше, ніж це обумовлено 

трудовими відносинами. 

Розглянемо основні елементи мотивації на прикладі компанії ТОВ «ВФ 

Ритейл» 

1. Матеріальне стимулювання – кожний працівник компанії може бути 

стимульований преміюванням. У кожного працівника на місяць поставлений 

план за виконання якого нараховується премія, обов’язковим порогом 

преміювання є виконання плану на 60%, максимальним порогом може бути 

300%. Також є якісні показники за невиконання яких віднімається премія це від 

20% до 50%. До якісних показників відносять: 

1) овжина чеку, вона має бути не менша ніж 2.5 позицій в чеку; 

2) Таємний покупець, який приходить на торгову точку і проводить 

покупку згідно стандартів компанії; 

3) tNPS, тобто обдзвін покупців магазину. 

2. Нормальні умови праці – компанія ТОВ «ВФ Ритейл» одна з 

провідних на ринку України, тому у кожному магазині створені умови дня 

найкращої реалізації праці. 

3. Спеціально-правові гарантії – новий працівник компанії одразу ж 

має бути офіційно працевлаштований, він приступає до роботи з умовами на 

випробувальний термін який триває три місяці. 

4. Корпоративна культура  - ми завжди на зв’язку один з одним завдяки 

корпоративній соціальній мережі  Простор. Саме тут народжуються ідеї, 

обговорюються проекти, вирішуються складні задачі, поширюються новини, 

фото та відео. Простор став невідємною частиною корпоративної культури адже 

дає можливість сказати колегам «Дякую» за підтримку , відзначити їх здобутки: 

успіх, поставити «лайк» або подарувати шалені овації. 

5. Можливість для професійного навчання, самовдосконалення. Для 

професійного навчання використовують насичену програму індивідуальних та 
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командних тренінгів, майстер-класів, аналітичних сесій, бізнес ігор, хакатонів – 

дає можливість виховувати з талановитих перспективних людей справжніх 

професіоналів-лідерів, які рухають галузь вперед. 

6. Можливість самореалізації – у кожного співробітника є можливість 

для досвіду і самореалізації в компанії. ТОВ «ВФ Ритейл» дає можливість 

кар’єрного росту своїм працівникам . В компанії існує Digital-середовище для 

розвитку: реалізація високотехнологічних масштабних проектів та відкрите 

спілкування з топ-менеджментом компанії. У кожного співробітника є 

можливості для розвитку та самореалізації. 

7. Зміст праці:  

– Продаж сучасних смартфонів, гаджетів, обладнання, аксесуарів та 

стартових пакетів Vodafone; 

– Консультування клієнтів щодо асортименту, акцій та пропозицій; 

– Продаж товарів безготівково, готівкою та в кредит; 

– Обслуговування клієнтів на касі; 

– Виконання стандартів мерчендайзингу, прийом-переміщення товарів, 

проведення інвентаризаціі; 

8. Взаємодія в колективі. Колектив набирається по ціностям: 

амбіційність, швидкість, простота, довіра, співпричетність. Завдяки цьому в 

компанії дружній колектив, який завжди готовий прийти на допомогу у 

вирішенні будь-яких задач. 

9. Престижність роботи. ТОВ «ВФ Ритейл» один з провідних 

роботодавців, який забезпечує роботою більше ніж 3000 співробітників по всій 

Україні. У 2015 році компанія отримала премію HR Brand року, а директор з 

управління персоналом Надія Сіренко увійшла в ТОП-5 кращих HR-директорів 

України за версією Delo.ua. 

Компанія працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн 

та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу до Iнтернету на 17 

ринках. Vodafone надає послуги більше 500 мільйонам абонентів мобільного 

зв'язку і 17,9 мільйонам користувачів фіксованого Інтернету. В Україні Vodafone 
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обслуговує 20,9 мільйонів абонентів, пропонуючи послуги на базі 

найсучасніших технологій. 

10. Участь в управлінні. Кожний працівник є невідємною ланкою 

компанії, що приносить певний внесок у розвиток фірми. Будь який працівник 

фірми може проявити себе, показуючи хороші результати з боку продажу, 

вносячи цікаві ідеї що вдосконалення фірми або збільшення обсягу продажу [2]. 
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На практиках світових та українських компаній можна побачити, що 

основну роль на підприємствах в кризових умовах відіграють раціональне 

використання усіх ресурсів компанії та управління нею, одним з таких ресурсів 

є колектив компанії. Останній час впровадження інновацій стало невід’ємною 

частиною управління. В умовах глобалізації та постійної конкуренції компанії 

змушені шукати шляхи підвищення ефективності своєї роботи. Грамотне 

управління персоналом є актуальною проблемою дослідження інноваційних 

методів управління персоналом. 

Система управління персоналом є основною ланкою ефективного 

управління та розвитку підприємства. Впровадження інновацій у кадрову роботу 

дає змогу керівникам відкрити індивідуальні якості працівників. 

Впровадження інновацій в управління персоналом має свої позитивні та 

негативні соціальні наслідки. 
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До позитивних наслідків, пов’язаних з впровадженням інновацій належать: 

– забезпечення працівників гідними умовами праці; 

– забезпечення сприятливих умов для реалізації та розвитку індивідуальних 

здібностей; 

– надання певного ступеня самостійності працівника; 

– позитивний психологічний ефект. 

До негативних наслідків належить: велика відповідальність та можливість 

втрати контролю над працівниками компанії. Для досягнення потрібного ефекту 

потрібно дві групи наслідків. 

Основними методами управління персоналом є: 

– адміністративні – метод прямого впливу, засновані на документальному 

закріпленні посадових обов'язків та дисципліні; 

– фінансові – матеріальне стимулювання персоналу; 

– психологічні методи – мотивація, соціальне панування. 

Сучасні методи управління персоналом –– це інструменти, засновані на 

індивідуальності, інтелектуальності та здатності кожного працівника. 

Традиційні методи управління вже давно застаріли, хоча в деяких випадках це 

неможливо без них.[1] 

Інновації в управлінні персоналом – цілеспрямована діяльність керівників і 

фахівців організації з метою забезпечення ефективних темпів проведення 

кадрової роботи на основі нововведень у відповідності з перспективними і 

поточними цілями розвитку компанії. 

Впровадження інноваційних методів управління персоналом може 

проводитися в двох формах: поступовій та радикальній. 

Поступове впровадження має на увазі поступове вдосконалення методів 

управління, що гарно впливає на ефективність роботи працівників, воно націлене 

на довгострокову перспективу . Радикальні ж методи пов’язані з наявністю таких 

проблем: відставання у розвитку в порівнянні з конкурентами; проблеми у 

системі управління , тощо. 

Радикальні нововведення мають базуватися на процесному підході, який 
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використовує бенчмаркінг, аналіз витрат, створення нових процесів тощо. 

Радикальні нововведення з погляду раніше визначених блоків управління 

персоналом включають наступні проекти [2]: 

– Корпоративний університет є добре продуманою системою навчання 

співробітників підприємства, де всі традиційні методи бізнес-тренінгів 

використовуються для досягнення цілей підприємства. Найбільшим 

корпоративним університетом вважається підрозділ IBM-Global Learning. 

