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СОЦІАЛІЗАЦІЙНІ ВИТРАТИ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: 
СУТЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЮ  

 
Анотація. Проведено науковий аналіз впливу 
процесів соціалізації на обсяги виробництва 
(пропозиції) і попиту в перехідних системах. 
Обґрунтовано, що соціалізаційні витрати 
суттєво впливають на обсяги пропозиції і 
обсяги попиту мікроекономічних систем і 
національної економіки загалом. Встановлено, 
що цей вплив детермінований фактором часу. 
Досліджено вплив зростання соціалізаційних 
витрат на обсяги пропозиції і обсяги попиту 
(на макрорівні і на мікрорівні) в 
короткотривалому, довготривалому і 
гіпердовготривалому ринкових періодах. 
Ключові слова: соціалізація, мікроекономічна 
соціалізація, соціалізаційні витрати, 
зворотний ефект соціалізації, попит, 
пропозиція, сукупний попит, сукупна 
пропозиція. 

Abstract. The scientific analysis of influence of 

processes of socialization on production 

(supply) and demand in the transitional 

economic systems is conducted. Significant 

influence socialization costs on the volume of 

supply and demand of the microeconomic 

systems and national economy is proved. This 

effect determined the time factor is established. 

The influence of increase of the socialization 

costs on the volume of supply and demand (at 

the level macroeconomic and at the level 

microeconomic) in the short term market, in 

the long term and in the hiperlong market 

period is investigated.  

Keywords: socialization, microeconomic 

socialization, socialization costs, reverses 

effect of socialization, demand, supply, 

aggregate demand, aggregate supply. 

 

Вступ. Однією із характерних особливостей процесу розвитку сучасних 

економічних систем є посилення соціальної спрямованості економічного 

розвитку. В умовах соціалізації економічних систем певна частина чистого 



15 

 

грошового доходу використовується для задоволення соціально-матеріальних 

та соціально-духовних потреб основного суб’єкта економіки – людини. 

Розвиток та динаміка соціальної спрямованості економічних систем пов’язаний 

з розвитком людини, її здібностей, знань та потреб, які забезпечать подальший 

прогресивний розвиток людського суспільства. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Соціалізація як процес 

посилення соціальної спрямованості економічного розвитку досліджується в 

економічній літературі впродовж усього періоду становлення та розвитку 

економічної теорії (політичної економії) як науки. Вагомий вклад у 

дослідження соціалізації як процесу посилення соціальної спрямованості 

розвитку сучасних економічних систем внесли як вітчизняні, так і зарубіжні 

вчені, зокрема Л. І. Абалкін, А. В. Бузгалін, З. І. Галушка, В. М. Геєць, 

О. Г. Головніна, В. О. Гришкін, Ю. К. Зайцев, В. В. Капильцова, В. І. Куценко, 

В. Д. Лагутін, Е. М. Лібанова, Т. Ю. Прокофьева, І. О. Стеблянко, А. А. Чухно. 

Однак в науковій літературі соціалізація аналізувалася здебільшого з позицій її 

впливу на людину в контексті формування соціально-орієнтованої економіки, 

розробки нових соціальних стандартів, зростання ролі інноваційної праці, 

забезпечення вищої якості освіти і охорони здоров’я, розвитку соціального 

захисту населення, зміни загальної структури зайнятості.  

Проте, враховуючи, що соціалізація є динамічним, багатогранним і 

суперечливим процесом, ці підходи є недостатні, оскільки не можуть дати 

відповіді на низку запитань, пов’язаних з розглядом впливу процесів 

соціалізації на результативні параметри економічної діяльності. Даний вектор 

наукових досліджень у вітчизняній економічні літературі стосується наукових 

досліджень Г. І. Башнянина [1-9], О. Ю. Носова [10-12], П. О. Буряка, 

Турянського [2; 3; 5; 8; 9]. Проте, поряд з цим, залишається багато невирішених 

завдань, пов’язаних з впливом процесу соціалізації на обсяги попиту і 

пропозиції як на рівні мікроекономічних систем, так і на рівні національної 

економіки.  

Мета роботи – дослідити вплив зміни соціалізаційних витрат на обсяги 
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попиту і пропозиції мікроекономічних систем і національної економіки загалом 

в контексті тривалості ринкового періоду. 

Результати дослідження. В сучасних умовах глобальної трансформації 

суспільних відносин розвиток економічних систем як розвиненого, так і 

перехідного типу характеризується процесом соціалізації, який стосується всіх 

складових економічної системи – продуктивних сил, економічних відносин, 

господарського механізму. Не можна не погодитись із точкою зору, що 

«соціалізація економіки — це цільова орієнтація економічного розвитку на 

всебічне забезпечення потреб людини» [12, с.8]. Відповідно соціалізація не 

може не впливати на попит і пропозицію в економічних системах, змінювати їх 

кількісно і якісно. На наш погляд, вплив соціалізаційних процесів має 

відбуватися як на попит і пропозицію на рівні мікроекономіки, так і на 

сукупний попит і сукупну пропозицію на рівні макроекономіки. 

З позицій рівнів функціонування національної економічної системи ми 

виділяємо два види соціалізації – макроекономічну і мікроекономічну. Серед 

факторів, які визначають ефективність соціалізації, виділимо в першу чергу 

тривалість ринкового періоду. Мікроекономічна або гіпервисока соціалізація 

супроводжується використанням частини грошового доходу на потреби 

соціально-матеріального розвитку членів трудового колективу. Цю частину 

грошового доходу, яка виступає як певний виток із реального грошового 

потоку або економічна втрата в мікроекономічній системі, ми називаємо 

соціалізаційними витратами. На рівні національної макроекономічної системи 

сукупні соціалізаційні витрати виступають як виток з сукупного грошового 

доходу, тобто як усі сукупні витрати усіх мікроекономічних систем на соціальні 

потреби. Соціалізаційні витрати в короткотривалому ринковому періоді по-

різному впливають на функціонування мікроекономічної і макроекономічної 

систем. 

У мікроекономічних системах у короткотривалому і особливо 

гіперкороткотривалому ринкових періодах соціалізаційні витрати розглядають 

лише як виток із загального грошового доходу певної фірми, тобто вони 
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стосуються лише ринкової пропозиції (загальних обсягів виробництва) 

мікроекономічних систем. Крива ринкової пропозиції зміщується вліво на 

величину цих соціалізаційних витрат, як наслідок – зростає рівень цін і 

зменшуються обсяги виробництва (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В макроекономічних системах сукупні соціалізаційні витрати (сукупні 

витрати всіх мікроекономічних систем на соціальні потреби) впливають як на 

обсяги сукупної пропозиції, так і на обсяги сукупного попиту. Оскільки 

сукупний попит зменшується на величину цих витрат, то крива сукупного 

попиту зміщується вліво (рис. 2). Внаслідок такої дії сукупних соціалізованих 

витрат обсяги виробництва ще більше знижуються, а рівень інфляції 

стабілізується (повертається у вихідне положення, звичайно, за умови, що 

вплив соціалізаційних витрат на зміщення кривих сукупного попиту і сукупної 

пропозиції однаковий).  

Пояснюється це тим, що соціалізаційні витрати на сукупний попит ніяк 

не впливають, оскільки, якщо зростають соціалізаційні витрати певної фірми, 

то попит на продукцію цієї фірми ніяк від цього не змінюється, зате суттєво 

впливають на сукупний попит, оскільки вони, як правило, спрямовуються не на 
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Рис. 1. Вплив зміни соціалізаційних витрат на загальні обсяги виробництва 
мікроекономічних систем у короткотривалому ринковому періоді 

Джерело: розроблено авторами 
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купівлю товарів і послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Загальний (ринковий) попит на продукцію мікроекономічних систем 

характеризується абсолютно нееластичністю по відношенні до змін 

соціалізаційних витрат певної фірми (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство, яке здійснює соціалізаційні витрати, як правило, 

спрямовує їх у сферу розширення соціально-культурного комплексу, а не на 

Рис. 2. Вплив сукупних соціалізаційних витрат на сукупні обсяги виробництва в 
національній макроекономічній системі в короткотривалому ринковому періоді 

Джерело: розроблено авторами 
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Рис. 3. Вплив соціалізаційних витрат мікроекономічних систем на ринковий попит 
(попит на продукцію цих систем) 

Джерело: розроблено авторами 
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дотацію споживчого попиту взагалі, чи споживчого попиту найменш соціально 

захищених членів трудового колективу. Ці державні соціалізаційні витрати, як 

правило, ніяк не впливають на сукупний попит, оскільки вони зменшують його 

в «одному місці», зате збільшують його в іншому, не змінюючи загальної 

сукупної величини попиту взагалі (рис. 4). Сукупний попит також 

характеризується абсолютно нееластичністю по відношенні до змін державних 

соціалізаційних витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні соціалізаційні витрати змінюють лише структуру сукупного 

попиту, абсолютно не змінюючи його загального обсягу. Як правило, 

соціалізаційні витрати держави звужують приватний сектор економіки і 

відповідно розширюють соціальний сектор. Це і є їх основний економічний 

ефект.  

Мікроекономічні системи, здійснюючи соціалізаційні витрати, також не 

впливають на попит на продукцію фірми (окремої мікроекономічної системи), 

однак у своїй сукупності ці витрати негативно впливають на величину 

сукупного попиту, оскільки матеріалізуються, як правило, у внутрішньо 

фірмовому будівництві соціально-культурних закладів і ніяк не стосуються 

зміни обсягів сукупної купівлі-продажу. Тому на величину соціалізаційних 

витрат, які виступають як виток із грошових доходів, зменшується величина 
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Рис. 4. Вплив державних соціалізаційних витрат на сукупний попит (варіант 
абсолютної соціалізаційної нееластичності сукупного попиту) 
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сукупного попиту (рис. 5; 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Однак цей негативний вплив приватних соціалізаційних витрат на обсяги 

виробництва в мікроекономічних системах спостерігається лише в 

короткотривалому ринковому періоді і його легко виявити, коли такі системи 

досліджуються в гіперфункціональному чи просто функціональному плані. 
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Рис. 6. Вплив сукупних приватних соціалізаційних витрат на обсяги сукупного 
попиту (в термінах моделі «ціни – сукупний попит – сукупна  пропозиція») 

Джерело: розроблено авторами 
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Рис. 5. Вплив сукупних приватних соціалізаційних витрат на обсяги сукупного 
попиту (в термінах моделі «сукупний грошовий дохід – сукупний попит») 
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Мікроекономічна соціалізація пов’язана з формуванням не тільки 

соціалізаційних витрат, але і зворотного ефекту соціалізації. Коли 

соціалізаційні витрати – це певний виток із валового грошового доходу або 

економічна втрата певної мікроекономічної системи, то зворотний ефект 

соціалізації – це той додатковий грошовий дохід, який виникає як наслідок 

соціалізації і є продуктом чи результатом підвищення продуктивної сили 

людини. У гіперкороткотривалому чи власне короткотривалому ринковому 

періоді зворотний ефект соціалізації проявляється або дуже слабо або зовсім не 

проявляється. З цієї причини соціалізація гіпервисокого порядку розглядається 

лише як непродуктивний економічний процес, хоча насправді він не лише 

продуктивний в економічному плані, а й навіть гіперпродуктивнй. Для того, 

щоб виявити цю гіперпродуктивність, необхідно мікроекономічні системи 

досліджувати з позицій їх не функціональної, і навіть не динамічної, а 

гіпердинамічної ефективності. Динамічною і гіпердинамічною економічною 

ефективністю ми тут позначаємо той рівень економічної ефективності, яким 

володіють певні мікроекономічні системи у відносно віддаленому і 

гіпервіддаленому періоді часу. Щоб практично виявити рівень спочатку 

динамічної, а потім гіпердинамічної ефективності економічних систем, їх 

потрібно досліджувати в довготривалому і гіпердовготривалому ринковому 

періодах.  

У довготривалому ринковому періоді вплив соціалізаційних витрат на 

загальні обсяги виробництва мікроекономічних систем не відчувається. Це 

пояснюється тим, що зворотний соціалізаційний ефект урівноважується за 

величиною з обсягом соціалізаційних витрат.  

В гіпердовготривалому ринковому періоді соціалізаційні витрати 

позитивно впливають як на обсяги сукупної пропозиції, так і на обсяги 

сукупного попиту, хоча їх вплив на обсяги індивідуального попиту також 

продовжує бути нульовим. Наявність в гіпердовготривалому ринковому періоді 

такого позитивного впливу соціалізаційних витрат на обсяги сукупного попиту 

пояснюється формуванням у цьому інтервалі часу значного зворотного ефекту 
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соціалізації, який суттєво перевищує обсяги цих соціалізаційних витрат.  

Висновки. Соціалізаційні витрати суттєво впливають як на обсяги 

пропозиції, так і на обсяги попиту мікроекономічних систем і національної 

економіки загалом. Цей вплив також значно детермінується фактором часу. В 

короткотривалому ринковому періоді зростання соціалізаційних витрат певної 

фірми зменшує обсяги виробництва і пропозиції. Зате попит на продукцію цієї 

фірми не змінюється, бо він абсолютно нееластичний щодо зміни обсягів 

соціалізаційних витрат. Сукупні соціалізаційні витрати у національній 

мікроекономічній системі загалом негативно впливають у короткотривалому 

ринковому періоді як на обсяги сукупної пропозиції, так і на обсяги сукупного 

попиту. В довготривалому ринковому періоді соціалізаційні витрати ніяк або 

майже ніяк не впливають на обсяги ні індивідуальної, ні сукупної пропозиції, 

оскільки їх негативний вплив на ці параметри в короткотривалому ринковому 

періоді нейтралізується дією зворотного соціалізаційного ефекту, який уже в 

цьому інтервалі часу урівноважується з величиною соціалізаційних витрат. І, 

нарешті, в гіпердовготривалому ринковому періоді соціалізаційні витрати в 

позитивному напрямі впливають як на обсяги сукупного попиту, так і на обсяги 

сукупної пропозиції внаслідок формування позитивного соціалізаційного 

ефекту. Однак на окремий попит фірми вони можуть ніяк не впливати. 
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СТВОРЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Анотація. Скорочення ресурсної бази як однієї 
із загроз економічній безпеці нафтопереробних 
підприємств зумовлює необхідність 
удосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки нафтопереробних 
підприємств на основі компетентністного 
підходу. Метою статті є обґрунтування 
створення мінімальних запасів нафти та 
нафтопродуктів як інструменту вдосконалення 
системи забезпечення економічної безпеки 

Abstract. The reduction of the resource base 

as one of the threats to the oil refinering 

enterprises’economic security necessitates 

the improvement of the system of ensuring the 

oil refining enterprises’ economic safety 
based on competent approach. The purpose 

of the article is to substantiate the creation of 

minimum oil and petroleum products reserves 

as an instrument for improving the economic 

security of oil refining enterprises. The 
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нафтопереробних підприємств. Виконано 
оптимізацію ресурсних обсягів, які 
забезпечують необхідний рівень 
завантаженості виробництв нафтопереробних 
підприємств на основі методу лінійного 
програмування, які складатимуть їх мінімальну 
вартість. Цей обсяг необхідний для забезпечення 
оптимального завантаження виробничих 
потужностей нафтопереробних підприємств, 
що необхідно для підвищення рівня економічної 
безпеки досліджуваних підприємств. 
Ключові слова: мінімальні запаси нафти, 
нафтопереробні підприємства, економічна 
безпека, компетентністний підхід. 

optimization of resource volumes, which 

provide the necessary level of loading of oil 

refining enterprises, is based on the linear 

programming method, which will make them 

the minimal cost. This amount is necessary to 

ensure optimal loading of production 

capacities of oil refining enterprises, which is 

necessary to increase the level of economic 

security of the enterprises under study. 

Keywords: minimum oil reserves, oil refining 

enterprises, economic security, competence 

approach. 

 

Вступ. Одними з основних загроз економічній безпеці нафтопереробних 

підприємств за останні вісім років стали скорочення обсягів видобутку нафти 

та значна залежність від імпорту нафтопродуктів. Відсутність значних 

інвестицій у геологорозвідку та інтенсифікації видобутку вуглеводнів 

унеможливлюють оцінку потенціалу зростання видобутку нафти. Виявлена 

зношена технічна та морально застаріла база НПЗ, висока собівартість 

виробництва та інші фактори призвели в різні роки до зупинки більшої 

кількості НПЗ країни. В результаті, внутрішній ринок вже має значну 

залежність від імпорту нафтопродуктів, частка якого у 2017 р. сягнула більше 

90%.  

У зв’язку з цим система забезпечення економічної безпеки НПЗ на основі 

компетентністного управління потребує не тільки підвищення удосконалення 

знань і навичок самого персоналу, але й загальносистемного удосконалення 

протидії несприятливим ринковим умовам, у першу чергу, за елементами, які 

виявлені на основі попереднього аналізу. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні та 

методичні засади забезпечення економічної безпеки, компетенстністного 

підходу в управлінні та формування стратегісних запасів на нафтопереробних 

підприємствах знайшли відображення в роботах таких науковців: Р. Бояцис, 

В. Геєць, М. Головань, Г. Глущенко, Г. Клейнер, В. Котляревський, О. Ляшенко, 

В. Мунтіян, Л. Спенсер, Л. Уніговський та інші. 
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Аналіз наукових досліджень цих авторів дозволив встановити, що на 

сьогодні в економічній літературі не розкритим залишилося питання щодо 

забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств в поєднанні із 

засадами компетентністного підходу в управлінні.  

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 

недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті, визначили її 

мету та завдання. Метою статті є обґрунтування створення мінімальних запасів 

нафти та нафтопродуктів як інструменту вдосконалення системи забезпечення 

економічної безпеки нафтопереробних підприємств. 

Результати дослідження. На основі виявлених проблем, що складають 

загрозу несприятливого ринкового середовища економічній безпеці (ЕБ) 

нафтопереробним підприємствам, пропонується загальна схема шляхів 

елімінації зазначених загроз, що представлено на рис. 1. Як видно зі схеми, 

відсутність в Україні необхідних запасів нафти та нафтопродуктів за умов 

суттєвої залежності вітчизняної економіки від імпорту нафтопродуктів і 

ресурсної складової функціонування національних нафтопереробних заводів 

(НПЗ) становить не тільки загрозу їх ЕБ, але й енергетичній безпеці країни. 

Дослідження показують, що за умов припинення поставок нафти і 

нафтопродуктів країна зможе задовольняти потребу в них (за рахунок власного 

видобутку та наявних резервів, що в основному зберігаються у приватному 

секторі) максимум впродовж 10 днів. Подальший дефіцит призведе до 

економічної кризи, при цьому найбільш чутливою до нестачі нафтопродуктів є 

транспортна система [1–5]. Таким чином, національним НПЗ необхідний дієвий 

механізм, який передбачатиме вироблення загальних заходів щодо вирішення 

зазначених проблем.  

Згідно Енергетичної стратегії до 2035 р. [1] реалізація наявного 

потенціалу потребує суттєвого реформування нормативно-правової бази та 

виконання вимог міжнародних договорів у повному обсязі. За думкою урядових 

експертів ефективна конкуренція, разом з поступовим переходом до ринкових 

цін, також сприятиме залученню інвестицій в Україні для розвитку 
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енергетичного сектору. Тому однією з необхідних умов забезпечення ЕБ НПЗ 

та взагалі нафтопереробної галузі країни є поступова адаптація українського 

законодавства до стандартів ЄС. 

 

Рис. 1. Схема зменшення загроз зовнішнього ринкового середовища економічній 
безпеці НПЗ України на основі компетентністного підходу  

Джерело: складено автором 
 
Зазначена стратегія передбачає створення системи мінімальних запасів 

1. Компетентністний підхід в 
забезпеченні підприємств  

запасами нафти та 
нафтопродуктів на основі 

економіко-математичного апарату 

2. Впровадження  засобів 
прогнозування обсягів 

нафтопродуктів на ринку в систему 
забезпечення ЕБ на основі 
компетентністного підходу 

3. Адаптація підприємств до 
стандартів енергетичного 

законодавства ЄС 

За
хо

ди
 зм

ен
ш

ен
ня

 в
пл

ив
у 

не
га

ти
вн

их
 ф

ак
то

рі
в 

Наслідки дії заходів щодо зменшення впливу негативних факторів 

Покращення системи забезпечення 
економічної безпеки НПЗ на основі 

компетентністного підходу 
 

Покращення стану вітчизняних 
нафтопереробних підприємств 
через державне регулювання 

 

Зменшення впливу сезонності  та 
залежності підприємств від коливань 

цін на нафту та нафтопродукти 
 

Покращення фінансової підтримки 
розвитку нафтопереробних 

підприємств  
 

Зменшення впливу діяльності 
підприємств нафтової галузі на 

екологічний стан 
 

Покращення рівня кадрового 
забезпечення підприємств 

 

Збільшення імпорту нафтопродуктів 
 

Зменшення обсягу переробки 
нафтопродуктів українськими НПЗ 

 
Коливання світових цін на нафту та 

нафтопродукти 
 

Державна податкова політика 
 

Вичерпність вітчизняних розвіданих 
запасів нафти та важка доступність 

розробки нових родовищ 

Технологічна відсталість підприємств 
нафтовидобувної та нафтопереробної 

промисловості України 

Форс-мажорні обставини 

Сезонність 

Найбільш впливові детермінанти забезпечення економічної безпеки НПЗ України 

Позитивний вплив Негативний вплив 

Високий попит на нафту та 
нафтопродукти 

 

Збільшення видобутку нафти 
вітчизняними підприємствами 

за межами України 



27 

 

нафти та нафтопродуктів, але цей процес пов’язаний з деякими труднощами: 

довгостроковість технологічного переоснащення (10-15 років); необхідність 

значних витрат державного бюджету; тривалість формування законодавчої 

бази.  

Наявна інфраструктура накопичення та зберігання нафти та 

нафтопродуктів потенційно здатна забезпечити можливості реагування на 

кризові ситуації із забезпечення цими енергоносіями. Проте для визначення 

обсягу капітальних вкладень та оцінки достатності наявної інфраструктури 

необхідно провести технічний аудит резервуарного парку. 

Необхідність створення національними НПЗ системи мінімальних запасів 

нафти та нафтопродуктів зумовлена, насамперед: недостатніми обсягами 

видобутку власних вуглеводнів; залежністю галузі від імпорту сирої нафти; 

обмеженими можливостями держави щодо швидкого нарощування обсягів 

постачання нафти та нафтопродуктів в Україну; світовими та регіональними 

кризовими явищами на ринку нафти; коливаннями цін на внутрішньому ринку; 

можливістю узгоджених дій суб’єктів ринку нафтопродуктів України шляхом 

цінової координації (змови) та потребою протидії цьому; необхідністю 

дотримання вимог ЄС щодо створення мінімальних запасів.  

Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів має на меті 

підвищення рівня енергетичної безпеки держави через створення ефективної 

системи захисту економіки України від раптового стихійного та 

довгострокового припинення її постачання, зумовленого кризами техногенного, 

природного, військового або політичного характеру. Необхідність 

впровадження подібного проекту має вирішити такі завдання [2–4]: 

1) забезпечити внутрішній ринок достатніми запасами нафти та 

нафтопродуктів, які разом із видобутком нафти в Україні, за умов енергетичної 

кризи та/або припинення зовнішніх поставок, дозволять впродовж 90-100 днів 

задовольняти внутрішні потреби у споживанні цих енергоносіїв; 2) забезпечити 

можливість оперативної додаткової закупівлі нафти та нафтопродуктів і 

транспортування їх в Україну для ліквідації наслідків кризових явищ в 
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енергетиці; 3)створити передумови для здійснення товарних інтервенцій з 

метою пом’якшення різких коливань цін на нафтопродукти. 

Реалізація зазначених вище установ дозволить досягти позитивних 

ефектів в різних сферах економіки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ефекти від створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів 
Сфера діяльності Ефекти 

1 2 

Енергетична 
безпека 

1) зниження ризику та залежності НПЗ від коливання обсягів імпорту 
нафти; 2) стабілізація коливання внутрішніх цін нафтопродуктів в 
періоди зниження (або припинення) постачання нафти іноземними 
постачальниками на НПЗ; 3) підвищення ефективності функціонування 
НПЗ в кризові періоди. 

Соціально-
політична сфера 

1) взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування в 
подоланні кризових явищ на НПЗ; 2) координація діяльності органів 
влади усіх рівнів з НПЗ щодо їх забезпечення нафтопродуктами; 
3) удосконалення управління та підвищення ефективності прийняття 
рішень у кризові періоди щодо постачання нафти та нафтопродуктів. 

Економічна сфера 

1) збільшення ефективності роботи НПЗ в періоди можливих криз з 
постачання нафти та нафтопродуктів; 2) створення умов для 
задоволення потреб споживачів усіх рівнів щодо придбання продуктів 
переробки нафти; 3) пом’якшення впливу криз в постачанні нафти на 
економічний стан НПЗ та країни в цілому. 

Технічна сфера 
1) підвищення ефективності використання наявної інфраструктури для 
зберігання запасів нафти та нафтопродуктів в Україні; 2) спорудження 
додаткових потужностей для зберігання нафти та нафтопродуктів. 

Зовнішньо-
політична сфера 

1) гармонізація енергетичного законодавства України з діючим 
законодавством ЄС; 2) кооперація з країнами-членами (кандидатами) 
ЄС з питань функціонування системи запасів; 3) інтеграція створюваної 
системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні у 
систему європейської енергетичної безпеки. 

Джерело: складено автором на основі [2–5] 
 
При цьому експертами [1; 5] відмічається, що існують чотири можливі 

моделі формування системи мінімальних запасів в Україні (рис. 2), які 

виокремлені шляхом аналізу недоліків і переваг наявних організаційно- 

економічних типів функціонування таких запасів в країнах ЄС. 