– Кар'єрний портал – онлайн-ресурс, який є професійним співтовариством, у 

формі соціальної мережі. Його користувачі можуть навчатися за допомогою 

онлайн-ресурсів та онлайн-ігр та стати потенційним кандидатом для 

перспективних позицій на підприємстві. Прикладом такого ресурсу є кар’єрний 

портал Career Hub, який допомагає виявити розвинені навички та відкрити нові 

кар’єрні можливості. 

– Віртуальна школа – портал, за допомогою якого кожен онлайн-працівник 

може взяти участь у експертних конференціях  та ділових іграх, пов'язаних із 

дистанційним навчанням; 

– Співробітник «соціальної картки» – негрошова мотиваційна програма, в 

якій кожен працівник створив бюджет віртуального рахунку соціального 

підприємства, він являє собою взаємозв'язок фондів, вартість яких залежить від 

класу офіс-працівника та його досягнень в цілому.[2] 

Головне завдання цих методів це використання інновацій та інноваційної 

поведінки працівників для покращення ефективності роботи компанії. 

Розглянувши інноваційну систему управління підприємством, можна 

виділити такі її особливості: 

1) зміни в системі управління компанією, задля досягнення 

поставлених цілей; 

2) неможливість чітко визначити результат від впровадження новації; 

3) можливі виникнення конфліктних ситуацій, при впровадженні 

інновацій; 
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4) так як працівники є головною складовою організації, зміни в системі 

управління організацією призводить до змін в інших підрозділах. 

Ефективне управління підприємством є однією з найактуальніших завдань 

компанії. Розробляючи й впроваджуючи зміни у систему управління персоналом, 

необхідно оцінити їхню своєчасність, ефективність та результативність, зробити 

все необхідне, щоб впровадження інновацій принесло якнайбільший ефект. 
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МЕНЕДЖМЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ НА ОСНОВЕ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

Важнейшие направление деятельности субъектов хозяйствования на 

международных рынках и конкретные задачи, требующие решения, опреде-

ляються менеджерами-руководителями на основе выбранной цели – конкрет-

ного конечного состояния или желаемого результата, которого он стремится 

добиться, руководимым субъетом хозяйствования с группой людей, работая 

вместе в иностранной стране на основе выбранного приоритета деятельности и 

стратегии. Цели могут быть разнообразными, например, заниматься бизнесом с 

меньшими затратами, получить максимально возможную прибыль, увеличить 

долю на целевом рынке и т. д. 

Успеха на международных рынках любой отечественный субъект 

хозяйствования достигает в том случае, когда его менеджеры и персонал 

представляют единый коллектив, в котором усилия каждого человека 

направлены к общей цели. Каждый работник здесь решает свою, специфическую 

задачу, а все вместе стремятся к общему результату. Организация менеджмента 

на основе поставленных целей требует немалых усилий и системного подхода 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24667/1/2018-12_4-01.pdf
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комплексного использования инструментов маркетинга и логистики [1]. Для 

решения такой задачи у отечественных менеджеров, работащих на 

международных рынках, должна устойчиво укорениться необходимость 

использования менеджмента по целям. Они должны быть лидерами, 

саморазвиваться, стремиться узнать новое о жизни и стараться закренить это 

знание через постановку новой цели и достичь ее. Они должны «развивать 

бережливое лидерство по такой модели: 

1. Будь привержен идее саморазвития. 

2. Наставляй и развивай других. 

3. Поддерживай ежедневные улучшения. 

4. Создавай видение и соотносительные с ним свои цели. 

В основу данной системы необходимо заложить набор ценностей, на основе 

которых формировать ядро модели развития лидерства. Практикой подтвер-

ждено, что любое развитие человека должно начинаться с принятия ценно-стей 

и приверженности цели» [4] . 

В настоящее время к менеджерам в Украине относят тех, кто просто «честно 

трудится и получает за это деньги», кто является мастером своего дела. Однако 

использование менеджмента такими менеджерами в любом субъекте 

хозяйствования «со временем деградирует и всегда существует опасность, что 

истинный профессионал будет воображать, будто занимается чрезвычайно 

важным делом, хотя, в сущности, он лишь … занимается сбором определенной 

информации» [4] Большинство менеджеров Украины «сознательно ограничивает 

себя рамками той или иной специализированной работы и выполняют функцио-

нальные обязанности. Особенно это относится к молодым специалистам.  

Вместе с тем, чтобы успешно достигать намеченной цели, все менеджеры 

должны четко знать самые общие правила ее выбора и значения в бизнесе. По 

утверждению Ли Якокка решения любых задач в бизнесе достигается, прежде 

всего, умением менеджеров определять приоритеты деятельности и стратегии. 

При системном подходе к выбору цели ее структура в деталях формируется 

путем построения «дерева цели», которые в практике детализируются, 
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разделяютья на подцели [1].  

В условиях развития рыночных отношений и росте конкуренции для 

сохранения и умножения заказов на отечественные товары и услуги на целевых 

международных рынкках, необходимо, прежде всего, выделять 

производственную стратегическуь цель, например, – максимально 

удовлетворить потребности (заказы, спрос) по объемам товаров, работ и услуг, 

включая интересы потребителей. 

Полное достижение целей должно позволить любому субъекту хозяй-

ствования, который работает на целевом международном рынке, в условиях 

развития рыночных отношений и росте конкуренции, при ипользования 

совокупности менеджмента менеджером-руководителем, наращивать доходы 

путем сохранения иностранных покупателей продукции и привле-чения новых, 

причем, доходы должны перекрывать расходы [5].  

Установление целей – сложный и трудоемкий процесс, в котором 

сочетаются знания и опыт лиц, ответственных за их формулировку, а также учет 

объективных факторов, отражающих ситуацию в среде, состояние 

производственного потенциала субъекта хозяйствования и влияние других 

объективных факторов.  

Каждый новый уровень цели по сути – это набор способов ее достижения 

в предыдущем более высоком уровне. 

Но главное – при формулировании цели менеджер-руководитель должен 

знать и учитывать: 

– во-первых, что нужно иностранному потребителю в конкретный 

период времени и как лучше его наиболее полно удовлетворить;  

– во-вторых, одновременное достижение целей часто требует 

самостоятельного принятия решений об увеличении затрат ресурсов (если 

цели вступают в противоречие).  

Задача менеджера-руководителя «устранить противоречия и четко 

сформулировать стратегическую цель с учетом максимума экономической 

самостоятельности коллектива в сочетании с высокой заинтересованностью и 
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полной материальной ответственностью за результаты. Менеджер-

руководитель обязан не упускать выгоду, а наращивать доходы в условиях 

спада объема выпуска продукции и растущей конкуренции» [2].  

Сегодня отечественные менеджеры стремятся к профессиональному 

мастерству при выполнении функциональной и специализированной работе, а 

это таит в себе определенную опасность, превращающююся в самоцель. 

«Слишком часто функциональный менеджер определяет свою эффектив-ность 

не вкладом в общий успех предприятия, а лишь собственными критериями 

профессионального мастерства. Своих подчиненных он также склонен 

оценивать критериями профессионального мастерства, вознаграждая и 

продвигая их по службе в зависимости от их соответствия этим критериям» [5]. 

Количество молодых специалистов с высшим образованием, работающих на 

субъектах хозяйствования ежегодно резко возрастает. Все больше у них 

проявляется тенденция к превращению мастерства, или специализации, в 

самоцель. Эта опасность в Украине за годы самостоятельности набрала силу. 

Вывод. Новая информационная эра ХХ1 века и технологии ноу-хау требуют 

«более тесной координации между специалистами. И это, несом-ненно, требует, 

чтобы «функциональные специалисты, даже на низших уровнях менеджмента, 

видели бизнес как единое целое и понимали, что он требует от них. Новая эра 

хозяйствования требует «не только стремления к профессиональному 

совершенствованию каждого менеджера, но и ориенти-рования их на всех 

уровнях управления в общем направлении» [3]. Таких специалистов в стране 

явно нехватает и руководителями отраслей и крупных субъектов хозяйствования 

назначаются квотовые не профессионалы и, даже иностранцы. В результате в 

стране господствует системный кризис в экономике и политике. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В 
УКРАЇНІ 

 

Однією з найважливіших задач, які стоять перед керівництвом будь-якої 

компанії, є підбір кадрів, що супроводжується їх розстановкою відповідно до 

ділових якостей. Адже від ефективно підібраних співробітників, зокрема 

висококваліфікованих фахівців та досвідчених керівників, залежить робота 

всього підприємства. Тільки команда однодумців, партнерів і професіоналів, 

здатних усвідомлювати, приймати і реалізовувати спільні задуми, спроможна 

досягти найвищих результатів і процвітання компанії. 

Комплектуванню підприємства необхідним висококваліфікованим 

персоналом сприяє рекрутинг як діяльність з пошуку компетентних 

співробітників на наявні вакансії, які б відповідали усім вимогам замовника [1, 

с.297]. 

Найбільш популярними методами підбору персоналу в Україні сьогодні 

стали аутсорсинг, хедхатинг і краудсорсинг. 

Аутсорсинг персоналу – це послуги у сфері кадрового менеджменту, 

спрямовані на виведення персоналу за штат компанії-замовника і оформлення 

його в штат компанії-провайдера. При цьому провайдер бере на себе повну 

юридичну відповідальність за персонал, включаючи ведення кадрової 

документації і бухгалтерії, виплату заробітної плати, податків, соціальне та 

медичне страхування, оформлення відпусток, відряджень, премій тощо [2, с.133]. 

За результатами досліджень, проведених кадровим холдингом АНКОР 

серед керівників різного рівня з іноземних і українських компаній, що 

здійснюють свою діяльність на території нашої країни, за напрямом «Еволюція 

аутсорсингу. Аналіз затребуваності і оцінка якості послуг», виявлено наступне. 

36% опитаних зазначили, що їх компанії-роботодавці передають на аутсорсинг 
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бізнес-процеси, серед яких IT-послуги займають 40,5%, логістика – 35,1%, 

ресурсне забезпечення виробничих процесів – 27%, маркетингові послуги – 

21,6%, рекрутмент – 18,9%, бухгалтерський облік – 13,5%, розрахунок 

заробітних плат – 13,5%, обробка та систематизація інформації – 8,1%, 

аутсорсинг медичних представників – 8,1%, облік кадрів і кадрове діловодство – 

5,4%, адміністративні функції – 2,7% [3]. 

Для пошуку людей, здатних визначити стратегію розвитку компанії й 

забезпечити її реалізацію, використовується такий метод підбору персоналу як 

хедхантинг. Хедхантинг – виявлення та залучення в організацію сильних 

кандидатів, які самостійно не шукають перспективну роботу. Даний метод не 

слід розглядати лише як «переманювання», оскільки він включає в себе 

взаємопов’язані послідовні операції, які формують складний бізнес-процес. Саме 

процесний підхід до реалізації процедур хедхантингу забезпечує ефективне 

досягнення мети – підбір висококласного спеціаліста [4, с.275]. 

Одним з інноваційних методів підбору персоналу є краудсорсинг. 

Краудсорсинг – це передача невизначеному колу осіб певних виробничих 

функцій на підставі публічної оферти, яка не має на увазі укладення трудового 

договору. Краудсорсинг схожий на аутсорсинг, але якщо аутсорсинг передбачає 

передачу роботи професіоналам, які виконують її за гроші, то для краудсорсингу 

характерним є виконання роботи низькооплачуваними або неоплачуваними 

любителями-професіоналами, які отримують завдання зазвичай через мережу 

Інтернет та витрачають на її виконання свій вільний час. Очевидний плюс 

краудсорсингу – залучення небайдужих та зацікавлених осіб, що дозволяє, з 

одного боку, зекономити бюджет, а з іншого – впровадити інновацію [5, с.89]. 

Сучасні економічні умови діяльності вітчизняних підприємств 

обумовлюють необхідність створення такої системи управління персоналом, яка 

задовольнить потреби фірми в кадрах, налагодить їх ефективне використання, 

забезпечить їх професійний та соціальний розвиток. У зв’язку з цим важливо 

створити і забезпечити активне функціонування служб управління персоналом, 

що відповідають вимогам сучасного менеджменту. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ В УПРАВЛІННІ КАДРОВИМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Навіть в період активної автоматизації виробництва ключовим фактором 

успіху підприємства все ж залишається людський фактор. Питання кадрового 

забезпечення зустрічаються в літературі дедалі частіше, його досліджували 

багато як закордонних так і вітчизняних вчених. Зокрема, в працях науковців 

грунтовно досліджено більшість термінів, що стосуються кадрового 

забезпечення, виділено складові у системі кадрового менеджменту та показано 

їхню роль. Проте, актуальним на сьогодні залишається вивчення інноваційних 

підходів до управління кадрами, що дозволяє вирішувати низку проблем, 

зокрема високу плинність, низьку продуктивність праці працівників. 

Управління персоналом – це специфічна функція, головним об’єктом якої є 

люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. Як суб’єкт 

управління виступають керівники і спеціалісти, які виконують функцію 

управління стосовно своїх підлеглих [1, с.117]. 

Будь-яка діяльність в принципі не можлива без ефективного кадрового 

забезпечення для початку, а вже потім відбуватиметься формування інших 

складових, так як не маючи необхідних кадрів – по суті не буде кому втілювати 

в життя цілі і завдання організації. Необхідно робити акцент саме на 

http://www.hrm.ua/community/blog/1320.html
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ефективності, адже невдале кадрове забезпечення буде приносити підприємству 

лише збитки. Таким чином, розглядаючи ефективність кадрового забезпечення, 

необхідним є врахування сучасних трендів та застосування інноваційних 

підходів до його управління на усіх етапах. 

Зокрема, сучасними трендами рекрутингу (підбору персоналу), які слід 

враховувати при плануванні кадрового забезпечення є:  

1) «боротьба за таланти» (зумовлена міграційними процесами, 

збільшенням попиту на кваліфіковані кадри, посиленням конкуренції 

роботодавців), що вимагає перегляд роботодавцями оплати праці та фокусування 

на талановитому працівникові; 

2) «діджиталізація» (зумовлена автоматизацією процесів, розвитком 

цифрових технологій, поява інфоботів), що вимагає оновлення роботодавцями 

процесів прийняття на роботу, зокрема розробки відео інтерв’ю, skype-співбесід, 

автоматичних тестувань для перевірки поведінкових компетенцій, можливості 

on-line перевірки існуючих вакансій на підприємстві, тощо. 