Функціонування системи запасів нафти та нафтопродуктів, до якої 
залучені приватні запаси, потребує чіткої та надійної системи звітності щодо їх 
зберігання та переміщення у межах нафтової галузі. Результати аналізу [5–10] 

цих варіантів свідчать про те, що: 
а) вартість створення в Україні запасів передбачених директивами ЄС 
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повним обсягом за рахунок коштів державного бюджету, залежно від темпів 
внутрішнього споживання нафтопродуктів буде становити на основі 
розрахунку: 

 

Рис. 2. Моделі формування мінімальних запасів сирої нафти на НПЗ 

Джерело: [4] 

 

– необхідність 
створення окремої 
організації; 
– необхідність 
застосування 
комплексного підходу в 
питаннях фінансування 
та адміністрування 
системи запасів; 
– необхідність у 
значному посиленні 
контролю та 
наглядових перевірок у 
разі зберігання запасів 
агентством, що 
об’єднує компанії. 

  

– важко здійснювати нагляд і контроль, оскільки 
запаси реєструються на рівні компанії, а не на рівні 
об’єктів зберігання; 
– відпускання запасів є непрямим, оскільки 
здійснюється через операторів ринку; 
– складний процес контролювання цін: комерційні 
оператори діятимуть за ринковими цінами, що 
матиме місце також у разі виникнення кризових 
ситуацій; 
– важко визначити вартість зобов’язань з утримання 
запасів, оскільки вони є прирощеними до загальних 
операційних видатків підприємства; 
– оператори можуть збанкрутувати і, таким чином, 
відповідний обсяг мінімального запасу буде 
втрачено.  

У країна-членах 
ЄС спостерігається 
також ситуація, 
коли існує і 
агентство, і 
«зобов’язані» 
підприємства.  

Модель 4. Змішані 
державно-

комерційні запаси 

– операційні запаси 
«зобов’язаних» 
компаній 
зараховуються при 
забезпеченні 
мінімального обсягу 
запасів, що підвищує 
економічність такої 
комбінованої 
системи; 
– агентство може 
гнучко розподіляти 
інші зобов’язання 
щодо резервних 
запасів нафти та 
нафтопродуктів і, 
крім того, керувати 
системою контролю 
за всіма запасами.  

– запаси не є частиною нафтового ринку і 
вважаються замороженими матеріальними 
засобами, що робить дорогим зберігання 
нафтових резервів; 
– капітальні видатки та вартість 
експлуатаційних витрат сплачуються з 
державного бюджету; 
– відсутність гнучкості при 
централізованому державному 
фінансуванні щодо прийняття рішень про 
оновлення структури запасів, відповідно до 
вимог та потреб споживання (за обсягом і 
структурою продукції); 
– необхідність періодичної заміни запасів 
через їх старіння або зміну технічних 
характеристик продукції. 

Недоліки 

– безпосередній контроль 
держави над запасами; 
– запаси відділені та 
зберігаються окремо від 
операційних запасів; 
– шляхом проведення 
інспекцій можна швидко 
перевірити розташування, 
кількість та якість запасів; 
– відпускання запасів 
контролюється 
безпосередньо державою, 
включаючи ціноутворення; 
– можливість укладання 
двосторонніх міжнародних 
угод; 
– держава сама виконує 
зобов’язання щодо 
підтримання мінімального 
обсягу запасів та не залежить 
від третіх осіб. 

Переваги 

– централізований контроль 
розташування, кількості та 
якості запасів, відкриття та 
відпуску запасів; 
– фінансування може 
здійснюватися окремо 
суб’єктами нафтового ринку; 
– зниження питомих витрат на 
зберігання (порівняно з 
витратами на зберігання малих 
за обсягами децентралізованих 
запасів); 
– запаси можна включити у 
повсякденний обіг, об’єднати з 
резервуарними операційними 
потужностями ринку; 
– при виникненні надзвичайних 
ситуацій можна застосувати 
різні способи ціноутворення (за 
домовленістю учасників 
агентства). 

– всі операційні запаси можуть 
бути враховані як частина 
обов’язкових запасів; 
– фінансування здійснюється 
не державою, а 
«зобов’язаними» компаніями; 
– висока гнучкість: 
зобов’язання стосовно запасів 
можуть бути колективно 
покриті зобов’язаними 
підприємствами; 
– запаси є частиною загальних 
ринкових запасів, а отже, 
складовою частиною 
щоденного обігу; запаси 
коригуються згідно з 
ринковим споживанням; 
– якість продукції 
автоматично оновлюється; 
дефіцит встановленого 
мінімуму запасів на одному 
підприємстві може бути 
покритий за рахунок іншого. 

Держава здійснює 
управління всіма 
обов’язковими запасами 
нафти та нафтопродуктів: 
будівництво резервуарів; 
закупку та продаж нафти і 
нафтопродуктів; 
експлуатацію та 
обслуговування запасів. 

Мінімальні запаси створюються 
шляхом накладення зобов’язань 
на нафтові компанії (що діють 
на ринку) – на виробників та 
імпортерів («зобов’язані» 
компанії) щодо зберігання 
необхідних запасів на власних 
потужностях та за власні кошти. 

Агентство створюється як 
відповідальний державний 
орган або як спеціальний 
орган. Воно поєднує нафтові 
компанії, які діють на ринку і 
зобов’язані утримувати 
обов’язкові запаси. Членство в 
агентстві обов’язкове або 
добровільне.  

Модель 1. Зберігання 
мінімальних запасів 

державою 

Модель 3. Зберігання 
мінімальних запасів 

відібраними операторами 

Модель 2. Зберігання 
мінімальних запасів 

агентством 

Переваги 

Недоліки 

Переваги 

Недоліки 

Переваги 
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- за прогнозами Енергетичної стратегії України на період до 

2030 року [7] − приблизно 23 млрд. грн, тобто 2–2,5 млрд. грн/рік (за умови 

скорочення обсягу запасів на величину власного видобутку нафти (25%) − ця 

вартість зменшується до 20 млрд. грн (в середньому − до 2,1 млрд. грн/рік); 

- за середньорічними темпами росту споживання нафтопродуктів (0,5–

1% на рік) − приблизно 15,5 млрд. грн., або в середньому 1,4–1,65 млрд. грн/ рік 

(за умови скорочення обсягу − 14 млрд.  грн (в середньому 1,4 млрд. грн/рік); 

б) створення запасів за рахунок запровадження спеціального збору з 

реалізації нафтопродуктів (у % від вартості одиниці маси) потребує 

встановлення певних розмірів цього збору [5–10]. 

В рамках вищезазначених заходів забезпечення ЕБ НПЗ на основі 
компетентністного підходу та управління нею повинні мати відповідний 
інструментарій щодо визначення його оптимального обсягу стратегічних 
резервів нафтопродуктів, оскільки засобами імплікаційної матриці в попередніх 
дослідженнях було виявлено недосконалий характер ресурсної групи 
детермінант забезпечення ЕБ нафтопереробних підприємств під впливом 
означених предикторів. Для цього доцільно виконати оптимізацію ресурсних 
обсягів, які б забезпечували необхідний рівень завантаженості виробництв НПЗ 
на основі методу лінійного програмування. З цією метою введемо позначення: 

– відомі величини: νji – майбутній ймовірний обсяг споживання; j = [1,3] – 

види нафтопродуктів (бензини, дизельне паливо, керосин); i = [1,3] – період 

ймовірного обсягу споживання відповідно базовим прогнозним значенням 

Енергетичної стратегії України на 2019 р., 2020 р., 2025 р.; аl – виробничі 

потужності вітчизняних НПЗ (млн.т /рік), l = [1,2]; 

– некеровані параметри: wj – відносна вартість одиниці продукту 

нафтопереробки (грн./т); 

– керовані змінні: и – загальна майбутня вартість резерву нафтопродуктів;

jy – кількість бензину, дизельного палива та керосину, яка складає резерв НПЗ 

(млн.т /рік), j = [1,3]. 
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Економічну взаємозалежність між керованими змінними, некерованими 

параметрами та відомими величинами можна представити у вигляді 

алгебраїчних виразів (1.1) – (1.4). 

Вартість одиниці продукту нафтопереробки wj в майбутньому (бензин, 

дизельне паливо та мазут), яка знаходитиметься в резерві нафтопродуктів 

будемо вважати вартістю нафтопродуктів на момент формування резерву. 

Загальна вартість резерву визначається вартістю одиниці кожного виду 

нафтопродуктів (бензину, дизельного палива та керосину) та кількістю 

відповідного виду продуктів нафтопереробки, яка міститься у цьому резерві: 

    ,*= jj ywu                                  (1.1) 

де, 

j = [1,3], а саме у1 – бензини, у2  – керосин, у3 – дизель. 

Кількість нафтопродуктів, що складають резерви, визначається найбільш 

вірогідним обсягом споживання нафтопродуктів з прогнозованої кількості 

нафтопродуктів на майбутні роки відповідно базовим прогнозним значенням 

Енергетичної стратегії України [1] та визначається алгебраїчними виразами: 

jij vy  , де   j= [1,3],   i= [1,3],                                  (1.2) 

y1 + y2  ≤  0,6 · Ʃ νji,        (1.3) 

де, 

j = [1,3],  i = [1,3] – сума обсягів виробництва бензинів і керосину повинна 

складати 60% від кількості загального виробництва нафтопродуктів згідно 

експертного висновку [6].  

Крім того, сума кількості нафтопродуктів, що складатимуть резерви, не 
можуть перевищувати обсяги виробничих потужностей НПЗ, тому наступне 
обмеження матиме алгебраїчний вираз у вигляді (1.4). 

Ʃ уjil ≤  аl, j = [1,3],  i = [1,3], де l = [1,2],                                     (1.4) 

Задача формування резерву нафтопродуктів у детермінованих умовах 
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(тобто при фіксованих значеннях некерованих параметрів) полягає у визначенні 
оптимального  резерву, загальна вартість якого буде мінімальною. З 
урахуванням взаємозалежностей між керованими змінними, некерованими 
параметрами та відомими величинами економіко-математична модель цієї 
задачі набуває такого загального вигляду (1,5) за умов (3.6) [4]: 

min→= jj ywu ,                                        (1.5) 

уji   ≥ νji,             

Ʃ  уji  ≤  Ʃ νji ,  Ʃ  уjil  ≤  аl ,             (1.6)             

 y1+y2 ≤  0,6* Ʃ νji, де  j=[1,3],  i=[1,3], l=[1,2],            

Тобто маємо розподільчу задачу лінійного програмування з цільовою 
функцією (1.5) та умовами оптимізації (1.6). Її розв’язання визначається конкретними 
значеннями некерованих параметрів відносно кожного досліджуваного НПЗ: 

– для Кременчуцького НПЗ цільова функція моделі оптимізаційної задачі 
має вигляд (1.7) із загальними умовами (1.8): 

Uk = 28799,28·y1 + 33332·у2 + 23821·у3 → min (1.7) 

Ʃ  уji  ≤  18,6 ,  

у11  ≥ 4,34, у12  ≥ 0,4429, у13  ≥ 5,6686, 

у21  ≥ 4,6057, у22  ≥ 0,62, у23  ≥ 6,7314,   

у31  ≥ 5,58, у32  ≥ 0,8857, у33  ≥ 8,9457,             (1.8)                   

Ʃ  уj1  ≥  10,4514 , Ʃ уj2  ≥   11,9571, Ʃ уj3  ≥   15,4114,   

у11+y21 ≤  6,2709, у12+y22 ≤  8,1, у13+y23 ≤  9,18,  

де, 
j= [1,3],  i = [1,3],       

– для Шебелінського НПЗ цільова функція моделі оптимізаційної задачі 

має вигляд (1.9) із загальними умовами (1.10): 

Uш = 41175,3243·y1 + 42658,5067 ·у2 + 45873,99·у3 → min,   (1.9) 
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Ʃ  уji  ≤  2,4 ,  

у11  ≥ 0,56, у12  ≥ 0,5714, у13  ≥ 0,7314, 

у21  ≥ 0,5943, у22  ≥ 0,08, у23  ≥ 0,8686,   

у31  ≥ 0,6514, у32  ≥ 0,1029, у33  ≥ 0,9943,                (1.10) 

Ʃ  уj1  ≥  1,3486 , Ʃ уj2  ≥   1,5429, Ʃ уj3  ≥   1,7486,                        

у11+y21 ≤  0,8091, у12+y22 ≤  0,9257, у13+y23 ≤  1,0491, 

де, 

j = [1,3],  i = [1,3].     

Зазначені моделі дають змогу виконати розрахунки оптимальних обсягів 

резервних ресурсів для Кременчуцького та Шебелінського НПЗ за допомогою 

табличного процесора МS Excel, які складатимуть їх мінімальну вартість. Цей 

обсяг необхідно виробляти для забезпечення оптимального завантаження 

виробничих потужностей НПЗ України для підвищення рівня ЕБ зазначених 

НПЗ. Результати розрахунків представлені у таблиці 2.  

Таблиця  2 

Результати лінійного програмування оптимальних значень показників 
ресурсних детермінантів забезпечення ЕБ нафтопереробних підприємств 

України та прогноз відповідної зміни комплексних показників ЕБ 

Показники ресурсних детермінантів забезпечення ЕБ 
нафтопереробних підприємств відповідно класифікації 

/ Комплексні показники економічної безпеки (КЕБ’)  

Прогнозні значення, отримані із 
розробок і прогнозів попиту на 
енергоносії згідно Енергетичної 

стратегії України 
2019 р. 2020 р. 2025 р. 

1 2 3 4 

Кременчуцький НПЗ (номінальна виробнича потужність - 18,6 млн. т.) 
Рівень завантаженості підприємства, % 64,17972 79,73886 97,42703 

QMCк’ – кількісний вимір компетентності за даними 
експертів НПЗ після впровадження оптимізаційної 
моделі управління резервами нафтопродуктів   

0,8892 - - 

КЕБк’ 15,0535 - - 

Шебелінський  НПЗ ( номінальна виробнича потужність – 2,4 млн. т.) 

Рівень завантаженості підприємства, % 63,19047 66,36904 72,85714 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 

QMCш’ – кількісний вимір компетентності за даними 
експертів НПЗ після впровадження оптимізаційної 
моделі управління резервами нафтопродуктів   

0,94211 - - 

КЕБш’ 17,15168 - - 

Джерело: розраховано автором 
 
Отже, отримані оптимальні обсяги резервів нафтопродуктів (табл. 2), у 

прогнозному 2019 р. складають для Кременчуцького НПЗ: бензинів – 5,8 млн. т, 

керосину – 0,46 млн. т, дизелю – 64 млн. т (або 64,18% завантаженості); для 

Шебелінського НПЗ: бензинів – 0,75 млн. т, керосину – 0,077 млн. т, дизелю – 

0,711 млн. т (або 63,19% завантаженості НПЗ). Проведення оцінки експертами 

Кременчуцького і Шебелиіського НПЗ величини кількісних вимірів 

компетентності фахівців після отриманих в результаті досліджень нових значень 

показників ресурсних детермінантів забезпечення ЕБ нафтопереробних 

підприємств відповідно класифікації дозволило визначити як зміняться 

комплексні показники економічної безпеки (КЕБ) від зміни величини показників 

компетентності QMC’ на основі пропонованої економетричної моделі. Так, 

можна відмітити зростання величини КЕБк’ Кременчукського НПЗ з 8,73 до 

15,0535 пунктів та зростання величини КЕБш’ Шебелінського НПЗ з 10,33 до 

17,1517 пт. 

Висновки. Усунення такого типу загроз ЕБ нафтопереробних підприємств 

як скорочення ресурсної бази обумовлює удосконалення самої системи 

забезпечення їх ЕБ на основі компетентністного підходу шляхом оптимізації 

стратегічних резервів нафтопродуктів, яка виконується на основі методів 

лінійного програмування. Для цього було виконано оптимізацію ресурсних 

обсягів, які забезпечують необхідний рівень завантаженості виробництв НПЗ на 

основі методу лінійного програмування, які складатимуть їх мінімальну 

вартість. Цей обсяг необхідно виробляти для забезпечення оптимального 

завантаження виробничих потужностей НПЗ, що необхідно для підвищення 

рівня ЕБ зазначених НПЗ. Таким чином, набули подальшого розвитку економіко-
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математичний інструментарій забезпечення ЕБ НПЗ на основі компетентністного 

підходу, який засобами лінійного програмування стратегічних резервів 

нафтопродуктів надає можливість визначити оптимальні обсяги резервних 

ресурсів нафтопереробних підприємств, які матимуть мінімальну вартість і 

необхідний обсяг для оптимального завантаження виробничих потужностей 

вітчизняних НПЗ. 
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ 
ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ СХЕМАХ ЇХ ПОБУДОВИ 

 
Анотація. Визначено порядок розрахунку 
сумарного навантаження при побудові 
електричних мереж для живлення  груп офісної 
комп’ютерної техніки, як правило, 
зосередженої в зоні спільної доступності. За 
основу взято параметри розрахункової 
потужності групи комп’ютерів та коефіцієнт 
суміщення пікових включень, що має місце при 
одночасній роботі обладнання. Використання 
пропонованого методу розрахунку дозволяє 
зменшити інвестиційні  та експлуатаційні 
витрати при побудові та експлуатації систем 
електрозабезпечення комп’ютерної техніки, 
підвищити надійність функціонування 
комп’ютерної мережі. Актуальність розкритої 
теми набуває великого значення в умовах 
глобального збільшення навантаження на 
енергетичні і фінансові ресурси. 
Ключові  слова: джерело безперебійного 
живлення, розрахункова потужність, 
коефіцієнт використання, коефіцієнт 
максимуму. 

Abstract. The order of calculation of the total 

load during construction of electric networks 

for power supplying of office computer 

equipment groups, as a rule, is concentrated 

in the area of general availability. The basis 

for the calculation parameters of the group of 

computers and the combination of peak 

inclusions, taking place at the simultaneous 

operation of the equipment. The use of the 

proposed method of calculation allows to 

reduce the investment and operating costs 

during the construction and operation of 

computer-assisted computer systems, to 

increase the reliability of the functioning of 

the computer network. The urgency of the 

revealed topic becomes very important in the 

context of a global increase in the load on 

energy and financial resources.. 

Keywords: source of trouble-free feed, 

calculation power, coefficient of the use, 

coefficient of maximum. 

 

Вступ. Інтенсивний розвиток промисловості, впровадження у побут 

сучасної техніки домашнього вжитку в останні десятиліття провокують 

надшвидке зростання споживання енергетичних ресурсів і, в першу чергу, 

найбільш доступної електричної енергії. Зростає енергоємність ВВП, 

споживання електроенергії на душу населення. При цьому темпи приросту 

споживання електричної енергії значно менші приросту вироблення її за 

рахунок відновлювальних джерел. Це свідчить про зменшення  запасів 

корисних копалин і термінову необхідність вирішення питання скорочення 

споживання електричної енергії.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. За даними Міжнародного 

Енергетичного Агентства (ІЕА) [1] на сьогодні в світі 14 млрд телевізійних та 
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ігрових приставок, принтерів та інших електронних пристроїв у всьому світі 

витрачають щороку енергії на 80 мільярдів доларів. Через неефективні 

технології попит на електроенергію у нашому цифровому суспільстві зростає із 

загрозливою швидкістю. За оцінками, до 2020 року 120 млрд доларів будуть 

даремно витрачені, оскільки багато пристроїв використовують однакову 

кількість енергії навіть у режимі очікування. 

У 2013 році світове використання мережевих пристроїв склало близько 

616 ТВт-годин, більшість із яких було використано у режимі очікування. З цієї 

суми 400 млрд ТВт-год було просто втрачено через неефективні технології. 

Проблема не в тому, що ці пристрої часто знаходяться в режимі 

очікування, а те, що вони зазвичай використовують набагато більше енергії, ніж 

повинні для того, щоб підтримувати зв'язок з мережею. При використанні 

новітніх технологій такі пристрої можуть виконувати ті ж самі функції у 

режимі очікування, споживаючи при цьому на 65% енергії менше [2]. 

Підвищення енергоефективності мережевих пристроїв в найближчі роки 

дозволить заощадити 600 млрд ТВт-год електроенергії, що еквівалентно двом 

сотням стандартних 500-мегаватним вугільним станціям. 

За оцінками ІЕА, 2013 року загальний обсяг первинної енергії (TPES) 

склав 13.541 Тне. (Тонна нафтового еквівалента (англ. tonne of oil equivalent, 

(toe)) - стандартизована ОЕСР та IAE одиниця вимірювання енергії, що як 

правило, використовується для порівняння використання великої кількості 

енергії з різних джерел. 1 ТНЕ (toe) еквівалентна кількості енергії, що 

виділяється при спалюванні однієї тонни сирої нафти, близько 41.868 ГДж або 

11.63 МВт*год. енергії) [3]. 

Ще однією особливістю сьогодення є стрімкий ріст  світового 

споживання енергетичних ресурсів, рис.1. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%95%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D1%82*%D0%B3%D0%BE%D0%B4.&action=edit&redlink=1
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Рис. 1. Обсяги світового споживання енергетичних ресурсів 

Джерело: дані загальнодоступної онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» [3] 
 

Результати дослідження. Економне споживання енергетичних ресурсів 

на даний час є актуальним, тому пошук шляхів його впровадження залишається 

важливим завданням для нинішнього покоління. 

Неадактивне збільшення використання обчислювальної техніки в останні 

роки створює умови збільшення споживання електричної енергії. Тому, усяке 

зменшення електричного навантаження одиницею комп’ютерної техніки є 

необхідним елементом скорочення споживання електричної енергії  в цілому, 

як наслідок збереження значних обсягів запасів видобувних енергетичних 

ресурсів, покращення екології за рахунок зменшення викидів у навколишнє 

середовище. 

Ще однією особливістю сьогодення є стрімкий ріст  світового 

споживання енергетичних ресурсів [4]. 

Економне споживання енергетичних ресурсів на даний час є актуальним, 

тому пошук шляхів його впровадження залишається важливим завданням для 

нинішнього покоління.   
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Надактивне збільшення використання обчислювальної техніки в останні 

роки створює умови збільшення споживання електричної енергії. Тому усяке 

зменшення електричного навантаження одиниці комп’ютерної техніки є 

необхідним елементом скорочення споживання електричної енергії цілому. 

Необхідність збереження поточної інформації при перервах в 

електропостачанні працюючої комп’ютерної техніки вимагає її оснащення 

безперебійними схемами електропостачання — джерелами безперебійного 

живлення (ДБЖ), які призначається для електропостачання та захисту будь-

яких типів навантажень при невідповідності параметрів електромережі 

основного джерела енергії або повного його відключенні. В практиці 

використовується багато способів підвищення надійності енергозабезпечення 

комп’ютерних мереж: резервна (оff-line); інтерактивна (line-interactive); 

подвійне перетворення (on-line, double-conversion). Дані способи притаманні 

для індивідуальних, локальних та системних схем ДБЖ [5]. 

ДБЖ з резервної схемою є найпростішими, а відповідно і найдешевшими. 

За замовчуванням, живлення навантаження йде від первинного джерела 

живлення. Якщо струм перестає подаватися на навантаження або якщо він 

відхиляється від нормованих значень, то навантаження в автоматичному 

режимі почне працювати від АКБ, яка в нормальному режимі заряджається від 

мережі і є невід'ємною частиною джерела. 

Джерело безперебійного живлення з інтерактивною схемою має ті ж 

якості що і резервні, за винятком однієї особливості. У ланцюзі є стабілізатор 

напруги, реалізований на основі автотрансформатора. Це, в свою чергу, 

дозволяє підтримувати в системі рівномірне напругу в деякому діапазоні. 

Модуль має назву AVR і може працювати як в режимі зниження, так і в режимі 

підвищення напруги в діапазоні 20% від номінального. Це призведе до більш 

рідкісним перемикань на режим роботи від АКБ, що позитивно позначиться на 

терміні експлуатації останньої. В цілому, інтерактивні джерела безперебійного 

живлення можуть використовуватися для безпечної роботи обладнання під час 

перепадів, просадки короткочасних коливань або повного зникнення напруги. 
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ДБЖ подвійного перетворення, або on-line — найнадійніші і отже дорогі з 

існуючих. On-line системи використовують перетворення вхідної змінної 

напруги в постійну, а після, постійної в змінну з заданими параметрами, через 

що і називаються системами з подвійним перетворенням. У On-line режимі, 

акумулятори працюють в режимі «буфера», а час зміни режиму 

електропостачання технічно дорівнює 0 мс.  

В багатьох випадках комп’ютерна техніка,  в основному, через простоту 

побудови оснащується індивідуальними джерелами енергопостачання навіть 

при значній їх концентрації в одному приміщені. Тут домінує небажання 

користувачів перейматись проблемою створення інженерно вивіреної мережі з 

урахуванням економічної вигоди. З точки зору швидкості та простоти 

організації  робочого місця цей варіант є більш доступний. Однак він є більш 

затратним через збільшення інвестиційної і експлуатаційної складових: вартість 

джерел пропорціональна його потужності, втрати електричної енергії більші у 

потужніших джерелах безперебійного живлення. Індивідуальні схеми живлення 

мають право на використання, в першу чергу при створенні одиночних робочих 

місць, оснащених комп’ютерною технікою. В той же час при значній 

концентрації комп’ютерів в одному офісі варто розглядати спосіб створення 

локальної або системної схеми електричної живильної комп’ютерної мережі. 

Основним аргументом цього є зменшення витрат на створення мережі в цілому 

у порівнянні з необхідністю придбання індивідуальних ДБЖ, в рівній кількості 

до кількості встановлених комп’ютерів, а також зменшення експлуатаційних 

витрат на підтримання в робочому стані самої мережі і витрат електричної 

енергії за рахунок меншої встановленої потужності джерел [6]. 

При виборі індивідуального ДБЖ рекомендується потужність пристрою 

збільшувати на 20-50% від розрахункової, створюючи таким шляхом резерв для 

можливого підключення іншого периферійного обладнання. Слід відмітити, що 

додатково підключені пристрої у більшості не потребують джерел, що 

відповідають вимогах електрозабезпечення за 1-ю категорією надійності 

електропостачання, так як перерва у відсутності електроживлення для них не 
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приведе до нанесення суттєвої шкоди, в т.ч. втрати важливої інформації. При 

наявності в офісі декількох комп’ютерів, оснащених ДБЖ, створюється 

достатньо великий резерв потужності, використання якої (потужності) 

практично не можливо через схемні рішення. При цьому надлишок 

потужностей тягне за собою нераціональне навантаження на мережу (втрати в 

акумуляторах, перетворювачах) [7]. 