3) «big data» (набори інформації настільки великих розмірів, що 

традиційні способи та підходи не можуть бути застосовані до них), дозволяє 

проводити якісні  прогнози та розробляти HR-аналітику [2]. 

Розглядаючи етап навчання персоналу, нині трендами є: 

1) навчання оn-line («навчання довжиною в клік») – спосіб навчання, 

який обирає нове покоління «Z», елементами дистанційного навчання, які 

роботодавцям доцільно розробити є мультимедійні презентації, інтерактив, 

проте слід враховувати що не весь об’єм навчання можна перевести в оn-line; 

2) метод ADDIE для навчання (це модель, що дозволяє проаналізувати 

всю інформацію за допомогою спостереження за реакцією, процесом навчання і 

поведінкою учнів, це спостереження і врахування критики) дає можливість 

сформувати ефективні тренінги для нових працівників підприємства [3];  

3) «навчання протягом життя» (набуває актуальності нині, адже 

інновації в наш час створюються на межі дисциплін, для прикладу «інтерент-

банкінг»). 
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На етапі організації роботи кадрів, трендами нині є : 

1. «freelance» механізм, суть якого полягає в тому, що особа або фірма 

наймає для виконання певного завдання людину, не зараховуючи до штату 

підприємства. Працівник може перебувати в іншому місті або навіть в іншій 

країні, але може працювати і в офісах замовника, на умовах гнучкого графіку, 

що дозволяє платити тільки за виконану роботу та дає можливість залучати 

фахівців більш високого класу з різних регіонів [4]. 

2. «таск менеджер» (менеджер завдань) – це інструмент для управління 

проектами, який в кілька кліків дозволяє роздати завдання всім співробітникам і 

стежити за їх виконанням. Менеджер завдань може бути у вигляді програми для 

Windows, Mac, Android / iOS або навіть web-додатка. В такий спосіб робочий 

процес спрощується і стає більш організованим [5]. 

3. соціальні сітки для великих корпоративних компаній для посилення 

комунікаціних зв’язків на етапі організації роботи кадрів. 

Розглядаючи мотивацію працівників, наведемо декілька прикладів 

інноваційних інструментів стимулювання, що використовуються сьогодні: 

залучення коучерів; організація тім-білдінгів; відвідування спортзалу за рахунок 

компанії; надання можливості найуспішнішим працівникам пограти в боулінг за 

рахунок компанії, нагородження кращих путівкою за кордон.  

Етап контролю в кадровому забезпеченні також є важливим. Для того, щоб 

контроль був ефективним необхідно знати, що саме хоче отримати підприємство. 

Тобто результат повинен бути не просто позитивним чи негативним, а кількісно 

вимірюваним. Щодо нових трендів на даному етапі, то він може бути 

автоматичним (зокрема, завдяки «менеджеру завдань»). 

Отже, розглядаючи питання управління кадровим забезпеченням суб’єктів 

господарювання в сучасних умовах, слід приділяти увагу інноваційній 

складовій, що з одного боку забезпечує підприємство високо інтелектуальними 

працівниками, здатними по-новому підходити до вирішення завдань, генерувати 

нові ідеї, а з іншого – забезпечує здатність керівників управляти працівникам, 

оперуючи інноваційними методиками. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ РОЗРАХУНКУ 
FOOD COST 

 
Food cost – інструмент контролю продуктових витрат ресторану. По суті, 

food cost – процентне співвідношення собівартості страви і її відпускної ціни. 

Виділяють: «теоретичний кост» - це відношення нормативних витрат до виручки. 

Він визначається шляхом складання калькуляційних карт і очікуваних 

результатів продажу; «фактичний кост» - це сума витрат на продукти та напої, 

які були отримані кухнею безпосередньо від постачальника (або зі складу) за 

певний період, до загальної виручки закладу. На food cost ресторану впливають 

чинники: зміна цін на сировину та енергію, пропорції продажів, націнки, знижки, 

умови зберігання сировини, наявне механічне та немеханічне устаткування, 

кількість відвідувачів, персонал тощо.   

Ефективність діяльності закладу ресторанного господарства при 

розрахунку food cost залежить від правильної організації роботи усіх 

працівників, але найбільшу відповідальність несуть: керівник закладу, шеф-

кухар та бухгалтер. Тому використання основних функцій менеджменту: 

планування, організації, мотивації та контролю дозволяє забезпечити виконання 

основної місії закладу та робить його конкурентоспроможним. 

  Функція менеджменту «планування» передбачає  щоденне планування: 

закупівель сировини, виготовлення напівфабрикатів. Якщо напівфабрикатів буде 

забагато, то їх надлишок вплине на підвищення відходів, підвищення фуд-коста. 

https://habr.com/
https://4brain.com/blog
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://biz30.timedoctor.com/
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Знати, що виявиться в сміттєвому баку, так само важливо, як і те, що опиниться 

на тарілці гостя. Необхідність відслідковувати кількість відходів дозволить 

керівнику з’ясувати причини, що їх спричинили, сфокусуватися на операційних 

питаннях їх зменшення.  Якщо напівфабрикатів буде замало, це викличе збій у 

виробництві, не дозволить у повній мірі задовольнити попит споживачів. Шеф-

кухар, приймаючи рішення про кількість напівфабрикатів, повинен щодня 

складати детальну виробничу програму, план-меню, прогнозувати роботу кухні, 

керуючись даними продажу страв за попередній період. Для керівника закладу 

така аналітика стане у пригоді при укладанні угод з постачальниками сировини 

тощо. 

Функція менеджменту «організація» допоможе отримати об’єктивну 

картину як працює логістика постачання, чи правильно вибрано постачальників,  

організовано робочі місця, розподілено завдання між кухарями тощо. 

Основним принципом менеджменту закладів ресторанного господарства є 

орієнтація на персонал. Функція менеджменту «мотивація» спонукає 

керівництво закладу створити ефективні заходи стимулювання праці працівників 

як кухні так і торговельного залу. Це у свою чергу зменшить кількість крадіжок, 

спонукатиме робітників на пошук нових, більш ефективних способів просування 

страв чи напоїв, підвищить обсяги виробництва і конкурентоспроможність 

продукції. 

Ідеальний food cost повинен знаходитися в межах 25-30%. Цей критерій 

допоможе не лише у плануванні меню, а також при контролі витрат. Для цього у 

закладі ресторанного господарства застосовують функцію менеджменту  

«контроль». Найефективнішими порадами щодо організації контролю food cost 

в ресторанному бізнесі є необхідність: 

1. Підтримувати ефективне співвідношення фактичної та теоретичної 

величини food cost.  

2. Використовувати переваги продуктів,  які придбані за акційними цінами. 

3. Застосовувати меню-інжиніринг. 

4. Навчати персонал моніторингу порцій. 
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5. Використовувати сезонні продукти. 