Комп’ютер по суті є електроприймач з певними електричними 

характеристиками: паспортною потужністю, напругою живлення і рівнем її 

відхилення від стандартних значень, коефіцієнтом потужності, тощо. Для 

комп’ютера характерна зміна фактичного навантаження в процесі його роботи 

по часу, на що впливає режим роботи процесора, вінчестера, вбудованих 

модемів та інших периферійних пристроїв, режим «сну» і т. п. [8; 9] Відповідно, 

до паспортної даних комп’ютерної одиниці при розрахунках потужності (1), що 

споживається, варто враховувати коефіцієнт використання 𝑘вик, який залежить 

від типу комп’ютера, інтенсивності його використання, навіть характеру його 

користувача. Як правило, значення 𝑘вик, знаходиться в межах 0,65÷0,80. Цей 

коефіцієнт відображає реальне значення потужності, що споживається 

комп’ютером, і використовується при розрахунках електричної мережі, до якої  

він підключається: 

                                              𝑃𝑝.𝑖 = 𝑃н.𝑖 × 𝑘вик.𝑖 ,                                       (1) 
де, 𝑷𝒑.𝒊 - розрахункова потужність і-го комп’ютера; 𝑷н.𝒊  паспортна потужність і-го комп’ютера. 

Тоді, розрахункова потужність групи комп’ютерної техніки 

розраховується за формулою (2): 𝑷𝒑Ʃ = (∑ 𝑷н.𝒊𝒏𝒊=𝟏 × 𝒌вик.𝒊) × 𝑲𝒎𝒂𝒙,                      (2) 
де, 𝑲𝒎𝒂𝒙 - коефіцієнт максимуму, який враховує співпадіння максимального 

навантаження одночасно працюючих комп’ютерів у часі. 
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На величину цього коефіцієнта впливає кількість одиниць обладнання, 

що створює мережу, значення коефіцієнта використання потужності. Значення 

цього коефіцієнта завжди більше 1 і залежить від кількості комп’ютерів, 

підключених до однієї мережі електропостачання та коефіцієнту використання 

потужності 𝒌вик. При цьому, при меншій кількості комп’ютерів у мережі 

коефіцієнт більший, при збільшені - його значення наближається до одиниці, 

низький коефіцієнт використання 𝒌вик  — збільшує 𝑲𝒎𝒂𝒙,               

більший — зменшує [10]. 

Висновки. Отримане значення розрахункової потужності є вихідним для 

вибору елементів мережі електропостачання комп’ютерів. Величина 𝑷𝒑Ʃ 

визначає потужність джерела безперебійного живлення, комутаційних 

пристроїв, перетину струмоводів. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Анотація.У статті розглянуто поняття 
кластеризації національної економіки та 
проблеми на шляху її здійснення. У результаті 
проведеного дослідження усі проблеми 
узагальнено у групи: економічні, інноваційні, 
законодавчі, політичні, кадрові, інформаційні. 
Для їх вирішення запропоновано низку заходів, 
які слід реаліати при розробці єдиної 
державної кластерної політики. 
Ключові слова: кластери, кластеризація, 
державна кластерна політика, проблеми та 
шляхи вирішення. 

Abstract. The concept of clusterization of 
national economy and problem of her 
realization is considered in the article. As a 
result of the conducted research all problems 
generalized in groups: economic, innovative, 
legislative, political, skilled informative. For 
their decision the row of measures which it 
follows to realize at development of single 
public cluster policy is offered. 
Keywords: clusters, clusterization, state cluster 
politician, problems and ways of decision. 
 

 

Вступ. Як відомо, кластеризація полягає у створенні в межах 

національної економіки країни кластерів (особливих видів об’єднань 

взаємозалежних підприємств, наукових установ, громадських організацій тощо) 

та їх систем. Вона забезпечує підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки, посилення її інноваційної складової, покращення 

якості освіти, узгодження інтересів влади та бізнесових структур тощо. 

Незважаючи на усі переваги, кластеризація національної економіки 

перебуває на етапі розвитку. На сьогоднішній день на території України 

створені кластери у машинобудуванні, легкій промисловості, сільському 

господарстві, деревообробній та туристичних галузях тощо. При цьому, не усі 

регіони залучені до процесу кластеризації, а найбільш успішно функціонують 

кластери у Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській, Одеській, 

Вінницькій, Тернопільській областях, м. Севастополь. Також аналітики 

відзначають значний потенціал кластеризації у Закарпатській, Львівській, 

Волинській, Херсонській областях тощо. Беручи це уваги та, зважаючи на 

практику створення та функціонування кластерів за відсутності державного 
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фінансування (усі кластери Хмельницької області були створені без жодного 

фінансування влади), слід ще раз підкреслити обмежений рівень їх поширення 

та розвитку на території країни, що вимагає ретельного дослідження у даному 

напрямі. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. На шляху кластеризації 

національної економіки країни існує низка перешкод. Шпильова Ю. Б. виділяє 

наступні чинники стримування розвитку вітчизняних кластерів: 

- відсутність нормативно-правового забезпечення створення та 

функціонування кластерів на регіональному та державному рівні та достатнього 

інформаційного забезпечення їх розвитку; 

- незацікавленість малого та середнього бізнесу в об’єднанні; 

- відсутність досвіду функціонування кластерів тощо [1]. 

Однією з перешкод формування кластерів на регіональному й місцевому 

рівнях згідно [2] є «домінуючий командно-адміністративний стиль управління 

обласних і районних державних адміністрацій, схильність службових осіб до 

консервації існуючих і звичних методів управління й господарювання, а не до 

пошуку і впровадження нестандартних інноваційних рішень, ініціатив і 

підходів, які дають змогу вийти на вищий рівень управлінських та виробничих 

можливостей, структурно перебудувати й модернізувати регіональні й місцеві 

господарсько-виробничі комплекси». 

Крот А. В. основною проблемою зародження та функціонування кластерів 

України у будівельній сфері вважає недостатнє забезпечення продуктивного 

взаємозв’язку між замовниками, науковими організаціями – університетами і 

будівельними підприємствами [3].  

Як зазначається у [4], розвиток кластерів в Україні залежить від кадрового 

забезпечення – появи групи фахівців та низки юридичних осіб, які працюють 

над створенням та розвитком кластерів. Рівень кваліфікації цих фізичних та 

юридичних осіб визначає потенціал кластерного підходу в Україні загалом та 

успіх конкретних кластерів зокрема. 
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Згідно Бутенко А. І. та Лазарєвої Є. В. існує 8 причин слабкого 

розповсюдження кластерів на території України: тривала економічна і політична 

криза як на території країни так і за її межами, низька результативність 

державного управління в інноваційній сфері через механізми податкової, 

фінансової, митної, амортизаційної політики; нерозвиненість законодавчо-

правового поля, відсутність законодавчої підтримки процесів кластеризації; 

різке скорочення державних замовлень і попиту на інноваційну продукцію, 

продукти, послуги, особливо у високотехнологічних видах діяльності: 

аерокосмічній, оборонній галузях, машинобудуванні тощо;  низький 

промисловий попит на продукцію з високою доданою вартістю; низька 

інноваційна активність промислових підприємств; застарілість технологій у 

стратегічних галузях національної економіки та можливість їх модернізувати 

шляхом імпорту; низький рівень фінансування інноваційної діяльності та 

доступу інноваційно активних підприємств до кредитних та інших фінансових 

ресурсів [5]. 

Згідно міркувань Соколенко С. І. проблеми на шляху розвиту кластерних 

утворень полягають у тому, що конкуренція у національній економіці України 

залишається на досить низькому рівні і тому створилася надто висока 

концентрація бізнесу і власності, монополізація різних сфер торгівлі і 

виробництва. Крім того, як одну із проблем автор відзначає високий ступінь 

корупції і невисоку конкурентоспроможність економіки у порівнянні із 

світовими аналогами [6]. 

За Шишмарьовою О. О. головними проблемам на шляху розповсюдження 

кластерів національної економіки є: обмежене інформаційне забезпечення 

представників органів виконавчої влади і бізнесу у питаннях застосування 

кластерного підходу; відсутність державної політики, що забезпечує системний 

підхід та організацію взаємодії різноманітних рівнів виконавчої влади при 

реалізації кластерних проектів; відсутність належного рівня підготовки 

спеціалістів щодо питань кластерних організаційних технологій та належної 
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методологічної бази, яка би забезпечувала впровадження кластерних технологій 

розвитку економіки [7]. 

Проблеми розвитку кластерів згідно Федишин І. Б. – це: недостатня якість 

і доступність транспортної та інженерної інфраструктури; недостатній рівень 

організаційного розвитку кластера, включаючи відсутність практики 

стратегічного планування розвитку кластера, відсутність системи ефективних 

інформаційних комунікацій між учасниками кластера; слабкий розвиток 

коопераційних звʼязків між освітніми закладами, науковими установами та 

владою; обмежений доступ до іноземних ринків [8]. 

Також впровадженню кластерної моделі розвитку в Україні перешкоджає: 

відсутність довіри між органами державної влади і бізнесом та підтримки 

кластерних ініціатив з боку держави; низький рівень конкуренції на 

внутрішньому ринку, відсутність «агресивних» постачальників та вимогливих 

споживачів;  брак іноземних інвестицій та венчурного капіталу, які є важливим 

джерелом розвитку кластерів у розвинутих країнах; недосконалість 

законодавчої бази, значні бюрократичні перешкоди для розвитку 

підприємництва, корупція; нестабільність політичної ситуації, що ускладнює 

процес стратегічного управління; відсутність єдиної систематизованої 

інформаційної бази про існуючі та потенційні кластери, недостатнє розуміння 

переваг кластерних об’єднань та результатів діяльності вже існуючих кластерів 

в Україні, що не сприяє їх популяризації [9]. 

Тож, на шляху кластеризації національної економіки України, яка повинна 

забезпечити економічне зростання країни на основі інноваційної моделі існує 

низка проблем. Пошук шляхів їх вирішення належить до важливих наукових 

завдань та повинно відбуватись з урахуванням економічних інтересів країн та 

особливостей господарського устрою. 

Мета роботи. У статті слід узагальнити проблеми кластеризації 

національної економіки України та вказати на шляхи їх вирішення. 

Результати дослідження. Здійснимо узагальнення усіх наведених 

проблем, що перешкоджають розвитку кластерів на території України. 
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Проаналізувавши літературні джерела за проблемою [1-9], серед усієї множини 

перешкод кластеризації виділимо п’ять головних груп: 

1. Інноваційні, що визначаються через низьку інноваційну активність 

вітчизняних підприємств, відсутність належної бази для інноваційного розвитку 

та реалізації інноваційного потенціалу у межах кластерних об’єднань тощо. 

2. Економічні, що визначаються через низький рівень економічного 

розвитку галузей національної економіки, застарілість технологій виробництва 

продукції (не дозволяє виготовляти конкурентоспроможну продукцію), низький 

рівень конкуренції, який є наслідком монополізаційних процесів в економіці, 

обмеженість коопераційних звʼязків та потенціалу їх поглиблення через 

інтеграційні процеси тощо. 

3. Законодавчі, що полягають у відсутності нормативно-правового 

забезпечення створення, функціонування та підтримки кластерів на території 

країни. 

4. Політичні. Політична нестабільність, високий рівень корупції, 

схильність адміністративно-командного стилю управління не сприяє 

поширенню інноваційних моделей розвитку у економічній сфері та нарощенню 

обсягів фінансування таких інтеграційних об’єднань як кластери. 

5. Кадрові, який проявились внаслідок відсутності досвіду 

функціонування кластерів і характеризуються нестачею фахівців у сфері 

управління кластерними об’єднаннями та не дозволяють реалізувати стратегії 

розвитку повною мірою. 

6. Інформаційні можуть бути виражені через відсутність 

інформаційного забезпечення створення, функціонування та розвитку кластерів. 

Відсутність інформації щодо позитивних боків та досвіду впровадження 

кластерів не сприяє формуванню зацікавленості серед бізнесових структур, 

наукових організацій, влади щодо їх втілення. 

Наявність загаданих груп проблем вимагає активувати діяльність щодо їх 

усунення з метою забезпечення результативності кластеризації національної 

економіки. 
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За Сорокою Р. Ю., роботу з кластеризації в умовах національної 

економіки необхідно розпочати, впроваджуючи відповідних механізм 

кластеризації, який сам автор розподілив на низку етапів, які починаються 

структуризацією бізнес середовища та завершуються впровадженням механізму 

зворотного зв’язку [10]. 

Азарова Т. В. для вирішення проблем, які супроводжують створення 

кластерів пропонує: підвищувати результативність технології вирішення 

соціальних проблем; розвивати ресурсне забезпечення соціальних ініціатив 

громадськості на місцях; удосконалювати інформаційно-методичні мережі 

науково-дослідних інститутів [11]. 

Український фонд підтримки підприємництва розробив наступні два 

напрями сприяння розвитку кластерів є: 

1. Сприяння інституціональному розвитку кластерів (ініціювання й 

підтримка створення спеціалізованої організації розвитку кластера, а також 

стратегічного планування розвитку кластера і його інформаційного 

забезпечення). 

2. Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності учасників кластеру та сприяння результативності 

їхньої взаємодії [12]. 

При розгляді питань пришвидшення кластеризації варто згадати про 

заходи із розвитку людського капіталу (потенційних керівників кластерів), що 

можливо здійснити шляхом: 

– залучення місцевих дорадчих компаній поряд із основними 

виконавцями (переважно іноземними консалтинговими фірмами) до 

координації проектів;  

– заохочення ініціатив з подання нових проектних заявок керівниками 

діючих проектів зі створення або підтримки кластерів в Україні; 

–  налагодження комунікаційної співпраці (розсилки новин проекту, 

організація відкритих заходів, зв’язок з європейськими профільними 

організаціями та форумами) з метою розвитку контактів з потенційними 
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зацікавленими особами як з України, так і з-за кордону; 

– фінансування освіти потенційних українських керівників кластерів 

у профільних тренінгових програмах за кордоном (зокрема в рамках діючих 

європейських проектів) [13]. 

Усі зазначені заходи повинні бути згуртовані та бути частиною єдиної 

державної кластерної політики в Україні, як зазначає Ульяненко Ю. О. При її 

розробленні увага повинна бути приділена: програмам підтримки малого 

бізнесу, технопарків, особливих економічних зон тощо; розвитку інвестиційних 

та венчурних фондів; інвестиційним програмам. А її головним інструментом 

повинен стати «комплекс освітніх та консультаційних заходів, здійснюваних із 

залученням зацікавлених сторін та провідних фахівців. Ці заходи можуть 

проходити у форматі семінарів та конференцій, «круглих столів», нарад, а також 

повинні включати в себе серії тематичних публікацій та освітніх курсів» [14]. 

Також автор наголошує на необхідності створення формальних інституційних 

структур, які б координували розвиток кластера за участю вертикально 

інтегрованих бізнес-груп та мережевих компаній – його учасників.   

Левковстка Л. В. наполягає на тому, що необхідною складовою 

регіональної економічної політики, спрямованої на формування кластерів є 

стимулювання. При цьому, на думку автора важливі такі чинники як 

удосконалення системи формування кластерів та професійна підготовка їх 

учасників, створення можливостей для інновацій, поліпшення 

інституціонального середовища й системи поширення знань і технологій [15].   

Із формуванням кластерної економічної політики тісно пов'язаний 

наступний захід, що полягає у розробці законопроектів Концепції створення 

кластерів в Україні та Концепції Національної стратегії формування та розвитку 

транскордонних кластерів. Створення таких нормативних документів 

започатковує процес формування інституційного середовища для реалізації 

кластерної моделі розвитку економіки України. 

Узагальнюючи літературні джерела [1-15], слід зазначити, що для 

забезпечення кластеризації національної економіки слід подолати низку 
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проблем економічного, інноваційного, законодавчого характеру тощо. Для цього 

слід активізувати діяльність щодо розробки єдиної державної кластерної 

політики. При цьому вона повинна охоплювати: формування програм 

підтримки малого бізнесу, технопарків, особливих економічних зон, розвиток 

інвестиційних та венчурних фондів, інвестиційних програм; сприяння 

реалізації проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 

учасників кластеру, формування законотворчих ініціатив щодо кластеризації 

національної економіки, створення інституційного середовища, стимулювання 

кластерних утворень тощо. 

Висновки. Кластеризація, що полягає у створенні кластерів та їх систем 

важлива для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 

України, її інноваційного розвитку та отримання інших переваг. На 

сьогоднішній день потенціал кластеризації реалізований не повною мірою, а 

мережеві кластерні об’єднання функціонують не в усіх регіонах. На шляху 

кластеризації існують проблеми, які можна поєднати у групи: економічні, 

інноваційні, законодавчі, політичні, кадрові, інформаційні тощо. Для їх 

подолання слід активізувати діяльність щодо розробки єдиної державної 

кластерної політики. При цьому вона повинна охоплювати: формування 

програм підтримки малого бізнесу, технопарків, особливих економічних зон, 

розвиток інвестиційних та венчурних фондів, інвестиційних програм; сприяння 

реалізації проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 

учасників кластеру, формування законотворчих ініціатив щодо кластеризації 

національної економіки, створення інституційного середовища, стимулювання 

кластерних утворень тощо. 

У подальших дослідженнях за проблемою слід вивчити моделі 

кластерного розвитку та інноваційні кластери. 
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Аннотация. В статье представлена 
разработанная автором система факторов 
формирования комплексной инфраструктуры 
сельской торговли Беларуси. Она получена 
систематизацией результатов анализа 
научных исследований в области формирования 
торговой инфраструктуры, нормативно-

правовой базы, регулирующей торговую 
деятельность, ее маркетинговой среды на 
сельском рынке за 2000-2016 гг., а также 
учитывает особенности сельской торговой 
инфраструктуры, связанные со спецификой 
жизнедеятельности жителей села. 
Предложена классификация факторов 
формирования комплексной инфраструктуры 
сельской торговли по природе их возникновения. 
Ключевые слова: инфраструктура сельской 
торговли, система факторов, классификация. 

Abstract. The article presents the author's 

system of factors for the formation of the 

complex rural trade infrastructure in Belarus. 

It is obtained by systematization of the results 

of the analysis of scientific research in the 

field of the formation of trade infrastructure, 

the regulatory framework governing trade 

activities, its marketing environment in the 

rural market for 2000-2016, and also takes 

into account the peculiarities of rural trade 

infrastructure related to the specificity of the 

life of the villagers. The classification of the 

factors of formation of the complex rural 

trade infrastructure by the nature of their 

occurrence is proposed. 

Keywords:, rural trade infrastructure, system 

of factors, classification. 

 
Введение. Комплексная инфраструктура сельской торговли Беларуси не 

сформирована. Она должна обеспечивать оптимальность продвижения 

необходимых сельскому рынку товаров, используя весь потенциал 

современных методов и инструментов стимулирования экономического 

взаимодействия субъектов торговли и других институтов. Достижение 

комплексности торговой инфраструктуры предполагает ее переход в новое 

качественное состояние, позволяющее обеспечивать наилучшие показатели 

взаимодействия институтов при определенных исходных финансовых, 

трудовых и материальных ресурсах. Формирование комплексной торговой 

инфраструктуры в сельских населенных пунктах как сложной, постоянно 
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развивающейся системы – длительный процесс. Он предполагает рассмотрение 

инфраструктурного комплекса торговой отрасли как открытой системы, 

обладающей признаками самоорганизации, наличием единой цели, 

иерархичностью построения, существенными размерами комплекса, 

сложностью поведения, а также учет факторов маркетинговой среды. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований в рамках выполнения 

научной темы «Разработка стратегии формирования комплексной 

инфраструктуры сельской торговли в рамках обеспечения продовольственной 

безопасности Республики Беларусь». 

Анализ исследований и постановка задачи. Анализ экономической 

литературы показал, что в ней отсутствуют комплексные исследования 

факторов формирования торговой инфраструктуры. Не представлена система 

факторов формирования комплексной инфраструктуры сельской торговли. 

Ильина З., Киреенко Н. рассматривают следующие факторы, влияющие 

на размещение торговой сети: градостроительные, транспортные, социальные и 

экономические [1, с. 4]. Кушнир Т.Б. рассматривает потребительский 

потенциал как основной фактор развития торговой инфраструктуры региона [2, 

с. 220]. Он отмечает, что развитие торговой инфраструктуры региона зависит от 

уровня доходов населения и наличия потребительских ценностей на 

определенном региональном рынке, который отличается, с одной стороны, 

локальностью, автономностью, отраслевой структурой реального сектора 

экономики, уровнем урбанизации, стоимостью жизни, институциональной 

устойчивостью потребления товаров а, с другой стороны, открытостью, 

самообеспеченностью, импортозависимостью и экспортоориентированностью, 

инвестиционным режимом, уровнем миграции населения. Все эти факторы, 

выражая экономическую специфику региона, возможности его 

воспроизводственного развития, непосредственно определяют и состояние 

торговой инфраструктуры, ее наличие, перспективы роста, стратегическое 
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значение в решении проблем реализации потребительского потенциала 

региона [2, с. 224].  

Горшкова П. С. дает оценку степени влияния факторов на 

инфраструктуру потребительского рынка. Она отмечает наибольшее влияние на 

инфраструктуру потребительского рынка по оценкам экспертов экономических 

факторов. В средней степени инфраструктура подвержена влиянию 

политических, социальных и технологических факторов. Автор отмечает, что 

процесс увеличения численности объектов торговой инфраструктуры во 

многом определяет уровень развития инфраструктуры [3, с. 231]. 

Мировая практика свидетельствует, что инфраструктура розничной 

торговли должна реагировать на изменения в экономике страны и торговой 

отрасли [4, c. 139]. Поэтому определяющее влияние на этот процесс оказывает 

уровень и темпы экономического развития страны.  

Важное значение для совершенствования торговой инфраструктуры 

имеет институциональная среда, ее зрелость и динамизм. Институциональная 

среда – совокупность основополагающих политических, социальных и 

юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена и 

распределения [5]. 

Торговая инфраструктура должна отвечать международным стандартам, 

так как без этого невозможно успешное продвижение конкурентоспособных, 

преимущественно, отечественных товаров на внутренние и мировые рынки. 

Конкурентоспособность розничной торговой сети определяется 

правильной ее организацией и оптимальным размещением. Это значит, что при 

развитии розничной торговой сети необходимо рационально сочетать сети 

мелких, средних и крупных магазинов (по торговой площади) и внедрять новые 

форматы [4, c. 139]. 

С одной стороны, факторы формируют комплексную инфраструктуру 

сельской торговли, а, с другой стороны, ими обусловлена актуальность 

проблемы формирования и развития инфраструктуры торговли. Например, 

актуальность проблемы формирования и развития инфраструктуры торговли 



55 

 

обусловлена фрагментарностью развития инфраструктуры, которая в 

значительной степени определяет уровень жизни населения, его безопасность, 

социальное и культурное развитие, а также другими особенностями торговой 

инфраструктуры. 

Валигурский Д. И., Рыжова И. О. отмечают следующие факторы, 

препятствующие развитию инфраструктуры товарных рынков: снижение 

покупательского спроса населения; чрезмерная монополизация экономики; 

недостаточная информированность производителей и покупателей о 

коньюнктуре и состоянии товарных рынков; низкая конкурентоспособность 

отечественных товаропроизводителей; низкая эффективность таможенной и 

налоговой политики; недостаточная эффективность торгово-посреднического 

звена; многозвенность; неразвитость торгово-складского 

обслуживания и др. [6, с. 4]. 

Ошоров Л. В. отметил, что процессы глобализации, финансовый кризис, 

инновационные преобразования оказывают влияние на развитие рыночной 

инфраструктуры региона и определяют направления изменений [7, с. 8]. 

Подобед Н. А. [8, с. 121] по природе возникновения и социально-

экономическому содержанию систематизированы факторы, влияющие на 

создание нового объекта инфраструктуры:  

– общеэкономические (объем и структура производства, доходы 

различных групп населения; финансовая, налоговая, кредитная политика; 

степень развития сферы сервиса и др.); 

– нормативно-правовые (состояние нормативно-правовой базы, 

регламентирующей развитие инфраструктуры); 

– общерегиональные (численность и состав населения, среднегодовая 

температура воздуха, годовая сумма осадков, продолжительность времен года, 

рельеф местности, число пасмурных и солнечных дней в году); 

– специфические (развитие техники и технологии, доля 

прогрессивного оборудования в общем объеме используемых технических 

средств при оказании услуг); 
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– прочие (технологический уклад, социальная структура общества, 

занятость, традиции, мода и др.). 

Можно предположить о влиянии одних и тех же факторов на развитие 

различных видов инфраструктур и о наличии специфических факторов 

влияния. Однако, степень влияние факторов на различные виды инфраструктур 

может быть разной. 

Таким образом, проблема выявления основных факторов формирования 

комплексной инфраструктуры сельской торговли, их систематизации и 

классификации требует решения.  

Результаты исследования. Нами сделана попытка разработки системы 

факторов формирования комплексной инфраструктуры сельской торговли 

Беларуси на основании систематизации результатов анализа научных 

исследований в области формирования торговой инфраструктуры, нормативно-

правовой базы, регулирующей торговую деятельность, ее маркетинговой среды 

на сельском рынке за 2000-2016 гг. [9-11]. Она включает следующие 

двенадцать групп: 

1. Научно-методические – теоретическая, методологическая и 

методическая база управления системой сельского потребительского рынка. 

2.  Информационные – информационная база принятия 

стратегических решений по управлению торговой инфраструктурой. 

3. Нормативно-правовые – нормативно-правовая база, регулирующая 

торговую деятельность. 

4. Географические (территориальные) – число населенных пунктов 

страны, в том числе сельских. 

5. Социально-демографические – численность населения, условия его 

проживания, охват детей учреждениями образования и др. 

6. Экономические – уровень безработицы, денежных доходов 

населения, трудоспособность населения, льготы и выплаты, денежные расходы 

домашних хозяйств и др. 
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7. Социокультурные – показатели деятельности организаций культуры 

(число публичных библиотек, количество выданных книг и журналов, 

численность пользователей библиотечного фонда, число клубных учреждений 

и др.). 

8. Научно-технические – удовлетворенность жителей качеством услуг 

сотовой связи, сети Интернет; уровень использования ими информационно-

коммуникационных технологий, удельный вес Интернет-пользователей, 

использующих сеть Интернет для покупки товаров, получения услуг и др. 

9. Конкурентные – развитие конкуренции на рынке торговых услуг. 

10. Маркетингово-коммерческие – развитие розничного товарооборота, 

изменение доли рынка торговых организаций. 

11. Ресурсно-трудовые – показатели численности торговых работников, 

их состав по уровню образования, квалификация, производительность труда, 

деловая активность торгового персонала и др.   

12. Ресурсно-материальные – развитие розничной торговой сети (число 

торговых объектов, торговая площадь магазинов, обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей, торговое оборудование и др.). 

Факторы формирования комплексной инфраструктуры сельской торговли 

Беларуси классифицированы нами по природе их возникновения. По данному 

классификационному признаку, они подразделяются на внешние и внутренние. 

Характеристики факторов в рамках данной классификации являются исходным 

материалом для проведения СВОТ-анализа с целью разработки основных 

направлений (мероприятий) развития комплексной инфраструктуры сельской 

торговли. 

Факторы формирования комплексной инфраструктуры сельской торговли 

Беларуси, относящиеся к внешней среде, следующие: нормативно-правовые, 

географические (территориальные), социально-демографические, 

экономические, социокультурные, научно-технические и конкурентные. Они в 

настоящее время могут характеризоваться, как приводящие к сокращению 

сельской торговли, так и обуславливающие ее рост [9, с. 22, 23]. 
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Характеристики факторов формирования комплексной инфраструктуры 

сельской торговли Республики Беларусь, относящихся к ее внутренней среде 

(маркетингово-коммерческие, ресурсно-трудовые, ресурсно-материальные), 

включают их слабые и сильные стороны [11, с. 23]. 

Кроме этого, при формировании комплексной сельской торговой 

инфраструктуры следует учитывать важные особенности торговой 

инфраструктуры в сельских населенных пунктах, отражающие специфику 

жизнедеятельности жителей села Беларуси: 

– ориентирована на территориального потребителя – жители 

сельского населенного пункта (агрогородка, поселка, деревни), то есть 

определенная социально-территориальная общность людей; 

– объекты торговой инфраструктуры в сельских населенных пунктах, 

как правило, рассредоточены по определенной, иногда весьма значительной 

территории, что затрудняет их эффективное использование; 

– сезонный характер многих видов производства в сельском 

хозяйстве влияет на работу объектов сельской торговой инфраструктуры и 

определяет режим их деятельности; 

– инфраструктура сельской торговли представлена субъектами 

различных форм собственности (не только торговой инфраструктурой 

потребительской кооперации, как это было ранее). 

Выводы. По результатам данного исследования можно заключить, что 

формирование комплексной торговой инфраструктуры складывается под 

воздействием системы факторов, включающих следующие из них: научно-

методические и информационные факторы, которые можно определить как 

внешние и внутренние, а также факторы маркетинговой среды, которые могут 

быть классифицированы по природе их возникновения на внешние 

(институциональные и нормативно-правовые, географические 

(территориальные), социально-демографические, экономические, 

социокультурные, научно-технические, конкурентные) и внутренние 

(маркетингово-коммерческие, ресурсно-трудовые, ресурсно-материальные). 
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Знание их характеристик, а также учет особенностей торговой инфраструктуры 

в сельской местности, связанных со спецификой жизнедеятельности ее 

жителей, позволят принять обоснованные стратегические решения по развития 

комплексной торговой инфраструктуры в сельских населенных пунктах. 

Система факторов формирования комплексной инфраструктуры сельской 

торговли Республики Беларусь является основой разработки системы (перечня) 

мер надежности (устойчивости) торговой инфраструктуры, дополняющей 

предложенный в научной литературе мерами научно-методического, 

информационного, географического (территориального), социокультурного, 

научно-технического, конкурентного характера, мерами в области 

маркетингово-коммерческой деятельности, трудовых и материальных ресурсов.  
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EMPLOYER BRAND IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 
Анотація: Основна мета даної статті - 

висвітлити питання, пов'язані з брендингом 
роботодавців (БР) у контексті стратегічного 
управління людськими ресурсами. Коротко 
охарактеризована концепція бренду 
роботодавців та брендингу роботодавців, 
включаючи такі питання, як: визначення бренда 
роботодавця, внутрішній та зовнішній брендинг 
роботодавців, причини розвитку брендингу 
роботодавців, фактори успіху брендингу 
роботодавців та переваги брендингу 
роботодавців. Зосереджено увагу на: зв’язках 
між визначальними факторами визнання 
роботодавців та процесами, пов’язаними з 
людськими ресурсами; на останніх глобальних 
результатах опитування, що свідчать про 
зростаючу роль брендингу роботодавців у 
стратегіях управління компаніями. 
Ключові слова: брендинг роботодавців, бренд 
роботодавця, людські ресурси, управління 
людськими ресурсами, рекрутинг. 

Abstract. The main objective of the 

following article is to present issues 

associated with employer branding (EB) in 

context of strategic human resource 

management. The concept of employer 

brand and employer branding have been 

briefly characterized, discussing such issues 

as: definitions of employer brand, internal 

and external employer branding, reasons 

for employer branding development, 

employer branding success factors and 

employer branding benefits. Main focuses 

concentrates on: links between employer 

branding determinants and human resource 

processes; on recent global survey results 

indicating growing role of employer 

branding in management strategies of 

companies.  
Keywords: employer branding, employer 

brand, human resources, human resource 

management, recruiting. 
 

 

Introduction. Companies are facing problems concerning the attraction and 

retention of talented employees, due to the shortage of individuals with competence. 

Employer Branding is a relatively new concept that can function as an instrument for 

firms to position themselves as an employer, in order to attract and retain wanted 

employees. 
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Analysis of recent research. Today’s business environment is changing in a 

high pace and so is the climate on the labour market [1, p.74]. In 2001 McKinsey & 

Co stated in their report “War for Talent” that companies are facing a difficulty in 

attracting and retaining great talents and that this will continue for at least two more 

decades. A few years later, Buck and Dworschak (2003) published a report 

concerning the aging workforce in Europe and stated that the number of people in the 

age - band of 20 - 29 will fall by 20 percent and the number of people in the age of 50 

- 64 will increase by 25 percent in a period of two decades (2003:11). Consequently, 

the workforce is decreasing and companies do already fight over the reduced number 

of talented employees. There is no question that the equation is non - sustainable; 

companies are facing ruff times and are in need of strategies to gain and maintain 

their positions as highly valued companies by potential and existing employees. 

The brand is considered one of the most important and valuable assets of a 

company [2, p.9]. To most people a brand is directly connected to the company name, 

the products, services and the specific logotype. However, branding can also be used 

as a part of Human Resource Management (HRM) in order to attract new employees 

and to retain already employed members of the firm (Kunerth & Mosley, 2011). 

When applying branding to HRM, the concept is entitled “Employer Branding” (EB) 

[3] and the connection between the two concepts, HRM and EB, has been 

established. 

The purpose of this work is to examine the field of Employer Branding in the 

context of recruitment and retaining.  

The work aims to examine the questions of 

1. How and why EB is implemented in companies; 

2. What role such implementation plays in HRM, and specifically in the 

recruitment in different size companies; 

3. Analyze the latest trends of EB in different size companies. 

Results. Any organization operating on competitive market is assessed in 

many areas. Not only the products and services offered by the company are 

evaluated, but also, increasingly, its image as an employer (employer brand). If the 
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image of the company is highly rated on the market, then it is seen as an attractive 

place to work and becomes employer of choice. Possession of an attractive employer 

image allows the organization to attract the most talented, aware of their values, 

employees. Thus, the labor productivity as well as product innovativeness increase, 

which consequently leads to an increase in the competitiveness of the organization. 

The company's image affects consumer perception of its products. Therefore, 

entrepreneurs pay more attention to how they are perceived by potential employees. 

To emerge victorious from the ‘war for talent’, it is necessary for organizations to 

build the employer brand systematically. 

Simply put, Employer Brand is a company’s reputation in a job market as an 

Employer that has a direct impact on both attracting and retaining talent. Employer 

branding demonstrates a company’s success: no great people, no great results, little 

success (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Employer branding framework 

Source: [2, p. 505] 
 
Figure 1 also shows that through the EB strategy, the organization can establish 

the organizational identity and the organizational culture, which affect the loyalty of 

the employees. It is suggested by Backhaus and Tikoo [2, p. 9] that a high degree of 

loyalty, leads to productivity within the company. 

Employees that are committed to the organization tend to stay longer, since 

they feel attached to and identify with the organization and its culture. 
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As already mentioned, in the process of building employer brand a great role 

plays HR department in organization [4, p.40]. On the other hand, properly designed 

and implemented employer branding programs bring many benefits to organizations 

in the area of human resources which are shown in Figure 2 and Figure 3. 

To sum up, above considerations prove, that employer branding is critical for 

success of the organization, as well as brings benefits to both employees of the 

company and applicants for work. According to J. H. Menor, some rules must be 

followed in order to attract and retain talented employees [5]: 

 

Figure 2. Internal EB benefits for the organization in the area of human resources 

Source: [6, p. 2] 
 

 

Figure 3. External EB benefits for the organization in the area of human resources 

Source: [6, p. 2] 
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– Treat each employee with respect and as an individual;  

– Positive work environment; 

– Eradicate favoritism; 

– Communication and availability; 

– Employee empowerment; 

– Placing the right talent for the right job; 

– Celebrate successes and make the workplace fun; 

– Workplace. 

According to L. Griffin and T. Clarke factors that seems to be critical to 

successful employer branding, are [7, p. 2-3]: Definition, Execution, Engagement, 

Achievement. 

Latest Employer Brand Trends: 

Next analysis will be based on the insights of Universum Survey. Universum is 

the global employer branding leader, and DHI Group, Inc., operator of online career 

sites for technology professionals and other select professional communities, 

surveyed 2,490 Employer Branding Professionals, consisting of HR managers, 

marketing managers, talent acquisition, recruiting and resourcing managers from 50 

different countries and 35 different industries from January to April 2017. Survey 

targeted companies different sizes: small (1-999), medium (1,000-9,999) and large 

organizations (10,000+) as well as the companies Universum established as the year’s 

World’s Most Attractive Employers (WMAE). 

In last year’s survey, a significant proportion of medium to large employers 

expressed a commitment to EVP development, and they have clearly followed 

through. The proportion of companies among the World’s Most Attractive Employers 

who have developed an EVP now stands at 84%. The majority of medium to large 

companies across the world also now claim to have developed an EVP, while among 

small companies only a third have developed this kind of proposition (showing little 

change since last year) [8, p. 7] 

For large and medium organizations, the main challenge associated with EVP 

development is leadership commitment, which has become ever more important as 
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the actions necessary to build a strong employer brand increasingly extend well 

beyond the confines of recruitment. For the WMAE, cost is the top challenge, given 

other competing demands on the overall HR budget, particularly the current focus on 

investment in HR Tech. For smaller organizations, the most common challenge, 

given more limited human resources, was simply finding the time. 

The overall trend towards EVP development is expected to continue with 50% 

of employers who have yet to develop an EVP aiming to develop one in the future. 

This is reflected in the increasing number of leading employers who have opted 

for purpose-driven employer brands, whether ‘Leading the future of beauty’ or 

‘Shaping the future of sport’ at L’Oreal and Adidas respectively; ‘Building a better 

working world’ at Ernst & Young; ‘Building the earth’s most customer-centric 

company’ at Amazon or ‘Connecting the world’ at Facebook. 

Building a distinctive visual identity is important for companies of all sizes. 

Think of this as the body language of the employer brand expressed through logos, 

color palettes, fonts, imagery and other design elements. The visual aspects of an 

employer brand are important in communicating the culture and personality of the 

organization. They also play a key role in differentiating an employer from its talent 

competitors [9, p.57] 

Tailoring employer brand activities to different target audiences has risen to 

one of the top three priority objectives for these leading employers (up from sixth 

place last year). 60% of these top employers now claim to have developed target 

profiles for different talent segments, significantly up from 2016, and they are also 

more likely to be developing targeted campaigns for these different talent 

groups [10]. 

Candidates can be segmented by the communication channel where they’re 

most likely to be reached, specific demographics, assessment results, work values, 

motivations and more. 

Channels in Employer Branding playing significant role. As with 2016, the 

most common focus for increased employer brand marketing investment with every 

company, no matter their size is social media. Employers cited social channels as 
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their biggest bet for 2017. This is over and above professional networks, which are 

still attracting increased investment, but at a lower level than last year among leading 

employers. 

When evaluating the channels companies use to build their employer brand 

reputation with students, social media leads the way for the WMAE and companies 

of all sizes, except for medium sized companies who place it second only to their 

website. Notably, the WMAE focus on campus recruiting far more than their non-

WMAE counterparts. 

Employee referral continues to see a significant bump in increased investment 

this year with 56% of the WMAE reporting the intention to increase their spend. In 

the same vein, promoting employer advocacy has become increasingly more 

important to companies as a primary employer brand objective, increasing from 30% 

to 41% among the WMAE. Following the lead of WMAE, 34% of large, 30% of 

medium and 20% of small businesses are making employee advocacy the main 

priority of their employer brand communication. 

And finally, TOP 5 channels WMAE are Increasing Spend for in 2017: 

1. Social Networks 

2. Employee Referral 

3. Employer/Career Site 

4. Digital Advertising 

5. Professional Networks 

The majority of organizations are focusing on the extension of their employer 

brand strategy to candidate management. Since 2016, the biggest increase in focus 

from a people management perspective, has been in aligning leadership behaviors to 

the employer brand. In other words, establishing follow-through in employment 

practices as they relate to the employer brand promise and EVP. Lately, companies 

start to increase focus on measurement of Employer Brand effectiveness (Fig. 4). 
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Figure 4. Measurement of Employer Brand effectiveness  

Source: [8] 
 

Among the medium to large companies in our survey, the average number of 

measures deployed has increased since 2016, reflecting the wider uptake of data-

driven analysis in HR. The most significant increase has been in the measurement of 

employer brand image (up 10 percentage points since 2016 among large companies 

and up 7% among medium-sized companies). This represents an important step 

forward in sophistication, since brand image is the more complex yet vital diagnostic 

measure necessary to understanding the journey from awareness to consideration and 

brand preference. 

One common trend resounds through research: the larger the company, the 

more value placed on employer branding. Other research shows that small businesses 

have less of a problem attracting new talent, largely due to the Millennial 

generation’s interest and positive perception of startups and small business 

employers. Lower interest in larger corporations may come from Millennials 

preferring a better work-life balance over high-paying salaries. This characteristic of 
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the emerging workforce has placed pressure on the larger employers to become 

increasingly strategic in employer branding. 

Conclusions. We can conclude all the above mentioned with the next 

statements: 

– A significantly larger proportion of medium to large companies have invested 

in Employer Value Proposition (EVP) development over the last 12 months.  

– Tailoring employer brand activities to different target audiences has risen to 

one of the top three priority objectives among leading employers.  

– Social media channels are continuing to attract the greatest increases in 

employer brand and recruitment marketing investment. There is an increased focus 

on employer brand measurement among medium to large companies with more 

measures deployed now than in 2016. 

– Investment in employee referral is also on the rise, alongside a more general 

focus on employee advocacy with 41% of the World’s Most Attractive Employers 

citing this as a primary employer brand objective, compared to 30% last year.  

– Visual content has moved to the center stage with the usage of YouTube and 

Instagram increasing by 15% since 2016. Employee photos and videos moved to first 

place in terms of the type of content most deployed by the WMAE. 

– There is an increased focus on employer brand measurement among medium 

to large companies with more measures deployed now than in 2016. 

– Nowadays, the issue of employer branding is becoming increasingly 

important. More and more organizations realize that their future success may depend 

on whether they are able to attract, recruit and retain employees with the desired 

qualifications. Success in the war for talent is likely to be reached by those employers 

who are able to effectively create the image of a good workplace by communicating 

own strengths in and outside the organization. However, to reach those aims, they 

should treat employer branding as central part of their human resources management 

strategy, and as an important part of their general business strategy. Companies with 

a strong employer brand can hire the most effective workers, often paying less.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Анотація. Дана стаття присвячена 
необхідності використання зарубіжного 
досвіду управління персоналом у діяльності 
вітчизняних підприємств. Узагальнено 
найбільш популярні моделі управління 
персоналом, що притаманні розвинутим 
країнам та визначено основні елементи, що 

варто запровадити в практичній діяльності 

Abstract. The article deals with importance of 

using foreign experience in personnel 

management of native enterprises. The article 

describes the most popular management model 

that are common in developed countries. It 

contains also information on principles that 

should be introduced by Ukrainian employers. 

To generalize the system of personnel 
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українськими роботодавцями. Узагальнити 
систему управління персоналу на вітчизняних 
підприємствах (в організаціях), яка має 
спиратися на накопичений зарубіжний досвід, 
проявити процес інтернаціоналізації 
сучасного менеджменту. Важливим етапом 
цього процесу стали асиміляція ідей 
системного підходу, розробка різних моделей 
організації, як системи – не тільки 
функціонуючої, але й такої, що розвивається, 
на основі яких сформувався новий підхід у 
кадровому менеджменті – управлінні 
людськими ресурсами. Основу концепції 
управління персоналом підприємства в даний 
час складає зростаюча роль особистості 
працівника, знання його мотиваційних 
установок, вміння їх формувати і направляти 
у відповідності із завданнями, що стоять 
перед підприємством. 
Ключові слова: Персонал, управління 
персоналом, моделі управління, мотивація, 
оплата праці, продуктивність праці. 

management at domestic enterprises (in 

organizations), which should rely on 

accumulated foreign experience, to show the 

process of internationalization of modern 

management. An important step in this process 

was the assimilation of the ideas of the system 

approach, the development of different models 

of organization, as a system - not only 

functioning, but also developing, on the basis 

of which a new approach in human resource 

management - human resources management 

was formed. The basis of the concept of 

personnel management of the enterprise is now 

the growing role of the employee's personality, 

knowledge of his motivational units, the ability 

to form and direct them in accordance with the 

tasks facing the enterprise. 

Keywords: personnel, personnel management , 

management model, motivation, pay, labour 

productivity. 

 

Вступ. Зміни в економічній та політичній системах України в 90-ті роки 

одночасно надали великі можливості і містять серйозні загрози для існування 

кожної особистості, вносять значний рівень невизначеності в життя практично 

кожної людини. 

Управління персоналом в такій ситуації набуває особливого значення, 

оскільки дозволяє реалізувати, узагальнити широкий спектр питань адаптації 

індивіда до зовнішніх умов, врахування особистісного фактора при побудові 

системи управління персоналом. 

Менеджмент українських підприємств поставлено перед необхідністю 

реформування системи управління персоналом загалом, розробки філософії 

кадрового менеджменту. 

При переході до ринку підприємства повільно відходять від ієрархічного 

управління, жорсткого адміністративного впливу, практично необмеженої 

виконавчої влади до ринкових взаємовідносин, відношенням власності, що 

базуються на економічних методах. Саме тому зростає значення досвіду 

закордонних підприємств при розробці підходів до пріоритету цінностей. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Аналізуючи розвиток 

тематики кадрового менеджменту на ринку навчальних посібників 

пострадянських країн, можна зауважити, що спершу до читача потрапляли 

виключно перекладні видання, які хоча і допомогли розширити тематичні межі 

вітчизняного управління, проте не давали практичних порад, застосованих до 

економічних реалій України. Серед даних перекладних видань окремо слід 

виділити книжки написані такими відомими менеджерами, як Г. Форд, 

Ли Якокка. Врешті, лише з 1998 року почали виходити підручники вітчизняних 

авторів, які базуючись на узагальненому досвіді зарубіжних фірм, 

формулювали концепційні положення вітчизняного менеджменту персоналу. 

Завданням роботи є дослідити специфіку кадрової роботи на 

підприємствах США, Європи та Японії. Визначити спільні та відмінні риси, 

сформувати на основі узагальнення позитивних елементів дерево цілей системи 

управління персоналом українського підприємства. 

Результати дослідження. В Україні існує низка нагальних проблем, які 

потрібно вирішувати вже сьогодні. Значна частина цих проблем пов’язана з 

формуванням на підприємствах кадрового потенціалу. За умови підвищення 

ефективності формування кадрового потенціалу можна знайти такі методи, які 

дозволять створювати колективи на підприємствах та з мінімальними 

витратами будуть приносити очікуваний прибуток. З цією метою слід 

використовувати досвід розвинутих країн світу. Існує декілька основних 

моделей управління персоналом – класична Японська та Американська моделі, 

модель ЄС, кожна з яких має свої особливості та комбінує певні елементи з 

інших моделей. Між собою вони відрізняються як трактуванням діяльності, так 

і мотивацією працівників, а також методами взаємодії з персоналом та впливу 

на нього. Україна стоїть перед вибором, куди їй рухатися далі, тому, 

використовуючи іноземний досвід й опираючись на українські реалії та 

ментальні особливості, із кожної моделі слід використовувати кращі підходи, 

що дозволить досягти бажаного ефекту за найменших витрат [5].   
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Сьогодні у світовій практиці використовуються декілька основних 

моделей управління персоналом. Найбільш поширеною є американська модель. 

З іншого боку, японська модель управління персоналом користується все 

більшим впливом внаслідок успіхів японських товаровиробників. Разом з тим, 

оскільки японська модель багато в чому пов’язана з японською культурою, яка 

має свої унікальні відмінні особливості, не всі їх елементи, в сфері управління 

персоналом можна з успіхом поширювати на інші країни. У будь-якому 

випадку американську і японську модель прийнято розглядати як такі, що 

знаходяться на різних полюсах, в першу чергу, з точки зору орієнтації на 

індивідуалізм (США) і колективізм (Японія) [7]. 

Широке поширення в останні роки в американських корпораціях 

отримала система «Pay for Performance» – «плата за виконання» (PFP), яка має 

на увазі використання будь-яких способів оплати праці, при яких винагорода, 

що отримується працівником, залежить від індивідуальних і групових 

відмінностей в їх діяльності. Це виражається в системах гнучкої оплати праці, 

системі змінної оплати тощо [3].  

У роботі з персоналом американські компанії важливого значення 

надають удосконаленню організації і стимулювання праці. Вони все частіше 

відмовляються від ієрархічних структур, ліквідовують вертикальні управлінські 

ланки, розширюють коло відповідальних осіб за виконання виробничих 

завдань, переміщують повноваження принципово інша форма організації 

праці – у межах робочої групи, бригади, які мають певну виробничу 

самостійність[6]. 

Американські менеджери традиційно орієнтовані на індивідуальні 

цінності і результати. Вся управлінська діяльність в американських компаніях 

ґрунтується на механізмі індивідуальної відповідності, оцінці індивідуальних 

результатів, розробки кількісних виражень цілей, які мають короткотерміновий 

характер. Управлінські рішення, як правило, приймають конкретні особи і 

несуть відповідальність за їх реалізацію [2]. 
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Завдання інтеграції молодих спеціалістів вирішується на підприємстві 

командою менеджерів, яку очолює провідний менеджер по інформаційній 

політиці, який збирає дані щодо інформаційних технологій. Команда 

складається з менеджера по навчанню, який відбирає персонал для 

перепідготовки у відповідності з новими технологіями (learning manager) та 

менеджера інтелектуальних капіталів (intellectual capital manager), який 

об’єднує зусилля перших двох та розраховує ефект від впровадження знань в 

процес виробництва [1]. 

В Японії не існує традиції розподілу працівників на три категорії 

(висококваліфікованих, малокваліфікованих і некваліфікованих). Всі робітники 

в час прийняття їх на роботу є некваліфікованими. Вони обов’язково будуть 

підвищувати свою кваліфікацію. До того ж, тут немає чіткої межі між 

інженерно-технічним персоналом і робітниками [4]. 

На відміну від методів, застосовуваних американськими фірмами, 

японські корпорації в більшому ступені використовують відданість компанії. 

Досягається це шляхом ототожнення інтересів службовців з інтересами 

корпорацій. Крім того, значне місце приділяється системі довічного наймання 

робітників та службовців, системі обліку виробничого стажу і зв’язаної з нею 

заробітної плати, активному спілкуванню та заохоченню часток, прямих 

звʼязків, просуванню і ротації кадрів, упору на навчання працівників. 

Ключовою ідеєю системи є повага до людей.  

Головним конкурентом США в боротьбі за економічну першість виступає 

Японія – «країна Сонця, що сходить». Японський менеджмент показав таку 

високу ефективність, що сприяв досягненню країною в ХХІ столітті статусу 

«лідер світового економічного розвитку» [8]. Японська система управління 

трудовою діяльністю є колективістською, інноваційно-орієнтованою, 

соціально-спрямованою, централізованою, горизонтально спеціалізованою, 

самоконтрольованою [11]. 

В Японії кожен суб’єкт господарювання дуже вибагливо ставиться до 

підбору нових кадрів. Для країни з незначним рівнем безробіття (близько 1,5-
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2%) ця проблема є більш актуальною безпосередньо для підприємств, ніж для 

рівня державного управління. Але практика підбору персоналу в Японії 

заслуговує на особливу увагу. Саму суть цього процесу можна сформулювати у 

короткому вислові: «Нам потрібний працівник, як чистий аркуш паперу, а що 

на ньому повинно бути написано, ми напишемо самі»[9].  

Своєрідною є система участі працівників в управлінні виробництвом, що 

склалася в Німеччині. Вона включає: спільну участь у наглядових радах фірм 

представників капіталу й найманої праці; існування «робітника-директора»; 

виробничі ради на підприємствах, які складаються з робітників. Останні 

створюються на підприємствах, що мають не менше 5 постійних найманих 

працівників з правом голосу (вік понад 18 років, стаж роботи не менше 6 

місяців). При цьому роботодавці зобов'язані надавати найманим працівникам і 

раді підприємства відповідну інформацію, приймати від них запити та 

пропозиції, вивчати й враховувати думку ради підприємства з питань 

соціально-економічного розвитку останнього [10].  