6. Максимально використовувати для приготування страв придбану 

сировину. 

7. Моніторити ціни постачальників, конкурентів. 

8. Впроваджувати програму заохочень (бонусів) для персоналу з метою 

зменшення кількості харчових відходів. 

9. Впроваджувати ефективну логістику товарно-матеріальні запасів. 

10. Впроваджувати сучасні інформаційні технології. 
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ПІДХОДИ ДО ЗАСАД ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ У США ТА УКРАЇНІ 

 

Сполучені Штати Америки – країна з найбільшим і прибутковим ринком на 

планеті. Перед будь-якою компанією, яка виходить на американський ринок, 

відкриваються привабливі перспективи. 

В Америці проживає більше 300 мільйонів чоловік, які готові щедро платити 

за товари і послуги. Американський споживач не шукає дешевий і не якісний 

товар, а готовий по-чесному внести плату за вашу працю [5]. 

Мабуть, головна особливість американського ринку полягає в тому, що він 

дуже великий та інтернаціональний. На ринок США хочуть потрапити компанії 

з усього світу, що, з одного боку, говорить про його фінансову привабливість, а, 

з іншого боку, вказує на високу конкуренцію. Велика кількість конкурентів, 

величезні бюджети і висока ціна помилки призвели до того, що просування в 

США засновано на стратегічному підході. Просування все більше 

перетворюється з якоїсь процедури по купівлі посилань і написання SEO-текстів 

в потужний конгломерат з Інтернет-маркетингу, контент-маркетингу, SEO, PPC 

і SMM. Просування можливо тільки в комплексі [1]. 

Особлива увага приділяється традиційним SEO (каталоги, посилання, 

ключові слова), а контент-маркетингу, SMM і crowd-маркетингу. Для 

американців важливо, щоб контент був унікальним, корисним і віральним. 

Робиться  наголос на відео, поширення контенту на мобільних 

пристроях.Американський споживач цінує тільки якісний продукт – найменша 

помилка з вашого боку і він піде до конкурента.Контент і соціальні мережі в 

тренді. У міру все більшого проникнення соціальних мереж в повсякденне життя, 
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отримання корисної інформації «тут і зараз» стало звичайною справою. 

Користувач просто заходить в потрібний сервіс і шукає відповідь на питання чи 

вирішення проблеми. Тут ідеально працюють геолокаційні сервіси, сервіси 

відгуків, QA портали і форуми. Інтернет-маркетинг по-американськи полягає в 

злагодженій роботі по всім аспектам . 

Україна, на відміну від США, – ринок змішаний. Просування в Україні 

відрізняється від просування в США кардинально. Однак, спробуємо знайти 

загальні закономірності і порівняти характерні тенденції. Локальність ринку 

України призводить до очевидного наслідку: конкуренція тут не така висока, як 

в США. Відповідно, менша і віддача. В останні роки конкуренція за клієнтів 

зростає. Однак, це пов'язано не зі стрімким зростанням ринку, а з економічною 

кризою. Головна відмінність ринку України від ринку США полягає в істотній 

різниці в підході до просування. Якщо в США вважають за краще стратегічний 

підхід, то в Україні більше працюють точково, від послуги до послуги, йде 

велика орієнтація на швидкий результат [2]. Точковий підхід поширений тому, 

що далеко не кожна компанія може дозволити собі просування по всіх каналах. 

Фрагментованість просування значно знижує його ефективність. Ймовірно, саме 

тому багато хто просто не вірить, що просування можливо, вважаючи його 

просто ще одним способом «здерти» гроші з клієнта. Нерідко точковість і 

фрагментованість просування – вина фахівця. Стратегічний підхід в Україні не в 

пошані, так як вимагає більше часу. Спеціаліст вважає за краще спочатку 

спробувати пару-трійку варіантів просування, а потім вже вирішити, як піде. 

Якщо в США більший акцент робиться на роботі з контентом, соціальними 

мережами і сервісами, які дозволяють "пасивно" рекламувати компанію, то в 

Україні в більшості випадків працюють за звичною схемою: посилання + SEO-

тексти + PPC.Такий підхід досить ефективний в умовах невеликих бюджетів, 

проте з часом від нього може бути більше шкоди, ніж користі.Хороший контент-

маркетинг поки не сильно популярний в Україні. США і Україна- різні ринки. На 

кожному є свої особливості ведення бізнесу. На кожному на просування 

впливають і місцевий менталітет, і рівень технологічного розвитку ринку, і 
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особливості юридичних систем.Україна- ринок композитний, складається з 

безлічі малих ринків. В українському ринку є свої особливості, але, в цілому, тут 

немає такої конкуренції, але і немає великих бюджетів і заробітків. Ринок 

України розвиваються по західному шляху, але з місцевими особливостями. У 

США просування все більше стає конгломератом з Інтернет-маркетингу, 

контент-маркетингу, SEO, SMM і PPC. Особливий фокус йде на якісний, 

авторський контент, відео матеріали, доступність контенту в соціальних мережах 

і з мобільних пристроїв. На першому місці в Штатах просуванні завжди йде 

стратегія, вітається комплексний підхід. І замовники, і виконавці чудово 

розуміють, що просування дає кращий результат, тільки в разі залучення 

максимальної кількості каналів. В Україні досі превалює метод проб і помилок, 

точковий підхід до просування. Це обумовлено і малими бюджетами, і 

бажаннями замовника, і, частенько, недосвідченістю самих фахівців з 

просування (особливо в разі SMM). Очевидно, що ця практика знижує 

ефективність розкрутки компанії в Мережі. 

У сучасній економіці України на перший план виступає завдання 

управління не стільки споживчим попитом, скільки балансом потреб усіх 

учасників ринку з позиції загальних, економічних і соціальних інтересів – з 

очевидною метою зменшити економічну напругу між споживачем і виробником. 

І саме Інтернет як глобальна інформаційна система, що регулюється природними 

економічними законами, потенційно здатний зменшити цю напругу шляхом 

своєрідного вирівнювання можливостей усіх користувачів даного 

середовища [3]. 

Інтернет дає змогу інтенсифікувати процес обслуговування потенційних 

клієнтів, без зайвих витрат надаючи їм необхідний сервіс двадцять чотири 

години на добу. Інтернет не тільки відкриває перед підприємством можливість 

ефективно організувати зворотний зв'язок зі споживачем і оперативно вивчити 

поточний попит, але також гнучко змінювати власні маркетингові плани та 

рекламні проекти відповідно до безперервно змінюваної економічної ситуації. 

Крім того, саме Інтернет є незамінним інструментом для видобутку свіжої 



179 

маркетингової інформації, багаторазово перевершуючи в цьому відношенні інші 

традиційні засоби. Використання Інтернету помітно скорочує накладні витрати 

по просуванню товарів і послуг зі збереженням необхідної ефективності та 

забезпечує суттєве зменшення ризику капіталовкладень, роблячи цей ризик 

керованим. Інтернет-маркетинг розвивається швидкими темпами, поступово 

вдосконалюючи якісну сутність і форми проявів онлайн-діяльності, а також 

змінюючи управлінську спрямованість, пріоритети та підприємницьку поведінку 

суб'єктів ринку. 