Тобто, в Німеччині найбільше уваги приділяється перепідготовці 

працівників за відповідними профілю роботи працівника програмами, 

стажуванню; здійснюється постійна перепідготовка окремих категорій 

персоналу, проводяться тренінги на суміжних посадах; широко 

використовуються послуги; розроблені на підприємствах посадові інструкції 

існують не лише на папері, а постійно використовуються в процесі здійснення 

функціональних обов’язків; використовуються різні види оплати праці в 

залежності від рівня кваліфікації, досвіду, володіння новими методами роботи, 

знання іноземних мов тощо.  

На підприємствах Франції до рівня працівників приділяється високі 

вимоги, зумовлені наявністю жорсткої конкуренції. Особливо приділяється 

увага перепідготовці персоналу: просування по службі можливе лише при 

постійній перепідготовці та підвищенні знань працівника, навчання всіх без 

виключення працівників за окремими спеціалізованими на підприємствах 
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програмами, працівники постійно інформуються про стан підприємства та нові 

внутрішні вакансії. 

На італійських підприємствах на півночі країни більшістю підприємств 

використовуються американські методи формування стратегії персоналом [3]. 

В південних районах управління персоналом здійснюється без певної 

системи. В Італії, практично, «радянська» система відбору та переміщення 

персоналу на основі суб’єктивних факторів: родинних та товариських звʼязків і 

т. п. Відсутні стимули, що сприяють підвищенню кваліфікації. Надається 

перевага адміністративним методам управління, а не методам економіко-

соціального характеру [7].  

Досвід формування та управління системами персоналу на підприємствах 

різних країн наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Узагальнення особливостей̆ систем управління персоналом 
Країна Особливості систем управління персоналом 

1 2 

Японія 

– оплата праці визначається врахуванням віку, стажу роботи, освіти та 
здібностей до виконання поставленого завдання; 
 – початкове вивчення сильних і слабких сторін особистості працівника і 
підбір для нього відповідного робочого місця;  
– висока залежність працівників від фірми;  
– система «довічного найму»; – пріоритет колективним формам;  
– система управління трудовою діяльністю є колективістською та 
самоконтрольованою. 

США 

– система «Pay for Performance» – «плата за виконання»;  
– принцип індивідуалізму;  
– персонал розглядається як основне джерело підвищення ефективності 
виробництва; 
 – підбір здійснюється за такими критеріями, як освіта, практичний 
досвід роботи, психологічна сумісність, уміння працювати в колективі;  
– орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів, інженерів, вчених. 

Німеччина 

– спільна участь у наглядових радах фірм представників капіталу й 
найманої праці;  
– виробничі ради на підприємствах;  
– увага приділяється перепідготовці працівників служб персоналу за 
програмами стажування;  
– проводяться тренінги на суміжних посадах;  
– використовуються різні види оплати праці в залежності від рівня 
кваліфікації, досвіду, володіння новими методами роботи, знання 
іноземних мов і т. п. 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Франція 

– використання конкурсів під час заміщення різних посад;  
– зв'язок просування по службі з перепідготовкою та підвищенням 
рівням знань;  
– навчання всіх працівників за програмою «Психологія спілкування»;  
–інформування персоналу про вакансії. 

Великобританія 

-стандартизована система «Інвестори в людей»;  
–зобов’язання розвивати усіх співробітників для досягнення стратегічних 
цілей та завдань;  
– переглядаються потреби у навчанні та розвитку відповідно до 
конкурентної стратегії; 
– проводяться відповідні заходи з підтримки навчання та розвитку серед 
співробітників. 

Італія 

– на півночі країни використовують американські методи управління 
персоналом.  
– у південних районах діє «радянська» система добору персоналу та 
переміщення кадрів на основі суб'єктивних чинників: родинних та 
дружніх звʼязків і т. ін.;  
– відсутні стимули, що сприяють підвищенню кваліфікації; 
 – пріоритет надають адміністративним методам управління. 

Україна 

– низька продуктивність праці;  
– висока плинність кадрів; 
 – несприятливий соціально-психологічний клімат; 
 – відсутня на підприємствах єдина система роботи з кадрами;  
– персонал не знає про перспективи розвитку підприємства; 
 – відсутність коштів на розвиток персоналу. 

Джерело: розроблено автором 
 
Зарубіжний досвід зібрав безліч позитивних тенденцій процесу 

управління персоналом, який однозначно варто використати на практиці 

вітчизняними підприємствами. 

Існуюча практика роботи в сфері управління персоналом в Україні не 

забезпечує якісного оновлення персоналу, фахівців і керівників. Відсутня на 

підприємствах і єдина система роботи з кадрами, насамперед система науково 

обґрунтованого вивчення здібностей і схильностей, професійного і посадового 

просування працівників. Через це, як правило, відділи з управління персоналом 

ще нездатні взяти на себе роль служб, які б забезпечували весь комплекс 

заходів, що гарантують якість підбору та розстановки кадрів. Слід також 

зазначити ерозію традиційних цінностей, що призводить до серйозних розладів 

особистих переконань і цінностей. Стреси, тиск і невизначеність у все більшій 

мірі використовуються в менеджменті персоналу.  
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Система управління персоналом, яка склалася на провідних вітчизняних 

підприємствах, порівняно із досліджуваними країнами є недосконалою та 

потребує великих реформувань.  

Перш за все, на нашу думку, варто звернути увагу на особистий потенціал 

працівника, початкове вивчення слабких та сильних сторін, як це передбачено 

японською системою, адже в Україні, в більшості випадків робітник не може 

повністю реалізувати свої можливості. Це можливо зробити при умові 

ефективного стимулювання, розширення можливостей освітнього і 

професійного росту, створення умов для більшого задіювання працівників у 

процесі прийняття управлінських рішень.  

В Україні, як відомо, основним лозунгом є «отримання прибутку понад 

усе», тобто одержання найбільшої вигоди з мінімальними зусиллями, тому не 

звертається увага на формування дружніх стосунків у колективі. В той час у 

Японії компанії не є просто суб’єктами господарювання. При формуванні 

трудових відносин з працівниками вони виходять набагато далі стандартних 

трудових відносин, що значно зміцнює трудовий колектив і, як наслідок, 

створюється високопрофесійна команда, націлена на кінцевий результат. Ми 

вважаємо, що це досить позитивний досвід, якого критично не вистачає в 

Україні.  

В Україні варто запровадити деякі елементи системи «довічного найму», 

адже українські керівники в більшості випадків безпідставно вважають, що 

дешевше і простіше вирішувати питання управління персоналом за допомогою 

плинності, що не орієнтоване на довгострокову перспективу. Запровадження 

елементів цієї системи знизить плинність кадрів, що є запорукою успіху 

організації. 

В Україні варто звернути увагу на систему, яка встановлена у 

Великобританії, «Інвестори в людей». Вона тренує, розвиває і орієнтує 

працівників на досягнення основних бізнес-цілей. На вітчизняних 

підприємствах не до кінця усвідомлюється вплив вкладень в персонал на 

кінцевий результат компанії. Практична користь цієї системи полягає у тому, 
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що підвищується ефективність та прибутковість, адже навчені працівники 

працюють краще і продуктивніше, скорочується кількість прогулів (що є 

особливо актуальною проблемою для українських фірм). Зважаючи на те, що на 

своїй батьківщині «Investors in people» є дуже престижною, адже участь у даній 

програмі робить їх привабливими як для потенційних співробітників, так і для 

інвесторів та клієнтів, було б доцільно запровадити її в Україні. 

Варто відмітити, що за останні роки в Україні стали формуватися 

комплексні системи управління персоналом і створюватись єдині служби 

управління персоналом. Проте така тенденція спостерігається переважно у 

великих акціонерних товариствах та підприємствах з іноземними інвестиціями. 

Менеджерам середніх і малих вітчизняних підприємств всіх організаційно-

правових форм також необхідно впроваджувати ці зміни. 

В Україні проблема управління персоналом якщо і входить до структури 

стратегії підприємств, то майже останніми пунктами. В результаті інтереси 

рядових працівників мало ототожнюються з інтересами підприємств. Таким 

чином, необхідно підвищувати роль системи управління персоналом у 

реалізації загальної стратегії підприємств. 

Висновки. Зарубіжна практика управління персоналом спрямована 

насамперед на формування ефективно працюючого колективу, який за рахунок 

високої вмотивованості та професіоналізму буде досягати високих результатів 

діяльності. Саме тому іноземну практику необхідно використовувати на 

вітчизняних підприємствах, але водночас не забувати про багаторічний 

вітчизняний досвід та особливості політичної та економічної ситуації. 

Підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновок – 

найголовніше, що являє сутність управління персоналом, – це системний, 

планомірно організований вплив за допомогою взаємопов'язаних організаційно-

економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу, 

перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для 

використання трудових якостей працівника (робочої сили) в цілях забезпечення 
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ефективного функціонування підприємства и всебічного розвитку зайнятих на 

ньому робітників. 

На мою думку, саме персонал зараз є однією з найголовніших запорук 

успіху будь-якого підприємства, проте для того, щоб повністю використовувати 

потенціал наявних трудових ресурсів необхідно оволодіти мистецтвом 

управління персоналом. Побудова ефективної системи управління персоналом, 

вдалий вибір концепції, методів та стилю управління, все це проектується на 

результат діяльності підприємства та отримання ним прибутків. 

Зараз в нашій державі, з причин, що були обумовлені політичним боком 

історичного розвитку, лише формується культура ефективного управління 

персоналом, в той час як у світі цей процес набув статусу обов'язкового у 

функціонуванні виробництва. 

Проаналізувавши дану статтю, хочу порадити керівникам вітчизняних 

підприємств звертати більшу увагу на децентралізацію управлінського процесу, 

практикувати метод делегування повноважень, провадити більш ефективні 

системи оплати праці та перепідготовки кадрів і т. д. Адже, досвід Японії, США 

та багатьох європейських країн показав, що вдосконалення системи управління 

персоналом дозволить зміцнити загальний стан підприємств, сприятиме 

випуску якісної продукції та наданню якісних послуг споживачам. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ  
НА ПРИКЛАДІ КАФЕ «ГУРМАН» 

 
Анотація. В статті дана характеристика 
системи мотивації кафе «Гурман». 
Розкрита важливість системи мотивації 
персоналу в управлінні підприємством в 
умовах нестабільної економічної ситуації. 
Виявлені основні недоліки та проблеми 
системи мотивації кафе «Гурман». 
Обґрунтована важливість удосконалення 
системи мотивації кафе «Гурман». 
Сформульовані основні вимоги до системи 
мотивації персоналу. Описані основні 
рекомендації для керівника підприємства з 
метою упорядкування роботи зі 
співробітниками кафе. Розроблені 
завдання, на які повинна бути спрямована 
мотивація персоналу з огляду на стадію 
розвитку кафе. Розроблена програма 

Abstract. The article gives a description of the 

system of motivation of the cafe «Gurman». The 

importance of personnel motivation system in the 

management of an enterprise in the conditions of 

an unstable economic situation is disclosed. The 

main shortcomings and problems of the system of 

motivation of cafe «Gurman» are revealed. The 

importance of improving the system of motivation 

of the cafe «Gurman» is substantiated. The basic 

requirements for the system of personnel 

motivation are formulated. The main 

recommendations for the head of the enterprise 

are described in order to streamline the work with 

the cafe staff. The tasks for which the motivation 

of the personnel should be directed taking into 

account the stage of development of the cafe has 

been developed. The program of improvement of 
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удосконалення методів мотивації 
персоналу кафе «Гурман», що складається 
з шести блоків. 
Ключові слова: управління підприємством, 
мотивація персоналу; система мотивації; 
методи мотивації. 

methods of motivation of cafe «Gurman», 

consisting of six blocks is developed. 

Keywords: management of the company, 

motivation of the staff; motivation system; 

methods of motivation. 

 
Вступ. В сучасному світі важливу роль відіграє мотивація праці, тому що 

правильне проведення трудової політики серед персоналу забезпечує як 

мінімум поліпшення якості праці працівників і як максимум підвищення 

продуктивності праці. Соціальна і творча активність працівників, а в наслідку і 

кінцеві результати діяльності організації знаходяться в прямій залежності від 

чітко розробленої програми мотивації робітників [1]. Тому проблема мотивації 

працівників сучасних організацій в даний момент стоїть досить гостро.  

Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в управлінні 

персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої 

поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей організації по суті є 

головним завданням керівництва персоналом. Внаслідок зміни змісту праці в 

умовах науково-технічного прогресу, широкої автоматизації та інформатизації 

праці, в результаті підвищення рівня освіти і соціальних очікувань 

співробітників значення мотивації в управлінні персоналом ще більше зросла, 

ускладнився зміст цього роду діяльності. Сьогодні для ефективної діяльності 

організації потрібні відповідальні і ініціативні працівники, високоорганізовані і 

такі, що прагнуть до трудової самореалізації особистості [2].  

Мотивація персоналу в значній мірі визначає як безпосередньо успіх 

діяльності організації, так і розвиток економіки в країні, рівень добробуту 

людей, що зумовлює актуальність і важливість вивчення проблем мотивації 

персоналу [3]. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. У дослідженнях мотивації 

праці спираються на теорії задоволення потреб (А. Маслоу, К. Адельфера, 

Д. МакКлелланда, Ф. Гецберга, Л. Портера, Е. Лоулера та ін.). У деяких 

дослідженнях велика роль відводиться внутрішньої мотивації. Вчені вважають, 

що саме на її основі людина трудиться з задоволенням, без будь-якого 
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зовнішнього тиску (В. Е. Мільман, В. В. Чеха та ін.). У роботах Н. В. Кузьміної, 

І. П. Ільїна, С. А. Шапіро багатогранно розглянуті проблеми мотивації і 

мотивів, тут же вчені розкривають психологію робітника і мотиви трудової 

діяльності. Практична спрямованість процесів мотивування і стимулювання 

персоналу викладена в наукових працях А. Б. Баккурадзе, А. Я. Кравчук та ін. В 

роботах І. А. Колесникової, Е. С. Заїр-Бек відображені практичні основи 

організації трудової діяльності. 

Аналізуючи науково-методичну літературу з досліджуваної проблеми, 

було виявлено ряд розбіжностей у вимогах соціального суспільства до 

практичної діяльності працівників сучасних організацій. Основним з них можна 

вважати протиріччя між необхідністю підвищення ефективності трудової 

діяльністю робітників в діяльності сучасної організації і недостатньою 

вивченістю проблеми індивідуальної та групової мотивації робітників, умов і 

факторів мотивації їх професійного зростання. У зв'язку з цим обумовлена 

проблема дослідження: співвідношення індивідуальної та групової мотивація 

робітників в сучасної організації. 

Результати дослідження. Для наочного уявлення важливості персоналу 

підприємства громадського харчування та актуальності його мотивації, було 

проведено дослідження на базі кафе «Гурман». Підприємство «Гурман» є 

закладом ресторанного господарства і діє відповідно до чинного законодавства 

України [3 - 12.]. ТОВ «Гурман» працює з 1996 р. Меню містить великий 

асортимент страв, різних за технологією приготування, використання сировини 

і температурі уявлення. 

В процесі попереднього дослідження були виявлені наступні проблеми в 

системі мотивації кафе: 

1. Деякі співробітники не задоволені своєю роботою в кафе «Гурман», 

причинами невдоволення стали: недостатній рівень матеріальної винагороди, 

практично відсутні кадрові програми з навчання персоналу. 
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2. Більшість персоналу вважають, що в кафе не використовується 

такий спосіб мотивації співробітників як похвала від керівництва, деякі 

співробітники відзначили, що керівник не справедливий до співробітників. 

3. Основну частину опитаних не задовольняє можливість просування 

по кар'єрних сходах в кафе «Гурман», тому керівництву слід звернути на цю 

проблему особливу увагу. 

4. Можна зробити висновок про те, що у більшості опитаних 

співробітників кафе «Гурман» існує потреба в ефективній системі 

внутрішньофірмового навчання співробітників, приблизно половина обізнані 

про програми навчання співробітників. 

5. Більшість опитаних співробітників влаштовує місце розташування 

їх роботи; 59% опитаних не влаштовує заробітна плата; не дивлячись на це, 

більшу частину респондентів 89% влаштовує соціальний пакет; 41% з них 

вважають, що їх соціальний пакет найобширніший серед відомих їм 

підприємств. 

6. Співробітники найбільш незадоволені заробітною платою. Для 

основної маси трудового персоналу робота є засобом для отримання заробітку, 

причому вони ж вважають, що заробітна плата низька і тому більшу перевагу 

віддають матеріального стимулювання у вигляді премій, надбавок до зарплати, 

а також турбота про працівника – оплати за дитячі садки, транспортні витрати, 

медичне страхування і т. д. 

Про низький рівень соціального захисту свідчать дані проведеного 

опитування співробітників. Більше половини співробітників оцінили реальний 

стан свого соціального захисту як незадовільний. 

Таким чином, діюча система мотивації кадрів в кафе «Гурман» вимагає 

прийняття коригувальних заходів, прийняття яких дозволить значно поліпшити 

ефективність праці персоналу підприємства в сфері громадського харчування. 

В цілому результати проведеного дослідження показали, що рівень 

задоволеності співробітників кафе «Гурман» умовами трудової діяльності є 

середнім. Даний показник свідчить про те, що напрямки кадрової роботи з 
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персоналом є правильними і вимагають продовження роботи в даному 

напрямку. 

Найбільш сильними сторонами в роботі з персоналом є організаційна 

структура і грамотне керівництво кафе «Гурман». 

Отже, в умовах нестабільної економічної ситуації, а також жорсткої 

конкуренції для того, щоб залишатися конкурентоспроможною, організація 

повинна використовувати дієву систему мотивації кожного працівника. Якщо 

це система вибудувана грамотно, керівництво підприємства має можливість 

координувати зусилля персоналу і реалізовувати потенційні можливості 

колективу для досягнення поставленої мети. Сучасні теорії мотивації, а також 

практичні дослідження доводять, що матеріальні стимули далеко не завжди є 

важелем для того, щоб працівник почав працювати старанніше. На перший 

план виходять саме нематеріальні стимули персоналу. Використання 

перерахованих вище ряду мотиваційних управлінських інструментів в 

сукупності сприятиме створення належних умов для реалізації потенціалу 

кожного працівника будівельної організації. 

Виходячи з переваг співробітників компанії варто виходити з того, що 

бонуси та заохочення не повинні бути зміщені в якийсь один напрямок, у 

персоналу повинен бути вибір, який охоплює різні сфери життя, тоді 

співробітники будуть максимально мотивовані. 

В результаті проведеної роботи чітко сформувалися вимоги до системи 

мотивації персоналу для кафе «Гурман»: 

1. Вона повинна бути системною, тобто поєднувати в собі три рівня 

мотивації (особистісний, груповий, організаційний). 

2. Вона повинна охоплювати різні фактори мотивації персоналу, тобто 

не повинна бути вузько направленою. 

3. Вона повинна відповідати трьом основним властивостям 

мотиваційного продукту: науково-технічна новизна, виробнича застосовність, 

комерційна реалізація. 
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4. Вона повинна бути ефективною, тобто її впровадження має 

принести комерційний ефект. 

Удосконалення методів мотивації персоналу кафе «Гурман» пропонуємо 

організувати за напрямками, що складається з шести блоків. 

1 блок «Довірливі стосунки між начальником і підлеглими». 

Як рекомендації з метою упорядкування роботи зі співробітниками кафе, 

керівнику можна порадити наступне: 

– при наймі та прийомі співробітника важливо обговорити питання 

заробітної плати, премії, кар'єрного зростання, умов роботи, обов'язки і 

дисциплінарні стягнення; 

– до співробітника, який порушує встановлені правила роботи кафе, 

важливо приймати коригувальні заходи, не дивлячись на приватне ставлення до 

нього; 

– дисциплінарні заходи повинні бути однакові для всіх працівників. 

2 блок «Кар'єрний ріст». 

Пропонуємо удосконалити питання просування співробітника кафе 

«Гурман» по кар'єрних сходах. Пропонуємо впровадити кар’єрограму, згідно з 

якою у офіціантів кафе «Гурман» буде можливість кар'єрного росту (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кар'єрограма офіціанта  
Джерело: власне дослідження автора 

 

3 блок «Навчання і розвиток». 

Співробітникам кафе «Гурман» необхідно надати можливість навчання. 

Менеджер кафе 

Адміністратор, заступник 
менеджера кафе 

Офіціант 

Старший офіціант 

Бармен 
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В рамках вдосконалення процесу навчання і розвитку співробітників кафе 

«Гурман» пропонуємо наступну програму стажування (табл. 1). 

Стажування на позиції офіціанта, бармена і адміністратора допоможе 

йому краще зрозуміти специфіку роботи тих, ким згодом він буде керувати. 

Слухачі семінарів і тренінгів навчаться забезпечувати високий рівень 

сервісу. 

4 блок «Умови організації трудового процесу». 

Питання умов організації трудового процесу працівників кафе «Гурман» є 

одним з найбільш важливих. Пропонуємо впровадити комплекс заходів в цій 

галузі: організувати кімнату відпочинку; походи в боулінг 2 рази на рік; сеанси 

розслаблюючого масажу 1 раз в 2 місяця; оформлення для персоналу 

абонементів в тренажерний зал; вживання комплексу заходів в галузі охорони 

праці. 

Таблиця 1 

Програма стажування для персоналу кафе «Гурман» 
№ з/п Програма стажування Кількість годин 

1 2 3 

1. 
Загальне ознайомлення з роботою закладу кафе «Гурман», 
з роботою менеджера, спостереження 

5 годин 

2. Стажування на позиції офіціанта: 

10 годин 

2.1 зустріч і посадка гостей 
2.2 подача меню 
2.3 прийом замовлення 
2.4 правила, техніка і порядок обслуговування гостей 
2.5. прибирання столів 
2.6. сервіровка столів 
2.7. пробивання замовлення 
2.8. видача предчека 
2.9. розрахунок клієнтів 
2.10 відкриття і закриття зміни, підготовка залу до роботи 

3. Стажування на позиції бармена: 

5 годин 
3.1 приготування і подача напоїв і коктейлів 
3.2  складання заявок на продукти 
3.3 відкриття і закриття зміни, підготовка бару до роботи 
4. Стажування на позиції менеджера: 

20 годин 

4.1 
робота з постачальниками, замовлення товарів і госп. 
матеріалів по базах 

4.2 робота з внутрішньою документацією 
4.3 прийом товару 
4.4 робота з обліковою документацією 
4.5 проведення інкасації 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

4.6 складання графіків роботи персоналу 

 

4.7 
контроль за роботою прибиральниць, посудомійниць, 
офіціантів, барменів, організація і коригування їх роботи 

4.8 вирішення конфліктних ситуацій, спілкування з гостями 

4.9 
контроль за якістю страв, контроль за чистотою 
приміщень ресторану 

4.10 робота на R-keeper, функції менеджера 
4.11 відкриття і закриття зміни, планові заходи 
4.12 бронювання столиків 
4.13 прийом замовлень по телефону 

Разом 50 годин 
Джерело: власне дослідження автора 
 
5 блок «Баланс між роботою та особистим життям». 

В рамках дослідження пропонуємо впровадження інноваційного способу 

мотивації співробітників кафе «Гурман» як тайм-менеджмент. 

До завдань тайм-менеджменту відносяться: 

– підвищення продуктивності праці і спонукання співробітників до 

виконання додаткових функцій на благо компанії; створення системи 

управління кар'єрою і розвитком для посилення мотивації персоналу; 

– впровадження системи постійного підвищення кваліфікації 

співробітників без відриву від виробництва; 

– підвищення дисципліни; 

– зниження плинності кадрів; 

– збільшення прибутку компанії завдяки поліпшенню якості страв та 

обслуговування; підвищення продуктивності праці і ресурсозбереження. 

Алгоритм впровадження системи представлений на рисунку 2. 
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Рис. 2. Алгоритм впровадження системи тайм-менеджменту  

Джерело: власне дослідження автора 
 

6 блок «Мотивація персоналу (моральна і матеріальна)». 

Виявлену проблему мотивації персоналу представляється можливим 

вирішити за допомогою застосування комплексної мотивації персоналу. 

Основоположним базисним моментом організації мотивації персоналу в 

кафе «Гурман» є місія або мета. 

З огляду на стадію розвитку кафе і поставлені власниками цілі з його 

розвитку, мотивація кадрів повинна бути спрямована на вирішення таких 

завдань: 

– стимулювання персоналу до найкращих результатів у відповідності 

зі стратегією компанії; 

– підвищення задоволеності працею через зміну якості праці і зміна 

ставлення до праці; 

Алгоритм впровадження системи тайм-менеджменту

Визначення цілей та завдань компанії  на рік

Складання штатної та організаційної структури кафе

Навчання керівників

Тренінги виробничого персоналу

Збір виробничого та контактного персоналу

Розробка індивідуальних графіків та змінних занять

Підготовка стандартів роботи
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– підвищення продуктивності праці через зміну якості праці і зміна 

ставлення до праці; 

– встановлення безпосередньої залежності оплати праці та інших 

пільг співробітників від досягнення ними конкретних результатів відповідно до 

затверджених планів робіт і підвищення продуктивності праці; 

– залучення та утримання висококваліфікованого персоналу, 

формування стабільного колективу, зниження плинності робочих кадрів. 

Для того, щоб утримати на роботі і, більш того, змусити добре трудитися 

рядового співробітника, перш за все, необхідно вибудувати правильну систему 

взаємин з персоналом. 

Пропонуємо розробити систему заохочень для працівників закладу: 

– нагорода кращому офіціантові місяці;  

– призи тим, хто розробить кращу пропозицію про підняття виручки 

закладу. 

При виборі кращих офіціантів місяці або кращих пропозицій слід 

враховувати думку всього колективу кафе «Гурман». 

Висновки. Результатом дослідження став проект по вдосконаленню 

системи мотивації персоналу кафе «Гурман». Соціальна ефективність проекту 

виражається в наступному: 

1) скорочення плинності кадрів і утримання ключових співробітників; 

2) зниження витрат на наймання персоналу; 

3) підвищення задоволеності працею і системою мотивації; 

4) підвищення продуктивності і якості праці; 

5) збільшення кількості лояльних співробітників; 

6) покращення психологічного клімату в колективі. 

Економічна ефективність розрахована на основі чистого дисконтованого 

доходу – 435 тис. грн. і рентабельності інвестицій в 253%. Таким чином, мета 

даної роботи досягнута, завдання виконані. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 
Анотація. В статті систематизовано 
основні напрямки застосування соціально-

психологічних методів управління колективом, 
розглянуто їх практичне застосування у 
діяльності підприємства готельно-

Abstract. In the article the main directions of 

application of social-psychological methods of 

management of the collective are systematized, 

their practical application in the activity of the 

hotel and restaurant business is considered, 
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ресторанного бізнесу, наведено аналіз 
чинників, які виступають бар’єрами для 
формування ефективного механізму взаємодії 
суб’єкту та об’єкту управління, визначено 
складові, що домінують в процесі формування 
соціально-психологічного клімату колективу. 
Наведено показники системного аналізу 
застосування соціально-психологічних методів 
у діяльності колективу ГРК «Янісоль», які 
отримані під час опитування. Визначено їх 
місце та пріоритетність в загальній моделі 
прямої взаємодії суб’єкту та об’єкту 
управління, через домінантні показники 
ефективності використання трудових 
ресурсів. 
Ключові слова: колектив, соціально-

психологічні методи, система управління, 
персонал, менеджмент, система мотивації, 
конфлікти. 

the analysis of factors acting as barriers for 

forming an effective mechanism of interaction 

of the subject and object of management, the 

components are determined, which dominate 

the formation of the socio-psychological 

climate of the collective. The indexes of the 

system analysis of the application of socio-

psychological methods in the activity of the 

collective of «JANISOL"», obtained during the 

survey, are presented. Their place and priority 

in the general model of direct interaction of the 

subject and the object of management, through 

the dominant indicators of the efficiency of the 

use of labor resources are determined. 

Keywords: collective, socio-psychological 

methods, management system, personnel, 

management. 

 

Вступ. Сфера готельно-ресторанного бізнесу характеризується 

динамізмом у розвитку та, відповідно, нестабільністю, яка визначає рівень 

ризикозахищеності підприємств. Відомо, що у підприємствах нематеріальної 

сфери, особлива увага приділяється персоналу, оскільки від його 

компетентності та професіоналізму залежить імідж та позиціонування 

підприємств на ринку послуг. Зрозуміло, що лінійні та функціональні керівники 

повинні застосовувати ряд методів, які дадуть змогу формувати ефективний, 

координований колектив. Одними із таких методів є соціально-психологічні, 

які є визначальними при вирішенні важливих завдань сучасних менеджерів –

пошук та впровадження інноваційних управлінських методів для підвищення 

ефективності функціонування підприємства, що визначає актуальність теми 

статті. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. У вітчизняній та 

зарубіжній літературі досить ґрунтовно та багатоаспектно розглянуто методи 

управління колективом. Вагомий внесок у дослідження проблеми використання 

соціально-психологічних методів управління зробили такі українські вчені: 

Б. М. Андрушків, Л. І. Безтелесна, О. М. Бородіна, В. Г. Галанець, 

Й. С. Завадський, І. І. Кравчук та інші, а також відомі зарубіжні науковці: 
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Р. Акофф, К. Г. Бланшар, П. Ф. Друкер, К. Клок, А. Маслоу, Е. Тоффлер, 

П. Херсі та інші. Далеко не у всіх джерелах визначено роль соціально-

психологічних методів з урахуванням ментальності нашої країни, тому 

завданням дослідження стало виокремлення складових , які пріоритетні при 

виборі впливу на колектив через застосування соціально-психологічних 

методів.  

Результати дослідження. Для забезпечення ефективного 

функціонування підприємств на ринку послуг, необхідно обрати методи 

управління, адекватні сучасним ринковим перетворенням. Нажаль, сучасні 

керівники досить часто ігнорують роль соціально-психологічних методів, від 

яких залежать результати діяльності цілого підприємства, не зважаючи на 

показники соціально-економічного становища в Хмельницькій області. Головне 

управління статистики у Хмельницькій області [4] наводить показник 

чисельності наявного населення в області (станом на 01.09.2018 р.), який 

становить 1269,1 тис. осіб, що на 5279 осіб менше у порівнянні з минулим 

роком. Кількість безробітних (станом на 01.09.2018 р.) становила 9,4 тис. осіб. 

Цікавим є факт, що за професійними групами найбільший попит 

спостерігається на робітників із обслуговування, експлуатації технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин – 26,7%, і лише 17,8% 

припадає на працівників сфери послуг (рис. 1). 

Зрозуміло, що демографічні показники та показники безробіття, 

впливають на формування ефективного, кваліфікованого працездатного 

прошарку населення, а це відображається на результатах діяльності 

підприємств. З огляду на це, актуальність та необхідність застосування 

інноваційних засобів впливу на колектив, очевидна. 
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Рис. 1. Попит на працівників за професійними групами у Хмельницькій області 
Джерело: Головне управління статистики у Хмельницькій області[4] 

 

Відомо, що сутність соціально-психологічних методів зводиться до 

цілеспрямованого впливу на особистість та колектив з метою поступової зміни 

їх настанов, орієнтацій у трудовій діяльності та творчій активності, а також на 

соціальні та психологічні інтереси персоналу та підприємства загалом [8]. 

Необхідно зауважити, що власне через застосування складових соціально-

психологічних методів управління можливо активізувати трудову діяльність та 

підвищити інтелектуальний та емоційний потенціал працівників підприємства.  

Ф. І. Хміль, розкриваючи теоретичні основи становлення вітчизняної 

моделі менеджменту організацій, обґрунтував методи програмованого активно-

адаптивного управління діяльністю організацій. Автор стверджує, що «процес 

управління забезпечується діяльністю двох взаємозалежних підпрограм — 

підпрограми діяльності організації у зовнішньому середовищі й підпрограми 

формування внутрішнього середовища». Ф. І. Хміль акцентує увагу на 

становленні практики українського менеджменту, в основі якої  необхідно 

сформувати нову систему соціально-психологічних відносин у трудових 

колективах із урахуванням ментальності українського народу [11]. 

На думку О. Є. Кузьміна [9], соціально-психологічні методи включають: 

соціальні плани, моральні стимули, методи формування колективів та 

соціально-психологічного клімату в колективі. 

26.7

17.8

26.5

0.8 Попит за професійними групами

26,7 - експлуатація 
устаткування та 
машин
17,8 - торгівля і 
послуги

26,5 - робота з 
інструментами
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Класики вітчизняного менеджменту до соціальних методів управління 

відносять: 

– Соціальне прогнозування; 

– Соціальне планування; 

– Соціальне нормування; 

– Соціальне регулювання. 

Соціальний прогноз – конкретне уявлення про стан колективу в 

майбутньому, інформація про цілі соціально-економічного розвитку, необхідні 

для їх досягнення засоби. Соціальне прогнозування використовується для 

створення інформаційної бази розробки планів соціального розвитку та 

застосування методів соціального впливу у конкретному колективі.  

Соціальне нормування проявляється у наявності таких соціальних норм, 

які встановлюють порядок поведінки окремих осіб і їх груп у колективі.  

Соціальне регулювання спрямоване на стимулювання колективної та 

особистої ініціативи працівників та їх інтересу до праці. 

Психологічні методи розглядаються як методи ціленаправленого впливу, 

оскільки направлені на конкретну особу або групу осіб, як правило, строго 

персоніфіковані і індивідуальні. 

На сьогоднішній день відомі наступні складові, які входять в підгрупу  

психологічних методів управління: 

1. Психологічне планування (складає новий напрям в роботі з персоналом 

по формуванню та забезпеченню ефективного психологічного стану 

колективу). 

2. Визначення типу індивідума (кожен тип характеризує внутрішній 

потенціал людини і його загальну здатність та спрямованість до виконання 

певних видів робіт і сфер діяльності). 

3. Темперамент (це важлива характеристика особи, вид темпераменту дає 

змогу керівникам здійснювати розподіл психологічних задач і психологічних 

прийомів роботи з конкретною людиною). 
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4. Характер працівника та риси вдачі (важливу роль у формуванні 

колективу, організації та координації спільної праці відіграє така 

характеристика, як екстраверт чи інтроверт особа на яку спрямований вплив, 

від цього залежить пояснення поведінки працівника в стресових чи 

конфліктних ситуаціях). 

5. Спрямованість особи (розуміння менеджерами потреб, інтересів,  

мотивів дій працівника, а також світогляду, дасть можливість результативно 

впливати на колектив та ефективно використовувати потенціал кожного 

працівника). 

6. Психологічна здатність до виконання професійних функцій (в цій 

складовій психологічних методів управління важливу роль відіграють такі 

психографічні показники, як інтелектуальні здібності, мислення свідомість 

логіка). 

В контексті дослідження даної проблеми, нами було проведено 

дослідження застосування соціально-психологічних методів в діяльності 

готельно-ресторанного комплексу «Янісоль». Кількість працівників 

досліджуваного підприємства у 2018 році станом на 01.10.2018 р. становить 26 

осіб, що на 4 особи більше ніж у попередньому. Збільшення персоналу 

відбулося за рахунок необхідності забезпечення виробничого процесу кухні та 

обслуговування номерів. 

Управління соціально-психологічним розвитком  колективу ПП 

«Янісоль» формує суспільну свідомість, психологічні зв'язки в колективі та 

відношення до праці. Психологічний стан працівника може сприяти 

підвищенню продуктивності й ефективності праці, і навпаки, знижує трудову 

активність працівників (втома, роздратування, апатія тощо). 

Управління трудовими ресурсами ПП «Янісоль» є багатовекторним 

процесом, який охоплює визначення потреби підприємства у людських 

ресурсах та їх планування, підбір і розстановку персоналу, вироблення системи 

оплати праці та стимулювання, профорієнтацію, адаптацію та навчання 

персоналу, оцінювання трудової діяльності працівників.  
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Для вибору засобів впливу на колектив через використання соціально-

психологічних  методів, необхідно володіти інформацією про ефективність 

використання трудових ресурсів. Показники ефективності використання 

трудових ресурсів наведено в табл. 1. 

Керівництву доцільно звернути увагу на коефіцієнт плинності та 

коефіцієнт кваліфікованості персоналу, адже тренінги, курси підвищення 

кваліфікації, це і є елемент соціального управління. 

Таблиця 1 

Показники ефективності використання трудових ресурсів 
Показники 2017 

Коефіцієнт стабільності кадрів, % 95,4 
Коефіцієнт виконання рішень, % 77 
Коефіцієнт плинності кадрів, % 13,6 
Коефіцієнт   кваліфікованості   персоналу, % 77,2 

Джерело: власне дослідження автора 
 
Основними складовими соціальних методів управління у ГРК «Янісоль» 

є: 

– план відповідно до вивільнення та ротації робочої сили; 

– план заходів з удосконалення структури кадрового потенціалу; 

– план підготовки кадрів. 

Ці заходи дадуть змогу підвищити рівень соціального розвитку та 

усунути ряд недоліків, які існують у ГРК «Янісоль»: 

– низький рівень стимулювання працівників; 

– відсутність роботи з кадрами, а особливо навчання, підвищення 

кваліфікації, що є дуже важливим в даній сфері діяльності; 

– недостатня робота по плануванню розвитку колективу. 

Згідно з колективним договором, для зміцнення соціально – 

психологічного клімату працівників  ГРК «Янісоль», надається щорічна 

відпустка, тривалістю 24 календарних дні. А також, встановлені додаткові 

відпустки за рахунок власних коштів підприємства: 

– при народженні дитини – 1 день; 

– в разі шлюбу – 3 дні; 
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– при смерті рідних – 3 дні. 

Працівникам підприємства надаються, також відпустки без збереження 

заробітної плати. За сімейними обставинами на обумовлений термін, але не 

більше 15 календарних днів на рік. У ГРК «Янісоль» існують такі види доплат: 

– за суміщення професій; 

– за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 

– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; 

– за інтенсивність праці; 

– за роботу в нічний час; 

За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності 

праці, довговічну працю та інші успіхи в роботі, застосовуються наступні  

заохочення: 

а) винесення подяки; 

б) видача премії 

в) нагородження цінним подарунком; 

г) нагородження почесною грамотою. 

Психологічний клімат в колективі є своєрідним барометром  статичності 

відносин та наявності конфліктів. Згідно відповідей опитаних чи склався в 

колективі сприятливий психологічний клімат, 50% відповіли стверджувально, 

це не низький показник і свідчить про згуртованість та психологічну сумісність 

в колективі. 

Психологічні методи управління поділяють на [7]: 

– методи формування і розвитку трудового колективу; 

– методи гуманізації стосунків у трудовому колективі; 

– методи психологічного спонукання; 

– методи професійного відбору і навчання. 

Ці складові є частиною моделі управління персоналом у ГРК «Янісоль». 

Одним із вагомих психологічних аспектів управління є оптимальне 

вирішення і подолання конфліктів,адже конфлікт є невід'ємною частиною 

життєдіяльності підприємства.У процесі функціонування ГРК «Янісоль» між 
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працівниками виникають різноманітні суперечки, в яких сходяться 

найсуттєвіші потреби, прагнення, інтереси, цілі працівників, виникають 

зазіхання на соціальний статус, престиж особистості. Основою всього  цього є 

конфлікт. Якщо проаналізувати причини зниження продуктивності праці, то 

очевидною проблемою в колективі є психологічна несумісність та відмінність у 

характері (рис. 2). 

 

Рис. 2. Причини зниження продуктивності праці працівників ГРК «Янісоль» 

Джерело: власне дослідження автора 
 
У ході дослідження визначено думку працівників ГРК «Янісоль» щодо 

наявного мотиваційного механізму (рис. 3.) Досить тривожною є цифра 27,6%, 

адже це працівники, які рахують існуючу систему мотивації неефективною. До 

опитування ми не залучали адміністративних працівників, оскільки відповіді 

могли бути не об’єктивними. 

 

Рис. 3. Розподіл оцінок ефективності системи мотивації 
Джерело: власне дослідження автора 
 

50

38.7

11.3
50,0 - психологічна 
несумісність

38,7 - відмінність у 
характері

11,3 - різні 
темпераменти

54.2

27.6

3.4

14.8

Мотиваційний механізм

54,2 - ефективна 50/50

27,6 - скоріше 
неефективна
3,4 - неефективна

14,8 - ефективна



99 

 

Як підтверджує проведене дослідження, у ГРК «Янісоль» існує низка 

проблем щодо впливу на колектив через застосування соціально-психологічних 

методів. Для підвищення ефективності роботи колективу пропонуємо 

застосовувати комплексну модель оцінки персоналу. 

Побудова моделі оцінки персоналу в кожній організації є вкрай важливою 

й відповідальною справою. У загальному вигляді система оцінки персоналу 

ГРК «Янісоль» повинна містити такі блоки: 

I. Зміст оцінки (об’єкт аналізу, ті конкретні якості людини, її трудової 

поведінки, показники результатів її праці, які потребують оцінки). 

II. Система критеріїв оцінювання та їхнє вимірювання. 

III. Система способів, методів та інструментів оцінювання. 

IV. Процедура оцінювання, якою визначаються його порядок, місце 

проведення, суб’єкти, терміни й періодичність. 

Окрім цього, доцільно розробляти план роботи з персоналом, який буде 

передбачати чітку організацію підвищення кваліфікації працівників та 

проведення проміжної атестації, адже ротація кадрів позитивно впливає на 

ефективність діяльності колективу. Нові методи атестації розглядають колектив 

як основну одиницю готельно-ресторанного комплексу, роблять акцент на 

оцінку працівника його колегами і здатність працювати в групі. Оцінка 

окремого працівника і робочої групи проводиться з урахуванням 

результатіввсієї організації. До уваги приймається не тільки успішне виконання 

сьогоднішніх функцій, але і здатність до професійного розвитку й освоєння 

нових професій і навичок. 

Висновки. Проаналізувавши застосування соціально-психологічних 

методів можна зробити висновок про те, що на даному підприємстві слід 

працювати над покращенням плану соціального розвитку колективу, а 

застосування соціально-психологічних методів потребує удосконалення в 

частині формування мотиваційного механізму та використання методів 

управління конфліктами. Окрім цього, важко проводити градацію по 

претендентах на підвищення по посаді чи визначати результативність праці без 
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оцінки критеріїв. Ця оцінка дасть можливість обрати власне той інструмент 

соціально-психологічних методів, який буде найбільш впливовим для певного 

працівника. Ґрунтовна система оцінки персоналу передбачає комплексну 

оцінку працівника, яка може розроблятись за всіма посадами та категоріями 

персоналу готельно-ресторанного комплексу «Янісоль». 
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ 
ПЕРСОНАЛУ ДИСТРИБУЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ ТОВ «ФОРВАРД-СВ» 

 

Анотація. Розглянуто теоретичні  основи 
формування системи мотивації персоналу. В 
статті досліджено потенціал та системи 
мотивації на підприємстві. Проведено аналіз 
шляхів покращення становища ймовірного 
розвитку систем мотивації та компанії в 
цілому. Розглянуто концепцію удосконалення 
системи управління персоналом, що базується на 
використанні системного підходу у процесі 
формування мотиваційної політики 
торговельних підприємств. Проаналізовано та 
оцінено систему мотивації дистрибуційної 
компанії ТОВ «ФОРВАРД-СВ». Визначено 
ефективність системи мотивації персоналу 
на досліджуваному підприємстві. З’ясовано 
рівень задоволеності працівників діючою 
системою мотивації. Розглянуто 
інноваційний підхід компанії творчого 
стимулювання працівників. 
Ключові слова: мотивація, проблеми 
розвитку, впровадження систем мотивації, 
підприємство. 

Abstract. The theoretical basics of the formation 

of personnel system motivation was considered. 

In the article the potential and systems of 

motivation at enterprises. The analysis of ways 

to improve the situation of probable 

development of systems of motivation and 

enterprise in general. The concept of improvement 

of the personnel management system that based on 

using of the system approach in the process of 

formation of the motivational policy of trading 

enterprises was considered. The system of 

personnel motivation was analyzed and 

evaluated at distribution company Ltd. 

«FORWARD-SV». And it was determined the 

efficiency of personnel system motivation in the 

target enterprise. It is found satisfaction level of 

the current system of the staff motivation. The 

innovative approach of the creative stimulation 

of the company was considered. 

Keywords: motivation, problems of 

development, implementation of motivation 

systems, enterprise. 

 

Вступ. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення 

мобілізації наявного кадрового потенціалу, активізації його трудової діяльності 

та ефективності виконання поставлених завдань. Особливо актуального 

значення набуває практичне впровадження перетворень та формування нової 

системи мотивації праці на засадах інноваційних підходів до побудови 

мотиваційних моделей, що враховували б внутрішні структурні зміни, 

притаманні сьогоденню. Успішна господарська діяльність підприємства, 
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випуск конкурентоспроможної продукції залежить не лише від 

технічного оснащення організації, наявності сучасних технологій, чітко 

поставленої системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень 

ринкового середовища та послідовного впровадження концепції просування 

товарів на ринки, а й від чітко налагодженої системи управління та 

мотивації персоналу.  

Системний підхід у формуванні мотиваційної політики та в процесі 

управління персоналом є актуальним для сучасного бізнес-середовища чи 

окремого суб’єкта господарювання, оскільки не завжди використовуються всі 

елементи мотивації, а лише ті, що є менш затратними, а тому не раціональними 

для стимулювання персоналу на окремому підприємстві.  

Кожна компанія у процесі свого функціонування має на меті 

максимізувати прибуток, що є неможливим без ретельно підібраної команди 

фахівців, яка б могла реалізовувати усі поставлені цілі та завдання й ефективної 

системи управління ними. В свою чергу, управління виступає творчим 

процесом керівника, що ґрунтується на основі даних, які відображають 

реальний стан речей на підприємстві. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженням проблем 

формування ефективного механізму мотивації персоналу займалися зарубіжні 

вчені, серед яких А. Маслоу, Ф. Герцберг, K. Алдерфер, Д. МакКлеланд. У 

своїх наукових роботах вони зазначали, що ті чи інші потреби можуть впливати 

на мотивацію людини до праці, що потреби можуть бути об’єднані в окремі 

групи, впливають на її поведінку і примушують діяти. Серед вітчизняних 

науковців особливу увагу вивченням проблем стимулювання та мотивації праці 

приділяли такі вчені, як С. Іваницька, М. Клітна, Л. Кича, А. Колот, О. Корніюк, 

В. Корягіна, В. Лазненко. 

Метою дослідження є аналіз формування та реалізації системи мотивації 

персоналу дистрибуційної компанії. 

Об’єктом дослідження є мотиваційні процеси в системі управління 

персоналом ТОВ «Форвард-СВ». 
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Результати дослідження. Дистриб'юторська діяльність – це послідовна 

сукупність дій, що повторюються, з метою просування товарів від виробника 

(постачальника) до кінцевих споживачів і мають на меті підтримку та 

збільшення їх збуту. 

Головною метою компанії ТОВ «Форвард–СВ» – є якісна дистрибуція та 

задоволення потреб населення, просування нового товару на ринок збуту й 

проведення маркетингових дій.  

Головні завдання компанії ТОВ «Форвард–СВ» : 

– забезпечення оптової торгівлі продукцією парфумерного типу та 

побутової хімії; 

– розширення асортименту послуг, що надаються; 

– залучення нових роздрібних споживачів товару; 

– модернізації технологічних процесів, зниження операційних витрат; 

– оптимізація процесу дистрибуції; 

– збільшення каналу дистрибуції. 

Компанія займає значну частку ринку в активних продажах, покриваючи 

всю область та місто Хмельницький, будучи офіційним представником таких 

світових брендів як Colgate-Palmolive, Splat, SK Johnson, Johnson&Johnson, 

«Мелочи жизни», «Слобожанський миловар» тощо.  

Клієнтська база налічує більше 400 активних клієнтів. Об’єми продажів 

сягають близько – 4 млн. гривень на місяць при середній націнці 15-20%. 

Основну частку затрат становить: плата за логістичні послуги, оренда 

приміщень, зарплата персоналу. 

Потенціал показників компанії досить значний, про що свідчить стабільне 

виконання поставлених виробником планів, які протягом року можуть зростати 

до 10-15%, а отже компанія займає все нові й нові ринки збуту та розширює 

існуючу клієнтську базу. 

Аналіз результатів діяльності ТОВ «Форвард–СВ» за 2017-2018 рр. 

розглянемо на основі таких показників як обсяг доходу, обсяг витрат та 

рентабельність від реалізованої продукції.  
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Обсяг доходу (по відношенню до минулого року): 132,6 % (4832748,9 грн. 

/ 3643427,8 грн.). 

Обсяг витрат (по відношенню до минулого року): 130,9 % (4336660,9 грн. 

/ 3311316,8 грн.).  

Показник рентабельності: 10,26 % (496,1тис.грн. / 4832,9 тис. грн.*100). 

На рисунку 1 представлено співвідношення показників витрати-дохід-

чистий прибуток. 

 
Рис. 1. Співвідношення показників витрати – дохід – чистий прибуток 

Джерело: сформовано автором 
 
Аналіз показників дає змогу оцінити досить високий рівень 

рентабельності компанії, спроможність її розвитку. 

Основну частку витрат компанії становлять витрати на заробітну плату та 

логістичні витрати. Правильна мотиваційна система та ефективна діяльність 

персоналу зумовила незначний ріст обсягу доходу по відношенню до витрат 

(відносно 2017 р.), проте в рамках жорсткої конкуренції та загального спаду 

обсягів продажу, даний ріст має суттєве значення. 

Мотивація працівників компанії-дистриб’ютора напряму залежить від 

виконання останніми планів продажу та задач, що даються виробником на 

певний період (місяць, квартал). Нерідко зустрічається і прояв ініціативи 

дистриб'ютора, що заохочують своїх працівників проводячи власні мотиваційні 

програми. В обох випадках проводиться обговорення системи мотивації 

дистриб'ютора (зазвичай – у  взаємозв'язку з мотивацією виробника). Однак, 

при досягненні взаємної згоди виникають серйозні труднощі в разі спроби 

нав'язати дистриб'ютору нову модель розвитку відносин без конструктивного 
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аналізу потреб останнього. Актуальності набуває необхідність фактичного 

зовнішнього втручання в діяльність незалежної бізнес-структури щодо 

розробки і застосування виробником гнучких схем мотивації, які дозволяють 

впливати на досягнення дистриб'ютором планових значень ключових 

показників. 

Ринок диктує стимулювання збуту. Необхідність додаткового 

стимулювання проявляється в повній мірі на динамічних, спекулятивних і 

конкурентних ринках. Введення додаткових стимулів може економічно 

виправдати спеціальні дії дистриб'ютора, на здійсненні яких наполягає 

виробник. Відмова ж від розгляду системи мотивації дистриб'ютора в даному 

випадку веде до порушення планів виробника, а то і до розриву відносин. 

Дистриб'ютор Форвард–СВ працює в режимі самомотивації. Очевидно, 

укладаючи угоду про співпрацю, дистриб'ютор розраховує на цілком певну 

вигоду, яка в кінцевому рахунку трансформується в прибуток. Сама по собі ця 

вигода є достатнім стимулом для ефективної роботи дистриб'ютора, а тому на 

стартовому етапі відносин питання додаткової мотивації можуть не виникати 

зовсім. 

Стабільний бізнес на ринках з високим рівнем конкуренції не може не 

передбачати будь-яких спеціальних мотивуючих пропозицій з боку виробника. 

В окремих випадках навіть прибутковість продажів певної групи товарів може 

не особливо цікавити дистриб'ютора. Перш за все йдеться про знакові, 

затребувані товарні лінійки, що виконують роль локомотива продажів усього 

асортименту дистриб'ютора.  

Мета розробки системи мотивації для компанії Форвард–СВ – 

привернути увагу дистриб'ютора до стратегічних, тактичних й оперативних 

цілей виробника. Проте «Форвард–СВ» надалі сам формує для підлеглих 

систему мотивації в односторонньому порядку. 