Проте нині Інтернет-маркетинг сприймається переважно як об'єднання двох 

основних складових: сукупності маркетингових інструментів онлайн-

просування та сукупності технічних методів просування в мережі Інтернет. 

Більшість фахівців у цій галузі трактування цього поняття зводиться лише до 

процесу просування будь -яких товарів або послуг в Інтернеті або ще вужче, як 

рекламу у Всесвітній Мережі, чи навіть – винятково як банерну рекламу. 

Потенційні клієнти сфери обслуговування (готелі, гіпермаркети, ресторани, 

розважальні центри і т.д.) живуть за сотні і тисячі кілометрів, тому офлайнова 

реклама для ресторанів працює дуже обмежено. Інтернет давно зняв цю 

проблему, дозволивши залучати туристів і жителів з будь-яких міст, і країн. 

Популяризація сфери обслуговування засобами  Інтернет охоплює такі елементи 

системи як: медійна реклама, контекстна реклама, пошуковий маркетинг загалом 

і SEO зокрема, просування в соціальних мережах: SMO і SMM, прямий 

маркетинг з використанням e-mail, RSS і т. п., Інтернет-брендинг та ін. [4]. 

Соціальні мережі сьогодні – це не тільки інформаційно-розважальний 

майданчик, місце для спілкування з друзями та знайомими. Зараз вони багато в 

чому починають заміщати ЗМІ, водночас аудиторія їх стрімко наближається до 

кількості читачів газет. Аудиторія соціальних мереж з кожним роком 

збільшується. За оцінками експертів регулярно заходять в них близько 30 

мільйонів чоловік, до того ж час, проведений в них, з кожним роком 

збільшується. Але особливо помітно зросло значення їх для бізнесу.Водночас 

рівень довіри до інформації, отриманої з цього джерела, набагато вище. Все це 
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дає власникам бізнесу відмінні можливості для просування свого бренду і 

насамперед це стосується тих сфер, де дуже велике значення має репутація: 

ресторанний бізнес, торгівля, Інтернет–комерція та готелі. 

Отже, можна зробити висновок, що інтернет-маркетинг – це вже невід’ємна 

складова успішного будування та просування бізнесу в цілому.Все більше 

користувачів інтернет мережею купують ті чи інші товари,або послуги, 

використовуючи Інтернет, що забезпечує розвитку соціальних медіа в сфері 

обслуговування велике майбутнє. Тому вивчення і застосування соціальних 

медіа безпосередньо до готельно-ресторанного бізнесу і виявлення критеріїв 

споживчого вибору через Інтернет є досить актуальним. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПРОСУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК 

 

В умовах глобалізації та стрімкого зростання світового ринку туристичних 

послуг розширюються можливості країн щодо реалізації наявного туристичного 

потенціалу, просування туристичного продукту і збільшення своєї частки. Проте, 

володіючи значним туристичним потенціалом, Україна сьогодні не може зайняти 

провідні позиції на європейському ринку. Невизначеність, нестабільність 
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соціально-економічної та політичної ситуації, часта реорганізація органів 

державного управління, які здійснюють реалізацію державної політики у сфері 

туризму, негативно впливають на розвиток туристичної галузі. Багато 

туристичних об’єктів України поки ще залишаються незатребуваними. 

Діяльність ринку туристичних послуг в Україні регламентують Конституція 

України, Закон України «Про туризм» [1] та Закон України «Про курорти» [2], 

якими визначаються базові правові, організаційні, економічні та соціальні засади 

розвитку туризму та курортів. 

Ефективність ринку туристичних послуг планується підвищити за рахунок 

заходів, визначених у схваленій Кабінетом Міністрів України на початку 2017 р. 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [3]. Стратегія 

розроблена за планом заходів, які затвердив Кабінет Міністрів України з метою 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На часі розробка 

технічного регламенту «Про організовані туристичні подорожі, відпочинок з 

повним комплексом послуг та комплексні турне» відповідно до Директиви Ради 

ЄС від 13.06.1990 № 90/314/ЄЕС та національних стандартів як доказової бази 

до технічного регламенту. 

Водночас, незважаючи на прийняття державних програм і стратегічних 

планів з розвитку туризму, в Україні дуже багато невирішених питань, що 

перешкоджають реалізації туристичного потенціалу країни. 

Підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у сфері 

туризму передбачало збільшення доступу до туристичного ринку Європейського 

Союзу; створення стимулів до забезпечення умов європейського зразка в 

Україні; зростання її конкурентоспроможності на європейському ринку зі 

збільшенням інвестицій тощо. На жаль, реалізувати наміри повною мірою як з 

об’єктивних, так і суб’єктивних причин наразі не вдається. 

Управління у сфері туризму сьогодні здійснює Департамент туризму та 

курортів – самостійний структурний підрозділ при Міністерстві економічного 

розвитку і торгівлі України, створений у 2016 р., головною метою діяльності 

якого є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 
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туризму та курортів. Водночас зазначимо, що за роки незалежності в Україні 

спостерігалась постійна реорганізація органів державного управління, які 

здійснювали реалізацію державної політики у сфері туризму, що 

супроводжувалось непослідовністю державної політики у сфері туризму та 

курортів, змінами функцій управління, хаотичною кадровою роботою. 

Пріоритетність туризму більшою мірою залишається на папері [4, с.32]. 

Багаторазові трансформації центрального органу виконавчої влади у сфері 

туризму негативно впливають на формування конкурентоспроможності 

туристичної галузі і просування туристичного продукту України на 

європейський ринок. 

Державна політика України у сфері туризму сьогодні не здійснює належну 

фінансову та інформаційну підтримку туристичних підприємств, які виходять на 

європейський ринок. Національний туристичний продукт стає все менш 

привабливим і конкурентоспроможним. Це призводить до того, що туристична 

сфера не забезпечує наповнення бюджету країни, не сприяє створенню робочих 

місць та зниженню рівня безробіття, збільшенню частки сфери послуг у 

структурі ВВП країни, збереженню навколишнього середовища та культурної 

спадщини тощо. 

Недостатня популяризація українського туристичного відпочинку на 

європейському ринку з боку державних структур (сьогодні український туризм 

рекламують в основному туристичні компанії та громадські організації), 

неналежна якість послуг стримують розвиток туристичної галузі. Саме тому 

проблеми державного регулювання є винятково важливими. 

З метою розвитку туристичної галузі в Україні необхідно посилити роль 

держави, яка зможе забезпечити матеріальну підтримку розвитку туризму. В 

сучасних умовах держава має зробити акцент на здійснення регулюючої та 

стимулюючої функції через механізми непрямої підтримки. 

Виключно завданням держави є створення образу України як країни, 

сприятливої для туризму, оскільки приватний бізнес не може проводити 

некомерційну іміджеву рекламну кампанію всієї країни, так як просуває і продає 
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тільки свій власний продукт. Зацікавленість держави в туризмі дозволить значно 

збільшити експорт туристичних послуг і забезпечити їх позитивне сальдо.  
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АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 
СПІВПРАЦЯ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК ГОЛОВНА УМОВА ЯКІСНОЇ 

СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
Європейські держави прагнуть виробити єдину політику, яка б відповідала 

сучасним викликам, пов`язаним із адаптацією до структурних змін у глобальній 

економіці, сприяла підвищенню рівня зайнятості, забезпечувала якісну 

професійну підготовку кадрів для стимулювання економічного зростання. 