На сьогоднішній день мотивація працівників компанії «Форвард–СВ» 

напряму спрямована на якісне покриття існуючої бази клієнтів, виконання 

зазначених планів продаж та виконання другорядних задач. За виконання 
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об’єму продажів менеджер з продажу отримує певний відсоток від продажів. 

До того ж відсоток може коливатись в залежності від відсотку виконання 

плану (табл. 1). 

Таблиця 1 
Матеріальне мотиваційне поле менеджера з продажу ТОВ «Форвард–СВ» 

№ з/п Матеріальна винагорода Захід стимулювання 

1 За виконання 85% від загального плану 2% від об’єму продажу 

2 При 100% виконанні плану 3,5% від об’єму продажу + премія 

Джерело: сформовано автором 
 
Існують і інші ряди задач безпосередньо від виробника, при виконанні 

яких, менеджер отримує матеріальну винагороду окремо від основної 

мотивації. Від нарахованої заробітної плати дистриб’ютор знімає 7% у фонд 13 

заробітної плати, що видається працівникам у січні кожного року. 

Мотивація керівників нижньої ланки (супервайзери) пов’язана 

безпосередньо із загальним виконанням плану команди того чи іншого відділу. 

Таким чином, працюють у форматі відсоткової системи продаж, подібної до 

менеджерів продажу. Працівники офісу (адміністратор, бухгалтер та інші) 

отримують звичайний фіксований оклад + премії. 

Мотиваційну політику компанії, так звану позитивну мотивацію, можна 

умовно розподілити на два сектори – матеріальний та нематеріальний, що 

зображено на рисунку 2. 
Мотиваційна політика фірми 

 

Матеріальна Нематеріальна 

1. Заробітна плата, 
доплати 

 1. Навчання 
Кар’єрне 
зростання 

2. Премії  
2. Підв. кваліфікації, 
(тренінги)  Подяки 

3. Відсотки з 
дивідендів, 
прибутку, акції 
компанії 

 
3. Путівки 
(санаторій, 
турист.подорожі)  

Спец. звання 

  
4. Комунікації 
(транспорт, зв'язок ) Грамоти 

Рис. 2. Мотиваційна політика ТОВ «Форвард–СВ» 

Джерело: сформовано автором 
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Компанія намагається створювати найкомфортніші умови праці. 

Навчання та тренінги завжди проводяться за рахунок підприємства, також 

компанія часто розігрує додаткові призи за найкращі показники продажів у 

категорії того чи іншого пріоритетного показника поміж відділами компанії. 

Такими призами можуть бути техніка, путівки тощо. 

Досить ретельно компанія підходить до творчого стимулювання: 

стажування, можливість самореалізації та самовдосконалення. Окрім того 

працівники компанії користуються повагою, оскільки мають можливість 

працювати та розвиватись у компанії зі світовими брендами. Часто проводяться 

корпоративи та групові відпочинки, працівникам надається відпустка. 

Висновки. Компанія «Форвард–СВ» займає лідируючі позиції на ринку 

збуту товарів для дому та побутової хімії та постійно вдосконалюється. Робота 

компанії спрямована на задоволення потреб населення шляхом якісної 

дистрибуції товарів світових брендів.  

В мотиваційній програмі компанія «Форвард–СВ» будує стимули для 

персоналу опираючись на зарубіжний досвід дистриб’юторів та компаній-

виробників. Головною формою мотивації є матеріальне стимулювання праці, 

що становить процес формування і використання систем матеріальних стимулів 

праці та їх розподілу відповідно до рівня виконання плану.  

Основною проблемою, яка в подальшому впливатиме на мотиваційну 

програму компанії, є поступове захоплення роздрібного та оптового ринку 

мережами побутової хімії такими як ЕVA, WATSONS, PROSTOR та інші. 

Дані компанії отримують товар напряму від виробника, а розподіл 

маркетингових коштів все більше йде в сторону саме мереж, в результаті чого 

ламається цінова політика на товар одного і того самого виробника. Як свідчить 

практичний досвід, роздрібна (традиційна) дистрибуція зникає через 

нездатність конкурувати з мережами-гігантам. Дистриб’ютору стає все важчим 

утримання існуючих часток ринку та виконання якісної роботи з традиційною 

мережею клієнтів роздрібної й оптової торгівлі. Націнка дистриб’ютора значно 

зменшується, з метою пропозиції товару на рівні конкуруючої ціни мереж-
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гігантів. Таким чином, методи мотивації працівників в «полях» (менеджерів 

продажу) з плином часу стануть не реальними у досягненні цілей, адже плани 

продажів мають тенденцію до зростання,  а показники виконання планів 

виробників – спадають.  

Вирішення проблеми можливе лише за умови перегляду національними 

менеджерами виробника політики розподілу маркетингового бюджету між 

мережами та дистриб’юторами в областях, що сприятиме формуванню 

оптимальної рекомендованої ціни як від дистриб’ютора, так і в мережах, та за 

умови формування адаптованих до реальної економічної ситуації мотиваційних 

систем дистрибуційної компанії.  
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АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА 
УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА НЕСТАБІЛЬНИХ УМОВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Анотація. У статті досліджено та поглиблено 
теоретичні та методичні аспекти 
впровадження системи антикризового 
менеджменту в діяльність сучасних підприємств 
як основного інструменту управління у 
нестабільних та кризових умовах 
господарювання. Визначено сутність, ключові 
характеристики та особливості процесів і 
технологій антикризового менеджменту. 
Систематизовано та згруповано методичний 
інструментарій антикризового менеджменту на 
підприємстві. Визначено найбільш застосовувані 
та популярні методи антикризового 
менеджменту на сучасних підприємствах. 
Доведено об’єктивну необхідність 
запровадження антикризового менеджменту та 
визначено його місце у загальній системі 
управління підприємством. 
Ключові слова: антикризовий менеджмент, 
методи антикризового менеджменту, 
контролінг, аутсорсинг, реінжиніринг, 
даунсайзинг, модернізація, санація. 

Abstract. The article investigated and 

deepened theoretical and methodical 

aspects of the implementation of the anti-

crisis management system in the activity of 

modern enterprises as the main 

management tool in unstable and crisis 

economic conditions. The essence, key 

characteristics and features of processes 

and technologies of crisis management are 

determined. The methodical tools of crisis 

management at the enterprise are 

systematized and grouped. The most used 

and popular methods of crisis management 

at modern enterprises are determined. The 

objective necessity of introduction of anti-

crisis management is proved and its place 

in the general enterprise management 

system is determined. 

Keywords: crisis management, methods of 

crisis management, controlling, 

outsourcing, reengineering, downsizing, 

modernization, sanation. 
 

Вступ. Динамічні умови господарювання, економічна нестабільність та 

невизначеність потребують готовності управлінського апарату до різких змін 

зовнішнього середовища та оперативного реагування на появу кризових 

процесів та явищ [10, с. 112].  

В умовах невизначеності та дестабілізації діяльності більшості суб’єктів 

господарювання антикризовий менеджмент займає першочергове місце в 

управлінні будь-якого підприємства. Кризові процеси в економіці та діяльності 

сучасних підприємств вимагають своєчасної реакції запобігання їх наростання 

та поглиблення з метою уникнення і недопущення банкрутства [9, с. 137-138]. 

Наразі більшість підприємств не просто переживають тимчасові 

труднощі, а фактично балансують на кризовому рівні. Тому постає актуальною 
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проблема пошуку й впровадження в практику таких форм і методів управління, 

використання яких дозволяло б не доводити справу до банкрутства 

підприємства. У сьогоднішніх умовах для ефективного функціонування 

підприємства на ринку необхідно керувати впливом не тільки внутрішніх, але і 

зовнішніх, стосовно підприємства, факторів.  

Від керівника, менеджера залежить виживання підприємства. Тому 

менеджер зобов’язаний вміти виявляти основні фактори, що впливають на його 

організацію. Він покликаний знайти й запропонувати найбільш раціональні 

способи реагування на зовнішні впливи ризику, обумовленого невизначеністю 

зовнішнього середовища. Крім того, у міру розвитку ринкових відносин 

підсилюється конкуренція. Щоб вижити в цих умовах слід впроваджувати 

технічні й інших нововведення, приймати нестандартні рішення [7, с. 3]. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Актуальність проблеми 

своєчасного виявлення та недопущення поглиблення кризових процесів в 

діяльності підприємства визначається рядом досліджень сучасних науковців, 

зокрема працями: Коваленко О. В. [4], Лігоненко Л. О., Терещенко О. О., 

Скібіцького О. М. [7], Череп А. В., Штангрета А. М., Копилюк О. І., 

Гук О. В. [3], Гавриленко Т. В. [2] та інших. Однак незважаючи на вагомий 

науковий доробок, потребує більш детального дослідження питання 

застосування антикризового менеджменту як основної складової управління у 

сучасних нестабільних умовах економіки. Актуальність, практична значущість 

та недостатня дослідженість означеного питання зумовили вибір теми статті, 

визначили її мету та завдання. 

Метою статті є дослідження та поглиблення теоретичних та методичних 

аспектів впровадження системи антикризового менеджменту в діяльність 

сучасних підприємств як основного інструменту управління у нестабільних та 

кризових умовах господарювання з метою стабілізації фінансового стану і 

недопущення банкрутства підприємства. 

Вирішення поставленої мети досягається за допомогою вирішення 

наступних завдань: 
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− визначити теоретичні аспекти антикризового менеджменту, а саме 

його сутність, ключові характеристики та особливості; 

− дослідити та систематизувати методичний інструментарій 

антикризового менеджменту на підприємстві; 

− охарактеризувати найбільш застосовувані та популярні методи 

антикризового менеджменту на сучасних підприємствах;  

− довести об’єктивну необхідність запровадження антикризового 

менеджменту та визначити його місце у загальній системі управління 

підприємством. 

Результати дослідження. Найбільш дієвим та ефективним інструментом 

попередження та запобігання кризам є на сьогодні антикризовий менеджмент.  

Цілком погоджуємося із О.В. Коваленко [4], що комплексна система 

превентивного управління кризами, яка полягає в постійному моніторингу та 

своєчасному реагуванні на «слабкі сигнали-індикатори» про виникнення 

загрози, здатна запобігти неплатоспроможності та банкрутству підприємства, 

оскільки є час для підготовки відповідних контрзаходів залежно від сили та 

змісту сигналів [4, с. 66]. 

Крім того, О. В. Гук [3] доводить необхідність запровадження на 

підприємствах такої системи антикризового менеджменту, яка націлена на 

запобігання кризовим ситуаціям, усуненню проблем до того моменту, коли 

вони ще не набули незворотного характеру. Ця система управління повинна 

також набувати своїх специфічних рис на кожному з управлінських рівнів і 

бути об’єднана спеціальною програмою стратегічного розвитку підприємства, 

що дозволить своєчасно долати виникаючі тимчасові перешкоди, зберігати і 

збільшувати ринкові позиції за будь-яких зовнішніх (економічних, політичних, 

соціальних) умов, спираючись, в основному, на власні ресурси [3, с. 195]. 

Антикризовий менеджмент − система, спрямована на найбільш 

оперативне виявлення ознак кризового стану та створення відповідних 

передумов для їх своєчасного подолання з метою забезпечення виживання і 
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відновлення життєздатності суб’єкта господарювання, недопущення 

виникнення ситуації його банкрутства [2, с. 149]. 

Найважливішими характеристиками системи антикризового 

менеджменту є:  

– гнучкість і адаптивність, які найчастіше притаманні матричним 

структурам управління;  

– схильність до посилення неформального управління, мотивація 

ентузіазму, терпіння, впевненості;  

– диверсифікація управління, пошук найбільш доцільних 

типологічних ознак ефективного управління у складних ситуаціях;  

– зниження централізму для забезпечення сучасного ситуаційного 

реагування на проблеми, що виникають;  

– посилення інтеграційних процесів, що дозволяють концентрувати 

зусилля та ефективніше використовувати потенціал компетенції.  

– Антикризовий менеджмент має певні особливості стосовно його 

процесів і технологій, а саме: 

– мобільність і динамічність у використанні ресурсів, здійсненні змін, 

реалізації інноваційних програм;  

– здійснення програмно-цільових підходів у технологіях розробки та 

реалізації управлінських рішень;  

– підвищена чутливість до фактору часу у процесах управління, 

здійснення своєчасних дій стосовно динаміки ситуацій;  

– посилення уваги до попередніх і подальших оцінок управлінських 

рішень та вибору альтернатив поведінки і діяльності;  

– використання антикризового критерію якості рішень при їхній 

розробці та реалізації [7, c. 184-185].  

Аналіз наукової літератури [1-8] дозволив систематизувати методи 

антикризового менеджменту як інструменту запобігання кризовим явищам та 

банкрутству підприємства (рис. 1).  
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Рис. 1. Методи антикризового менеджменту 

Джерело: сформовано на основі [1-8] 
 

Методи антикризового менеджменту згруповано за терміном дії в три 

групи: оперативні − це методи, які повинні діяти на підприємстві постійно з 

метою завчасного виявлення кризових явищ (строком до 1 року); тактичні – 

методи, які застосовуються на ранніх стадіях виявлення кризи, їх діяльність 

спрямована на покращення фінансових та економічних показників підприємства 

(строком до 3 років); стратегічні – методи, які включать комплекс заходів більш 

тривалої дії (строком від 3 років) стосовно виходу підприємства з кризи [1]. 

Антикризовий менеджмент передбачає застосування методів активного 

реагування на зовнішні та внутрішні загрози для суб’єкта управління. Детальну 

характеристику кожного з методів антикризового менеджменту було 

розглянуто у попередніх роботах [9-13]. Тому вважаємо за необхідне 

відзначити із кожної групи ті методи, які останнім часом набувають все більшої 

популярності та активно застосовуються і впроваджуються у діяльність 

вітчизняних підприємств, зокрема, контролінг, аутсорсинг, реінжиніринг, 

даунсайзинг, модернізація і санація. 

Контролінг як один із оперативних методів антикризового менеджменту, 

повинен активно впроваджуватися і використовуватися на підприємстві як 

міжфункціональний напрям управлінської діяльності, який завдяки 

цілеспрямованим збору, обробці та альтернативному інтерпретуванню 

отриманої інформації допомагає у процесі прийняття управлінських рішень, 

МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОПЕРАТИВНІ ТАКТИЧНІ СТРАТЕГІЧНІ 

▪ Діагностика 
▪ Моніторинг 
▪ Контролінг 

▪ Аутсорсинг 
▪ Бенчмаркінг 
▪ Регуляризація 
▪ Диверсифікація 
▪ Злиття 
▪ Реінжиніринг 
▪ Даунсайзинг 
▪ Модернізація 

▪ Санація 
▪ Реструктуризація 
▪ Банкрутство 
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головною метою яких є досягнення оптимальної узгодженості рівня розвитку та 

прибутковості підприємства [10, с. 114]. Крім того, контролінг забезпечує 

методичну інструментальну базу для підтримки основних функцій 

менеджменту: планування, контролю, обліку і аналізу, а також оцінки ситуації 

для прийняття управлінських рішень [11, с. 98]. Адже мистецтво ефективного 

управління полягає в умінні передбачати ситуацію і забезпечити досягнення 

поставлених цілей. Призначення контролінгу − у створенні гарантій виконання 

планів і попередження виникнення кризових ситуацій. 

Аутсорсинг є складовою тактичних методів антикризового менеджменту і 

являє собою свого роду альтернативу залучення професійних послуг в разі 

відсутності відповідної кадрової одиниці в штаті підприємства, або доручення 

виконання проекту чи завдання більш досвідченій і успішній у даній справі 

команді з метою максимізації отриманого ефекту і відповідно прибутку. Тобто, 

аутсорсинг є ресурсною альтернативою, яка включає передачу виконання 

неосновної діяльності підприємства або функцій, які виконувались персоналом 

підприємства із використанням ресурсів підприємства, зовнішньому 

постачальнику. 

Реінжиніринг являє собою фундаментальне переосмислення і радикальне 

перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення 

якості функціонування. Головною метою реінжинірингу бізнес-процесів є 

значне прискорення реакції підприємства на зміни до вимог споживачів (або на 

прогноз таких змін) при багатократному зниженні витрат усіх видів. 

Основними завданнями реінжинірингу бізнес-процесів є різке зниження витрат 

часу, чисельності працівників та інших витрат на виконання виробничих 

функцій, а також глобалізація бізнесу: робота з клієнтами і партнерами в будь-

якій точці світу, робота з клієнтом у режимі 24 х 365 (24 години на добу, 365 

днів на рік). Основними властивостями реінжинірингу є: відмова від 

анахронічних правил і підходів та початок ділового процесу ніби з «чистого 

листа»; нехтування діючими системами, структурами і процедурами та 
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докорінна зміна способів господарської діяльності; забезпечення значних змін 

показників діяльності [12, с. 284]. 

Даунсайзинг як тактичний метод антикризового менеджменту передбачає 

зменшення розмірів компанії для покращення її функціонування або зменшення 

витратної частини бюджету, в основному за рахунок скорочення кадрів, 

проведення більш ефективної HR-діяльності, зміні першорядних цілей та 

робочих процесів компанії, перетворення структури компанії. За допомогою 

даунсайзингу компанії намагаються адаптуватися до вимог зовнішнього і 

внутрішнього середовища, щоб відповідати реальним потребам попиту та 

ринковим можливостям. 

Модернізація на сьогодні є одним з найбільш ключових аспектів ведення 

бізнесу в будь-якій сфері діяльності за сучасних ринкових умов 

господарювання. Оскільки успішними можуть бути лише ті компанії, які йдуть 

в ногу з часом. Саме тому модернізація, як тактичний метод антикризового 

менеджменту, передбачає перехід компаній до новітніх технологій, оновлення 

машин, обладнання, устаткування, пов’язана з впровадженням у виробництво 

інноваційних та науково-технічних досягнень для оптимізації виробничих 

процесів на підприємстві та випуску продукції з інноваційною складовою, що 

дає змогу підприємству успішно протистояти конкурентам на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

Санація є комплексною процедурою оздоровлення підприємства і 

належить до стратегічних методів антикризового менеджменту. Це система 

фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та 

соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості та конкурентоспроможності 

підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Санація є комплексною 

процедурою прийняття управлінських рішень, які пов’язані з однією або 

декількома сферами діяльності підприємства для забезпечення його 

оздоровлення, переорієнтації господарської діяльності на більш конкурентну 

завдяки ефективним ресурсним або організаційно-структурним трансформаціям. 
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Таким чином, для нормального існування підприємства та запобігання 

його кризового стану слід сформувати відповідну і адекватну реальним 

соціально-економічним процесам систему попередження, прогнозування та 

запобігання банкрутству, яка породжує здатність промислового виробництва до 

функціонування в умовах підвищеного ризику і загроз [13, c. 273]. Дана 

система складається із трьох підсистем, кожна з яких, виходячи з їх назви має 

своє функціональне призначення та способи реалізації – це підсистема 

попередження, запобігання і подолання кризових явищ на підприємстві. 

Зокрема, підсистема запобігання банкрутству передбачає здійснення комплексу 

заходів, що підвищують рівень діяльності підприємства та його шанси на 

«виживання» в кризових умовах розвитку, а також сприяють недопущенню до 

критичного стану діяльності підприємства, і як наслідку до банкрутства. 

Основним завданням даної підсистеми є фінансова стабілізація діяльності 

підприємства у динамічних умовах сучасності. 

Однією із ключових складових підсистеми запобігання банкрутству та 

основним способом виживання підприємства у кризових умовах виступає 

антикризовий менеджмент, який повинен ґрунтуватись на своєчасній діагностиці 

рівня та причин кризового стану і реалізації адекватних антикризових програм.  

Отже, в сучасних умовах господарювання антикризовий менеджмент є 

невід’ємною складовою системи управління підприємством, основною метою 

якого є швидке поновлення платоспроможності та відновлення достатнього 

рівня фінансової стабільності підприємства для запобігання його банкрутству. 

Висновки. Ефективність антикризового менеджменту зумовлена 

здатністю керівництва конструктивно реагувати на зміни, які загрожують 

нормальному функціонуванню підприємства. Саме тому процес антикризового 

управління має передбачати цілеспрямованість, послідовність, своєчасність 

прийняття рішень та їх адаптованість у процесі життєдіяльності підприємства. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що головним завданням 

антикризового менеджменту як основної складової управління та інструменту 

попередження банкрутства є забезпечення ефективного функціонування 
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підприємства та його стійкого розвитку в умовах, що характеризуються 

імовірністю виникнення кризових явищ, шляхом раннього діагностування 

кризи, розробки заходів щодо її подолання та усунення.  
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИКЛАДІ 
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АПТЕКА ОРИГІНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ») 

 
Анотація. Метою даної роботи є 
дослідження процесу управління персоналом. 
Досліджено складові процесу управління 
персоналом. Розглянуто процес залучення 
зовнішніх претендентів на посаду. 
Виокремлено принципи і критерії, 
використовувані керівництвом при відборі 
персоналу. Побудовано схему оцінки 
директором та менеджером (управителем) 
персоналу. Виділено завдання, що 
вирішуються за допомогою оцінки 
директором та менеджером (управителем) 
персоналу. Запропоновано залучення 
додаткових форм професійного навчання. 
Розглянуто сферу використання форм 
професійного розвитку. Визначено 
мотиваційні заходи для персоналу. Оцінено 
ефективність роботи працівників і 
керівництва як згуртованої команди за 
організаційною культурою.  
Ключові слова: персонал, управління 
персоналом, фармацевтичний бізнес, 
претенденти, мотивація, набір персоналу, 
відбір персоналу, оцінка персоналу, розвиток 
персоналу.  

Abstract. The purpose of this work is to study 

the process of personnel management. The 

components of the personnel management 

process are explored. The process of attracting 

external applicants to the post is considered. 

The principles and criteria used by the 

leadership in the selection of personnel are 

singled out. The scheme of estimation by the 

director and the manager (manager) of the 

personnel has been constructed. The tasks are 

solved by means of evaluation by the director 

and manager (manager) of the personnel. It is 

proposed to involve additional forms of 

professional training. The sphere of use of 

forms of professional development is 

considered. Motivational measures for the 

personnel are determined. Evaluated the 

effectiveness of work of employees and 

management as a cohesive team for 

organizational culture. 

Keywords: personnel, personnel management, 

pharmaceutical business, candidates, 

motivation, recruitment, personnel selection, 

staff assessment, personnel development. 

 

Вступ. Одним з найважливіших складових елементів менеджменту 

підприємства є управління персоналом як система ефективного управління 

працівниками і їхньою діяльністю [1]. 

Основною метою управління персоналом в сучасних умовах є набір, 

відбір, оцінка, ефективне навчання персоналу, підвищення кваліфікації та 

трудової мотивації [2]. 
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Тому управління персоналом підприємства є необхідною 

функціональною стратегією, успіх якої є запорукою високих результатів 

підприємницької діяльності, конкурентоспроможності та динамічного розвитку 

підприємства [1]. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми управління 

персоналом розглядають в свої працях як представники класичної школи 

Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Емерсон, Л. Урвік, М. Вебер, Г. Форд, А. Маслоу, так і 

сучасні вітчизнянні автори В. Петюх, В. Савченко та М. Долишній. 

Проблема управління персоналом в умовах фармацевтичних підприємств 

є досить новою для вітчизняних науковців: її детальний розгляд було розпочато 

в Україні в 60-70-ті роки ХХ ст. [3]. Так, В. Л. Базарний розглядав питання 

щодо сталості фармацевтичного персоналу, зокрема питання трудової 

мобільності персоналу у фармацевтичній галузі [4]. В. А. Загорієм було 

досліджено систему безперервного підвищення кваліфікації спеціалістів 

фармації [5]. Л. Ю. Бабінцевою формалізовано процес управління персоналом 

фармацевтичних підприємств в умовах інформатизації [6].  

Метою роботи є дослідження процесу управління персоналом на прикладі 

підприємства ТОВ «Хмельницька Аптека Оригінальних Препаратів» (далі –

 ТОВ «ХАОП»). 

Результати дослідження. ТОВ «ХАОП» є закладом охорони здоров’я, 

призначеним для медикаментозного забезпечення населення, підприємств, 

установ та організацій, здійснює реалізацію лікарських засобів аптечного і 

промислового виготовлення, виробів медичного призначення, лікарських 

косметичних засобів, лікарських домішок до харчових продуктів, лікувальної 

мінеральної води, а також оптики. 

Персонал ТОВ «ХАОП» – це команда однодумців, робота якої 

побудована на етичних стандартах ведення бізнесу. Кожен співробітник 

неухильно прагне до професійного росту. Своєю працею, системою організації 

бізнесу ТОВ «ХАОП» демонструє можливість стабільної роботи на основі 

високих професійних стандартів, законослухняності, чесності та відкритості. 
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Організаційний механізм функціонування ТОВ «ХАОП» схематично 

зображений на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Організаційний механізм функціонування ТОВ «ХАОП» 

Джерело: сформовано автором на основі даних ТОВ «ХАОП» 
 
На рисунку 2 представлено складові процесу управління персоналом в 

ТОВ «ХАОП». 

 

Рис. 2. Складові процесу управління персоналом в ТОВ «ХАОП» 

Джерело: складено автором на основі даних ТОВ «ХАОП» 
 
Метою набору персоналу в ТОВ «ХАОП» є створення необхідного 

резерву претендентів на всі посади і спеціальності, з якого пізніше відбирають 

найбільш відповідних працівників – провізорів, фармацевтів та ін.  

У ТОВ «ХАОП» швидше здійснюється набір із залученням зовнішніх 
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джерел персоналу (публікації оголошень в газетах і соціальних мережах, 

звернення до агенцій з працевлаштування та закладів вищої освіти), ніж 

внутрішніх, тому що перевагами залучення зовнішніх претендентів є широкі 

можливості для вибору та поява нових імпульсів для розвитку, відсутність 

необхідності перепідготовки або підвищення кваліфікації персоналу. Щодо 

обсягу витрат на залучення претендентів ззовні, то керівництво ТОВ «ХАОП» 

ґрунтовно його планує, оскільки загальні витрати подекуди дорівнюють значній 

частині заробітної плати претендента.  

Проте все ж таки існує й недолік залучення претендентів ззовні, а саме 

тривалий термін адаптації нових працівників до ТОВ «ХАОП».  