Шляхи налагодження взаємодії освіти і ринку праці були визначенні у 

стратегічному документі ЄС – «Плані економічного та соціального оновлення 

для Європи до 2020 року» [1, с. 55]. Розвиток професійної освіти і підготовки 

було названо одним із пріоритетних завдань  освітньої політики. Основною 

умовою є взаємодія трьох зацікавлених сторін: держави, освіти і стейкхолдерів 

(роботодавців). 

Взаємодія з роботодавцями починається зі спільної розробки нормативної 

бази: розробка державних освітніх стандартів, розробка й коригування основних 

освітніх програм. Далі роботодавець бере участь у навчальному процесі : 

організація й проведення виробничих практик, проведення навчальних занять, 

участь у підсумковій атестації. Ще одним пунктом у процедурі оцінки якості є 

участь роботодавців у роботі різних експертних комісій, насамперед, при 

акредитації вузів. Можливе також створення комісій з метою виявлення рівня 

підготовки студентів з ініціативи роботодавців, професійних співтовариств.  

Важливою формою оцінки якості є статистичний збір інформації. Сюди 

входить і проведення ВНЗ  опитувань роботодавців  за спеціально розробленими 

анкетами і спостереження самими роботодавцями  за молодими фахівцями, тому 
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що тільки в процесі роботи через деякий час після випуску можна більш повно 

судити про сформованість професійних компетенцій, передбачених освітніми 

програмами і необхідних у професійній діяльності [2 с.17]. 

В Україні участь роботодавців у розвитку професійної освіти доволі 

обмежена і фрагментарна.  Це викликано причинами, що входять за межі власне 

освітньої сфери: слабким розвитком громадянського суспільства  і, відповідно, 

відсутністю практики створення механізмів самостійної побудови  ефективної 

співпраці між суспільними інститутами; не сформованістю в суспільстві і, 

зокрема, у більшості роботодавців розуміння необхідності і економічної  

ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу; низьким рівнем 

інноваційної складової в економіці країни. Вирішення цих проблем є глобальним 

стратегічним завданням розвитку країни, потребує значних узгоджених зусиль 

усього суспільства і тривалого часу. 

Ефективність взаємодії коледжу і роботодавця значно зростає, коли 

партнери-роботодавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів і виключно 

споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх і 

інноваційних процесів, що всіляко сприяють оволодінню студентами 

комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного 

ринку праці. Вирішення цього завдання породжує нові форми соціального 

партнерства, нові правові норми і нові типи договорів, які при максимальному 

узгодженні  й реалізації взаємних інтересів сприяють навчальному закладу у 

підготовці фахівців, а банку у забезпечення своїх кадрових потреб [3, с. 28]. 

З метою стимулювання участі роботодавців у процесах професійного 

навчання і підготовки необхідно прискорити процес доопрацювання і прийняття 

Закону України «Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки 

кадрів, освітніх та наукових процесів». При розробці законопроекту потрібно 

звернути увагу на врегулювання таких основних напрямів участі роботодавців у 

розвитку професійної освіти: 
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1. Зміст освіти: участь у визначенні актуальних спеціальностей; участь 

у формування освітніх програм та стандартів освіти з метою їх адаптації до 

потреб ринку праці; участь в оцінці якості освіти. 

2. Освітній процес: організація навчальних практик і стажувань на 

підприємствах; підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ на підприємствах; 

участь фахівців з виробництв у процесі навчання (проведення лекцій, 

практичних занять тощо). 

3. Інноваційна інфраструктура: створення спільних навчально-

виробничих та дослідницьких підрозділів на підприємствах; створення у ВНЗ 

підрозділів для підвищення кваліфікацій працівників підприємств; модернізація 

виробничого та навчального обладнання за передовими технологіями; спільні 

наукові дослідження за профілем виробничої діяльності підприємств; створення 

спільних наукоємних компаній. 

4. Фінансово-економічний аспект: фінансова участь підприємств у 

підготовці спеціалістів для своїх потреб; укладання тристоронніх договорів 

(студент, ВНЗ, підприємство) на підготовку фахівців із наступним 

працевлаштуванням випускників; заохочення державою інвестування 

підприємствами коштів у підготовку спеціалістів (податкові пільги тощо). 

Отже, головною рушійною силою розвитку співробітництва є взаємна 

зацікавленість держави, закладів професійної освіти та роботодавців у підготовці 

професійних кадрів, чиї знання, уміння й професійні компетенції 

відповідатимуть вимогам сучасної інноваційної економіки. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНI УМОВИ ВИХОВАННЯ 
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

У звʼязку із сучасними глобалізаційними процесами та посиленням уваги до 

забезпечення толерантності та взаємоповаги учасників освітнього процесу 

визначається необхідність формування  у здобувачів вищої освіти етичного 

ставлення до навчання та майбутньої професійної діяльності. Однією з 

передумов цього процесу дослідниками визначається високий рівень 

корпоративної культури здобувачів вищої освіти. 

Етична проблематика займає важливе місце в сучасних педагогічних 

дослідженнях [1-4], проте вироблення ефективного підходу до виховного 

процесу, який би забезпечував розуміння та прийняття студентами етичних 

норм, а також усвідомлення необхідності керуватися ними під час навчання та 

роботи, ще триває.  

Тому мета нашого дослідження – описати психолого-педагогічні умови 

виховання корпоративної  культури  студентів  закладів вищої освіти.   

Процес формування корпоративної культури студентів закладів вищої 

освіти буде більш ефективним за умови обґрунтування теоретичних і 

методичних основ  виховання  корпоративної культури,  проектування  та  

впровадження структурно-функціональної  моделі формування корпоративної 

культури студентів закладу вищої освіти, що ґрунтується на сучасних концепціях 

індивідуалізації професійного самовизначення особистості на основі 

системного, особистісно орієнтованого, аксіологічного, середовищного, 

діяльнісного підходів. 

Відповідно серед психолого-педагогічних умов виховання корпоративної  

культури  студентів  закладів вищої освіти визначаємо такі основні умови:  
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– усвідомлення  студентами  важливості корпоративної культури для 

професійного розвитку;  

– створення освітнього  середовища  як  простору можливостей  реалізації 

професійного самовизначення особистості у зв’язку із роботою в умовах 

полікультурного середовища; 

– формування усвідомленої мотивації студентів до залучення у навчальне 

середовище закладу вищої освіти та відповідне виробниче середовище на засадах 

типу відносин суб’єкт-суб’єкт;  

– удосконалення  змісту технологій навчання та виховання в умовах закладу 

вищої освіти на засадах розв’язання проблеми формування корпоративної 

культури як передумови успішності сучасного фахівця;  

– урахування особливостей майбутньої професійної діяльності для 

створення умов визначення специфіки ролі фахівця в системі корпоративної 

культури закладу вищої освіти та підприємства;  

– підвищення  педагогічної  майстерності викладачів дисциплін усіх циклів 

підготовки до формування корпоративної культури як чинника розвитку 

особистості фахівця. 
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Договори пайової участі у будівництві – це один з найбільш вигідних і 

найбільш поширених механізмів по залученню коштів. Навіть,  враховуючи 

суттєві ризики втратити свої кошти, учасники пайового будівництва не 

перестають їх застосовувати. Однак, незважаючи на популярність цього виду 

договорів, існує ціла низка проблем у їх застосуванні в сучасних умовах. 

Ускладнюється ситуація й тим, що до сьогодні в законодавстві України 

укладення договорів про пайову участь прямо не передбачено. Невизначеною 

залишається і природа цих договорів. Одні схильні вважати їх інвестиційними, 

інші – договорами про спільну діяльність, ще інші – взагалі вбачають ознаки 

довірчого управління. 

Реформа місцевого самоврядування спрямована на збільшення надходжень 

місцевого бюджету, оптимального їх використання на потреби населених 

пунктів та громад. Не останнє місце в дохідній частині бюджетів займають 

кошти пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, яку сплачують замовники (забудовники) будівництва 

відповідно до вимог ст.40 ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [1, с. 7]. 

Відповідно до частини 5 ст. 40  ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого 

самоврядування з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва 
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об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і 

правилами. Зазначений договір є обов’язковим відповідно до вимог частини 3 

ст.179 ГКУ та укладається до прийняття об’єкта в експлуатацію [2, c.40]. 

Однак, на практиці не завжди замовники (забудовники) укладають такі 

договори, іноді про введення в експлуатацію того чи іншого об’єкта органи 

місцевого самоврядування дізнаються з Реєстру дозвільних документів на 

офіційному сайті ДАБІ, де розміщуються, наприклад, зареєстровані Декларації 

про готовність об’єкта до експлуатації, які подаються без сплати коштів пайової 

участі. 

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить про те, що 

переважна більшість позовів щодо визнання укладених договорів про пайову 

участь або стягнення збитків подається сільськими, селищними або міськими 

радами [3]. 

Відповідно до п. 5 частини 1 статті 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать власні (самоврядні) повноваження: «Залучення на договірних засадах 

коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 

розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних 

коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах 

об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони 

навколишнього природного середовища» [4, с.99]. 

Також відповідно до пп.1 п. б цієї ж статті їм можуть бути делеговані 

повноваження: «Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в 

організаціях незалежно від форм власності». 

Отже, з урахуванням принципу розподілу повноважень (частина 3 статті 10 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»), повноваження щодо залучення на 

договірних засадах пайових внесків на розвиток інфраструктури віднесено до 

компетенції саме виконавчих органів місцевого самоврядування 

(статті 28, 31) [4, с. 39]. 
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Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту має благородну мету – розвиток цієї інфраструктури. Однак 

уповноважені органи місцевого самоврядування у прагненні збільшення 

надходжень коштів до спеціального фонду, інколи намагаються діяти у 

неправовий спосіб, що призводить до спорів у порядку господарського 

судочинства та у деяких випадках до відкриття кримінальних проваджень щодо 

керівників юридичних осіб.  

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у 

перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до 

відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної 

інфраструктури. 

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може 

перевищувати 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 

нежитлових будівель та споруд та 4 % загальної кошторисної вартості 

будівництва об’єкта – для житлових будинків [1, с.40]. 

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що на 

замовника  забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті 

покладено зобов’язання взяти участь у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту шляхом 

перерахування замовником до відповідного місцевого бюджету коштів для 

створення і розвитку зазначеної інфраструктури на підставі договору про пайову 

участь між замовником та органом місцевого самоврядування, укладення якого 

є обов’язковим. 
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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: 
НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Здійснюючи підприємницьку діяльність, ми вправі  самі обрати її форму 

здійснення. Чинне цивільне законодавство гарантує свободу здійснення 

підприємницької діяльності, шляхом  закріплення конституційного права 

громадян  на підприємницьку діяльність (стаття  42 Конституції України) [1], а 

також  віднесення  свободи підприємницької діяльності до загальних засад  

цивільного законодавства (стаття 3 Цивільного кодексу України) [3].   

Найбільш поширеним серед  видів господарських товариств є товариство з 

обмеженою відповідальністю.  Особливої актуальності  тема правового 

регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю набула  із 

прийняттям Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю" (надалі - Закон), який набув чинності  17 червня 2018 року[2]. 

Прийняття такого комплексного базового нормативно - правового акта у даній 

сфері, безперечно, є  важливим етапом розвитку інституту  корпоративного 

права. 

Правовий аналіз вищевказаного Закону дозволяє зробити висновок про 

прогресивний підхід у  регулюванні правовідносин, пов'язаних із здійсненням  

підприємницької діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю, 

хоча і викликав неоднозначні обговорення серед практикуючих юристів.  Так, в 

Закон введено поняття корпоративного договору. Саме укладеним 

корпоративним договором учасники товариства зобов'язуються реалізовувати 

свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. 

Таким чином, самі учасники на етапі створення  товариства з обмеженою 

відповідальністю  вправі самостійно врегулювати  правовідносини, які між ними 

складаються. Натомість спрощено вимоги до Статуту товариства. Зокрема,  

статтею 11 Закону визначено тільки три обов'язкові вимоги Статуту:  повне та 
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скорочене найменування Товариства; органи  управління Товариством, їх 

компетенцію та порядок прийняття рішень; порядок вступу до Товариства  та 

виходу з нього. 

Суттєвим нововведенням є  врегулювання кількості учасників, порядок 

внесення ними вкладів, порядок виходу учасника з Товариства. 

Так, згідно з вимогами Закону, відсутня норма, яка обмежує кількість 

учасників Товариства. 

Прогресивною з точки зору правозастосування є  норма спадкування частки 

у Товаристві. Зокрема, Законом передбачено, що у разі смерті учасника 

Товариства його частка переходить до його спадкоємця без згоди інших 

учасників товариства. Право спадкоємця учасника товариства вступати до 

Товариства не залежить від волі інших учасників, а також від розміру такої 

частки. Законом також не встановлено додаткових процедур для вступу 

спадкоємця до Товариства. Для прикладу, прийняття відповідного рішення 

загальними зборами як вищим керівним органом Товариства. Не вимагається 

також внесення змін до Статуту. Однак,  передбачено два механізми спадкування  

часток в залежності від розміру останньої. Так, якщо  частка померлого учасника 

Товариства становила менше 50%, а протягом року  з дня закінчення строку для 

прийняття спадщини спадкоємці такого учасника не подали заяви про вступ до 

Товариства,  останнє може виключити такого учасника. Інший механізм 

спадкування частки передбачено, якщо її розмір становить 50 і більше відсотків. 

В такому випадку Товариство може прийняти рішення, пов'язане з його 

ліквідацією. Таке рішення буде прийматися без врахування голосів цього 

учасника.  

Таким чином, норми проаналізованого законодавчого акта вважаємо 

прогресивною тенденцією на шляху правового регулювання діяльності 

товариств з обмеженою відповідальністю, детальний їх  аналіз застосування  та 

практику - перспективою подальших наукових досліджень. 
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