Процес залучення зовнішніх претендентів узагальнено нами на рисунку 3. 

 

Рис. 3. Процес залучення зовнішніх претендентів в ТОВ «ХАОП» 

Джерело: складено автором на основі даних ТОВ «ХАОП» 
 

Набір претендентів є основою для наступного етапу – відбору персоналу 

ТОВ «ХАОП». Це один з ключових моментів роботи ТОВ «ХАОП», оскільки 

від якості відібраних претендентів залежить ефективність роботи загалом. 

Основне завдання ж відбору – знайти такого співробітника, який може 

вирішити поставлені перед ним завдання, внести свій внесок у досягнення 

стратегічної мети фармацевтичного бізнесу.  

При відборі персоналу директор та менеджер (управитель) ТОВ «ХАОП» 

керуються наступними чіткими критеріями і принципами (рис. 4). 

Узгодження термінів проведення співбесіди з найкращими претендентами  та відмова 
іншим, що не увійшли до скороченого переліку

Обчислення рейтингу заяв відповідно до рівнів прояву компетенцій, приклади яких 
претенденти описали в заявах,  а також перевірка їх даних 

Реєстрація всіх заяв (розроблених попередньо з описом ключових компетенцій посади), що 
надійшли від претендентів 

Рекламування вакансії у ЗМІ, соціальних мережах, агенціях з працевлаштування, закладах 
вищої освіти та ін.
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 Відбір персоналу  
  

Принципи    Критерії 
- Пошук кваліфікованих та 
найбільш відповідних 
претендентів для даної посади; 
- Забезпечення відповідності  
індивідуальних якостей 
претендентів вимогам, що 
пред`являються 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Освіта; 
- Досвід; 
- Тип особи; 
- Ділові якості; 
- Професіоналізм; 
- Фізичні характеристики; 
- Потенційні можливості 

Рис. 4. Принципи і критерії, використовувані керівництвом ТОВ «ХАОП» при відборі 
персоналу 

Джерело: складено автором на основі даних ТОВ «ХАОП» 
 

Після того, як найкращих претендентів на відповідну посаду відібрано, їх 

приймають на роботу з випробувальним терміном (від 1-го до 3-х місяців), 

даючи можливість керівництву оцінити претендентів безпосередньо на 

робочому місці. Якщо після закінчення випробувального терміну у керівництва 

немає претензій до нових співробітників, вони приймаються на постійну 

роботу. 

Взагалі важливим моментом процесу управління персоналом є оцінка 

персоналу, яка здійснюється для визначення відповідності працівника 

займаному чи вакантному місцю (посади) і виконується такими способами [7]: 

1. Оцінка потенціалу працівника (професійні знання, досвід, ділові і 

етичні якості, психологія особи, здоров'я і працездатність, рівень загальної 

культури). 

2. Оцінка індивідуального вигляду (дозволяє встановити якість, 

складність і результативність праці конкретного співробітника і його 

відповідність посаді ). 

3. Атестація кадрів (це комплексна оцінка, яка враховує потенційні 

можливості та індивідуальний вклад працівників в кінцевий результат). 

Оцінка фармацевтів та провізорів ТОВ «ХАОП» враховує такі особливі 

критерії: 

1. Виконання основних показників діяльності (загальний виторг – 

розраховується з врахуванням аналогічних попередніх періодів, 

фармакоекономічних показників та інших факторів; продаж препаратів, які 
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приносять найбільший прибуток – здійснення АВС-аналізу). 

2. Ефективна робота з відвідувачами (оцінюється на основі постійно 

зростаючої кількості постійних відвідувачів. Орієнтовний розрахунок цього 

показника можна провести на основі кількості виданих дисконтних карток та 

кількості та частоті покупок за цими картками). 

У ТОВ «ХАОП» головними особами в оцінці персоналу є безпосередньо 

директор та менеджер (управитель), вони є відповідальними за повноту і 

об'єктивність інформаційної бази, необхідної для поточної оцінки. Оцінка 

персоналу в ТОВ «ХАОП» проводиться в послідовності представленій на 

рисунку 5. 

 

Рис. 5. Схема оцінки персоналу директором та менеджером (управителем) 
ТОВ «ХАОП» 

Джерело: складено автором на основі даних ТОВ «ХАОП» 
 

За допомогою проведення оцінки персоналу в ТОВ «ХАОП» 

вирішуються певні завдання (рис. 6). 

 

Рис. 6. Завдання, що вирішуються за допомогою оцінки персоналу в ТОВ «ХАОП» 

Джерело: складено автором на основі даних ТОВ «ХАОП» 
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Основним методом дії на систему управління персоналом для 

забезпечення її ефективності є навчання персоналу (перепідготовка і 

підвищення кваліфікації). Система перепідготовки і підвищення кваліфікації 

персоналу швидко реагує на зміни потреб в робочій силі і надає працівникам 

можливість для навчання відповідно до їх інтересу.  

Основною формою підвищення кваліфікації сучасних провізорів і 

фармацевтів в ТОВ «ХАОП» є прослуховування відповідних лекцій зі здачею 

кінцевого кваліфікаційного екзамену. Проте, ми вважаємо, що під час лекцій 

слухачі зазвичай є пасивними учасниками навчального процесу, відповідно 

ефективний зворотній зв'язок між викладачем і аудиторії відсутній, тому 

вважаємо, що доцільним є залучення ще таких форм професійного навчання, як 

тренінги та навчальні відрядження. Під час тренінгів здійснюється практичне 

відпрацювання умінь і навичок роботи, моделюються спеціальні ситуації для 

розвитку та закріплення необхідних навичок, змінюється ставлення до власного 

досвіду і підходів у виконанні роботи. Під час навчальних відряджень 

удосконалюються та набуваються нові професійні навички, підвищується 

моральний дух колективу, мотивується персонал, налагоджуються нові зв’язки 

та підвищується імідж підприємства. 

Водночас найбільшого соціально-економічного ефекту від професійного 

навчання можливо досягти шляхом комплексного одночасного залучення форм 

професійного розвитку на різних етапах та для реалізації певних 

цілей (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 

Сфера використання форм професійного розвитку 

№ 
з/п 

Форми навчання Сфера використання для фармацевтів, провізорів 

1 2 3 

1. Лекції Як основний вид отримання теоретичних знань в процесі 
навчання на курсах підвищення кваліфікації 

2. Тренінги 
Під час проходження курсів підвищення кваліфікації для 
практичного закріплення отриманих теоретичних знань 

3. Навчальні відрядження 
За наявності нових тенденцій в організації праці 
(внутрішні); для отримання нового досвіду ведення 
господарської діяльності та обміну досвідом (зовнішні) 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
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Мотивація тісно пов’язана із ефективною діяльністю персоналу, його 

вмінням бути наполегливим та долати перешкоди, працювати із повною 

віддачею та ентузіазмом. Безумовно, мотивація персоналу є однією з 

найважливіших функцій менеджменту та першочерговою задачею у 

повсякденній діяльності керівника фармацевтичної організації [8]. 

Керівництво ТОВ «ХАОП» постійно стимулює персонал до роботи, 

використовуючи різноманітні мотиваційні прийоми, враховуючи при цьому 

індивідуальність кожної особистості, унікальність мотиваційної структури 

поведінки, стале співвідношення потреб, спонукань та мотивів людей. У 

ТОВ «ХАОП» мотивують персонал шляхом нагородження грамотами. Сюди 

також належать окремі заходи економічного характеру: премії, туристичні 

поїздки. Діють також дисциплінарні заохочення: зауваження, штрафи, 

звільнення з роботи. 

В цілому персонал ТОВ «ХАОП» є згуртованим і характеризується 

постійним складом, наявністю доброзичливих контактів між його членами як 

на роботі, так і в неробочий час, високим рівнем трудової дисципліни і 

високими показниками виробничої діяльності. 

Ефективність роботи працівників і керівництва як згуртованої команди 

оцінено за організаційною культурою ТОВ «ХАОП» за допомогою методики К. 

Камерона та Р. Куїнна [9]. 

За відповідною методикою є шість аспектів оцінки і кожен з них 

передбачає чотири альтернативи відповіді. Необхідно розподілити бали 100-

бальної оцінки між цими альтернативами в тому ваговому співвідношенні, яке 

найбільшою мірою відповідає ТОВ «ХАОП» та обрати літеру, що переважає у 

отриманих результатах. Параметр «А» відповідає клановій організаційній 

культурі, «В» – адхократичній, «С» – ринковій і «D» – ієрархічній [9]. 

Результати опитування працівників показали, що відповіді у 

відсотковому співвідношенні розподілились наступним чином: «А» – 35%, 

«B» – 12%, «С» – 40%, «D» – 13%.  

Отже, за даними дослідження типу організаційної культури 
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переважаючою є ринкова культура [9]. Це означає, що ТОВ «ХАОП», 

орієнтоване на результати, головною турботою якої є виконання поставленого 

завдання. Люди цілеспрямовані і змагаються між собою. Лідери – тверді 

керівники і суворі конкуренти. Вони непохитні і вимогливі. ТОВ «ХАОП» 

пов'язує воєдино акцент на прагненні перемагати. Репутація і успіх є спільною 

турботою. Фокус перспективи налаштований на конкурентні дії, рішення 

поставлених завдань і досягнення вимірюваних цілей. Успіх визначається в 

термінах проникнення на ринки і ринкової частки. Важливо конкурентне 

ціноутворення та лідерство на ринку. Стиль організації – жорстко проведена 

лінія на конкурентоспроможність.  

Висновки. Загалом, управління персоналом є важливою структурною 

одиницею в системі загального менеджменту. І власне від якості управління й 

буде залежати успішність підприємства.  

Що стосується системи управління персоналом ТОВ «ХАОП», то існують 

такі пріоритетні складові процесу: набір, відбір, оцінка, розвиток та мотивація 

персоналу.  

Керівництво ТОВ «ХАОП» здійснює набір персоналу із залученням 

зовнішніх джерел, що дає їм широкі можливості для вибору та появу нових 

імпульсів для розвитку. Також керівництво використоує чіткі критерії та 

принципи, які є запорукою подальшого ефективного відбору персоналу.  

Для визначення відповідності працівника займаному чи вакантному 

місцю (посади) в практиці ТОВ «ХАОП» здійснюється оцінка персоналу. Вона 

дозволяє удосконалювати процес управління персоналом, забезпечує контроль 

якості виконання роботи, сприяє розробці ефективної системи мотивації 

персоналу.  

Розвиток персоналу ТОВ «ХАОП» передбачає професійне навчання і 

підвищення кваліфікації – прослуховування відповідних лекцій зі здачею 

кінцевого кваліфікаційного екзамену. Проте, ми вважаємо, що доцільним є ще 

залучення таких форм професійного навчання, як тренінги та навчальні 

відрядження.  
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Щодо мотивації персоналу в ТОВ «ХАОП», то існує система додаткових 

виплат, дисциплінарних заохочень, що стимулює працівників на якісне 

виконання своїх функціональних обов’язків, і сприяє підвищенню ефективності 

діяльності ТОВ «ХАОП» в цілому. 

В цілому персонал ТОВ «ХАОП» є згуртованим і характеризується 

єдністю поведінки його членів, що заснована на спільності інтересів, ціннісних 

орієнтацій, норм, цілей і дій щодо їх досягнення. Ефективність роботи 

персоналу і керівництва як згуртованої команди оцінено за організаційною 

культурою за допомогою методики К. Камерона та Р. Куїнна. За даними 

дослідження типу організаційної культури переважаючою є ринкова культура. 
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КОРПОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ТА КОУЧИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ  

У МЕРЕЖІ КАВ’ЯРЕНЬ «КЛУБ КАВИ» 

 
Анотація. У статті розглянуто 
теоретико-методологічні аспекти розвитку 
персоналу, обґрунтовано необхідність 
розвитку кадрів для кожного підприємства. 
Обґрунтовано необхідність проведення 
досліджень та удосконалення у сфері 
розвитку персоналу підприємств на основі 
сучасних тенденцій їх функціонування. 
Досліджено сутність системи розвитку 
персоналу та її основні складові. Доведено 
необхідність впровадження комплексних дій 
із розвитку працівників. Розглянуто три 
основні напрями розвитку персоналу: 
особистісний, соціальний та професійний. 
Досліджено структуру і склад персоналу 
мережі кав’ярень «Клуб Кави» 

(м. Хмельницький) за рівнем освіти, а також 
показники продуктивності праці. 
Ключові слова: персонал, розвиток 
персоналу, управління розвитком персоналу, 
корпоративне навчання. 

Abstract. In the article the theoretical and 

methodological aspects of personnel 

development are considered and the necessity of 

personnel development for each enterprise is 

substantiated. The necessity of conducting 

research and improving in the field of the of 

personnel development of the enterprises is 

grounded on the basis of current trends in its 

operation. The essence of the personnel 

development system and its main components is 

investigated. The necessity of implementing 

complex actions for the development of workers 

is proved. Three main directions of personnel 

development are considered: personal, social 

and professional. The structure and composition 

of the staff of the network «Club Kavy» 

(Khmelnitsky city) for according to the level of 

education, and indicators of labor productivity, 

were explored. 

Keywords: personnel, personnel development, 

personnel development management, corporate 

training. 

 

Вступ. На сьогоднішній день у сучасному конкурентному середовищі 

досить складно відрізнятись будь-чим від конкурента, через доступність 

ресурсів на ринку. Саме тому, в економічно розвинених країнах розпочали 

дуже активний пошук резервів і нових конкурентних переваг. На зміну теорії, 

яка визначала персонал, як витрати, що потрібно скорочувати, з’явилась теорія 

управління людськими ресурсами. Відповідно до цієї теорії, персонал виступає 

як один із ресурсів бізнес-структури, який потрібує розумного управління та 

вкладення коштів у його розвиток. Персонал починає розглядатись, як 

основний ресурс, який стає визначальним фактором для успіху будь-якої 
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організації і його розвиток стосується загальної стратегії розвитку організації. 

Важливість факту розвитку персоналу на підприємстві пояснюється тим, що 

прискорення науково-технічного прогресу призводить до швидких змін у 

вимогах, що висуваються до професійних умінь, знань та навичок персоналу. 

Невідповідність кваліфікації персоналу потребам компанії негативно 

позначається на результатах її діяльності. Отже, важливим показником 

соціально-економічного розвитку організації стає кадровий потенціал. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. У сучасній літературі 

питанням управління персоналом та його розвитком приділяється значна увага, 

зокрема, це відображено в роботах таких вчених, як Балабанова Л. В. [1], 

Грішнова О. А [2], Кібанов А. Я. [3], Крушельницька О. В. [4], 

Гриньова В. М. [5], Татаревська М. С. [6], Стельмашенко О. В. [7], 

Брич В. Я. [8], Виноградський М. Д. [9] та інших. Проте, не зважаючи на значну 

кількість досліджень із питань розвитку персоналу, існує багато проблем, що 

потребують вирішення. 

Метою даного дослідження є визначення сутності системи управління 

розвитком персоналу підприємства та її ролі у забезпеченості ефективної 

діяльності суб’єкта господарювання, а також аналіз інноваційних технологій 

професійного розвитку персоналу та розробка пропозицій і рекомендацій щодо 

його вдосконалення.  

Основним завдання даної статті можна вважати дослідження системи 

управління розвитком персоналу організації і оцінка її ефективності на 

прикладі мережі кав’ярень «Клуб Кави».  

Об’єктом дослідження є процес навчання та розвитку персоналу мережі 

кав’ярень «Клуб Кави». 

Результати дослідження. Досліджуючи теоретичні аспекти на тему 

розвитку персоналу, варто зауважити, що єдиного трактування даного поняття 

не існує.  

Узагальнюючи визначення провідних учених та науковців, які 

досліджували саме це питання [1-5], формулюємо поняття розвиток персоналу 



130 

 

як безперервний процес удосконалення якісних характеристик працівників, з 

метою забезпечення їх ефективного розвитку та підвищення ефективності 

діяльності підприємства як у коротко- так і довгостроковій перспективі.  

Зазвичай, розвиток персоналу створює можливість працівникам 

засвоювати нові знання і навики для ефективного виконання поставлених цілей 

та завдань, а також підвищує їх мотивацію у роботі, прихильність до організації 

та зацікавленість у власній справі. 

Система розвитку персоналу – це сукупність організаційних методик та 

процесів, які необхідні для ефективного виконання завдань у сфері розвитку 

персоналу, а також оптимального задоволення запитів працівників, що напряму 

пов’язані із самореалізацією, професійною підготовкою та кар’єрою. Саме 

система розвитку персоналу повинна відповідати потребам працівників в 

отриманні та підвищенні професійної підготовки протягом усієї трудової 

діяльності [10]. 

Мережа кав'ярень «Клуб кави» – це місце, де можна не тільки купити 

улюблений напій, що бадьорить, але і забрати з собою інгредієнти для його 

приготування.  

Основними перевагами «Клубу кави» є: величезний вибір кави різних 

сортів (оптова і роздрібна торгівля); якісне обсмажування на професійному 

обладнанні; «розумні» ціни; привітний колектив, закоханий в свою роботу 

тощо. 

У суб’єкта господарювання наявна ефективна система розвитку 

персоналу, що надає ряд переваг. 

Ефективне управління розвитком персоналу потребує впровадження 

системного підходу, що базується на сукупності заходів, які спрямовані на 

удосконалення якісних характеристик працівників (навичок, знань, 

компетенцій тощо), що є необхідними у процесі реалізації загальної стратегії 

розвитку підприємства. 

Система розвитку персоналу мережі кав’ярень «Клуб Кави» здійснюється 

у трьох основних напрямках (рис. 1).  
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Професійний розвиток здійснюється за допомогою корпоративного 

професійного навчання, адже воно дозволяє компенсувати недостатній рівень 

знань та досвіду працівників щодо змін у застосовуваній техніці і технології 

виробництва.  

В даній організації розрізняють таки види навчання: підготовка кадрів, 

підвищення кваліфікації кадрів, перепідготовка кадрів. 

 

 

Особистісний розвиток  Соціальний розвиток  Професійний розвиток 

 
Рис. 1. Напрями розвитку персоналу мережі кав’ярень «Клуб Кави» 

Джерело: сформовано автором 
 
Впровадження заходів щодо розвитку персоналу надає бізнес-структурі 

такі переваги як: зміцнення відданості працівників цілям організації, 

удосконалення професійних знань та навичок, що забезпечить підвищення 

рівня ефективності діяльності суб’єкта господарювання, розкриття потенціалу 

працівників, полегшення впровадження інноваційних змін тощо.   

Ефективність та доцільність впровадження системи управління розвитком 

персоналу необхідно проаналізувати на практиці. 

Протягом останніх трьох років керівництвом мережі приділялась увага 

професійному розвитку їх персоналу, про що свідчить проходження 

професійної підготовки, підвищення кваліфікації персоналу. Однак, чіткого 

плану професійного розвитку для удосконалення компетенцій персоналу, що 

базувався би на комплексному підході, немає. 

Хоча, керівництво «Клубу Кави» турбується про своїх працівників і 

приділяє увагу питанням соціального розвитку (допомога багатодітним сім’ям; 

забезпечення гідного рівня доходів працівників; формування системи 

Напрями розвитку персоналу 

Підвищення соціального 
статусу. 

Просування по службі. 

Формування системи 
цінностей. 

Психологічний розвиток. 
Фізіологічний розвиток 

Набуття знань, навичок 
та умінь. 

Підвищення кваліфікації. 
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корпоративної культури). Також важливим напрямом розвитку персоналу 

підприємства є особистісний розвиток, який включає: цікаву роботу та 

активний корпоративний відпочинок тощо.  

Проаналізуємо склад та структуру персоналу за освітою, що є елементом 

оцінки його професійного розвитку.  

Кожне підприємство прагне залучити до роботи висококваліфікованих 

працівників. Мережа кав’ярень міста Хмельницького «Клуб Кави» налічує 

понад три кав’ярні.  

У таблиці 1 представлено дані однієї із мережі кав’ярень, що 

характеризують структуру і склад персоналу за рівнем освіти. 

Таблиця 1 

Структура і склад персоналу за рівнем освіти  
мережі кав’ярень міста Хмельницького «Клуб Кави» 

Показники 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення 

2017 р. до 

2015 р. 

осіб 
питома 

вага, % 
осіб 

питома 

вага, % 
осіб 

питома 

вага, % 
+/– % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Середньооблікова 
чисельність персоналу 

18 100,00 14 100,00 15 100,00 – 3 – 17  

з них: 
– з другим рівнем вищої 
освіти (магістратура) 

6 30,0 6 43,0 8 40,0 + 2 + 33 

– з першим рівнем вищої 
освіти (бакалав-ратура) 10 55,0 6 43,0 5 40,0 – 5 – 50 

– з фаховою передви-
щою освітою (молодший 
спеціаліст), з базовою 
середньою освітою 

2 11,0 2 14,0 2 20,0 0 0 

Джерело: сформовано автором 
 
Як видно, у звітному році кількість працівників з другим рівнем вищої 

освіти збільшилася на 2 особи, або на 33% по відношенню до базового року. 

Кількість працівників з першим рівнем вищої освіти зменшилась на 5 осіб, або 

на 50%. Кількість працівників з фаховою передвищою освітою (молодший 

спеціаліст), з базовою середньою освітою залишилась без змін. 
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Зростання середньооблікової чисельності персоналу з другим рівнем 

вищої освіти свідчить про підвищення рівня кадрового потенціалу, покращення 

рівня організації діяльності суб’єкту господарювання, скорочення опору 

впровадження інноваційних змін тощо. 

Управління розвитком персоналу мережі кав’ярень «Клуб Кави» здійснює 

менеджер з управління персоналом. Він забезпечує підприємство необхідною 

кількістю працівників, що мають відповідну кваліфікацію; оформляє прийом на 

роботу, переміщення чи звільнення персоналу; організовує облік кадрів та 

складає звітність, а також навчання працівників. 

Проаналізуємо показник продуктивності праці персоналу, що є 

відображенням того, наскільки ефективним є розвиток персоналу і чи здатна 

існуюча система управління персоналом гарантувати ефективний результат 

виконаної роботи. В таблиці 2 представлено показники продуктивності праці 

персоналу суб’єкта господарювання. 

Таблиця 2 

Аналіз показників продуктивності праці персоналу  
мережі кав’ярень «Клуб Кави» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення 2017 р. до 

2015 р. 
+/– % 

1 2 3 4 5 6 

Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції, тис. грн. 1067,4 1181,6 1621,5 + 554,1 + 52 

Середньооблікова 
чисельність персоналу, осіб 18 14 15 – 3 – 17 

З них робітників (бариста), 
осіб 8 6 6 – 2 – 25 

Середня кількість 
відпрацьованих днів одним 
робітником, днів 

93 102 112 + 19 + 20,4 

Середньорічний виробіток, 
тис. грн.: 
а) одного робітника 
б) одного працівника 

 
 

86,0 
59,3 

 
 

122,4 
84,4 

 
 

156,8 
108,1 

 
 

+ 70,8 
+ 48,8 

 
 

+ 82,3 
+ 80,0 

Середньоденний виробіток 
одного робітника, грн. 925 1200 1400 + 475 +51,4 

Середньогодинний виробіток 
одного робітника, грн. 115,5 150 175 + 59,5 +52 

Джерело: сформовано автором 
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Отже, як видно з таблиці 2, не зважаючи на зменшення середньооблікової 

чисельності персоналу, рівень продуктивності праці має тенденцію до 

збільшення, що свідчить про ефективність його роботи. Можливо також 

стверджувати, що працівники задоволені роботою, своїм розвитком, що 

позитивно відбивається на зростанні виробітку.  

Висновки. На сьогоднішній день персонал став ключовим ресурсом, який 

забезпечує ефективність функціонування будь-якої організації, тому його 

розвиток є невід’ємною частиною загальної стратегії підприємства. Система 

управління розвитком персоналу підприємства являє собою сукупність методів, 

які у майбутньому будуть забезпечувати виконання усіх завдань у сфері 

розвитку персоналу, а також проведення навчання для працівників, підвищення 

їх кваліфікації і просування кар’єрними сходами.  

У першу чергу для розвитку персоналу є важливим прийняття участі у 

майстер-класах, тренінгах, проходженні курсів та підвищенні кваліфікації, а 

також участь у  корпоративному коучингу. Адже на даний момент відбувається 

дуже різка зміна технологій та обладнання, що застосовуються у кавовій сфері. 

Проведення корпоративного навчання працівників без відриву від 

виробництва сприятиме підвищенню рівня продуктивності їх праці та доходу 

підприємств. Перспективними методами у розвитку персоналу є розширення 

системи мотивації на засадах індивідуального підходу та впровадження 

автоматизованих систем управління персоналом. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. За сучасних умов розвитку 
економіки України однією з суттєвих проблем 
сфери освіти є недостатність фінансування 
навчальних закладів, без чого неможливе 
надання якісних освітніх послуг. Недостатній 
рівень державного фінансування закладів 
освіти вимагає подальших наукових пошуків з 
метою вдосконалення фінансового 
забезпечення їхньої діяльності.  В статті 
досліджено напрямки вдосконалення 
фінансування бюджетної сфери в умовах 
розвитку ринкової економіки України, де все 
більше значення набуває ефективна державна 
бюджетна політика, яка забезпечить 
створення необхідного середовища для 
успішного функціонування освітньої сфери. 
Проведене дослідження свідчить, що для 
розв’язання проблем галузі необхідно 
розробити цілісну систему державних заходів, 
що будуть спрямовані на забезпечення її 
ефективного розвитку. При цьому головним 
завданням має стати забезпечення 
достатнього фінансування галузі, шляхом 
оптимізації бюджетних та позабюджетних 
джерел її розвитку. 
Ключові слова: бюджет, бюджетні 
асигнування, кошторис, бюджетна установа, 
внутрішній контроль. 

Abstract. Under the current conditions of the 

Ukrainian economy, one of the major problems 

in the sphere of education is the lack of 

financing of educational institutions, without 

which it is impossible to provide quality 

educational services. The insufficient level of 

state funding for educational institutions 

requires further research in order to improve 

the financial security of their activities. The 

article investigates the areas of improvement 

of financing of the budget sphere in the 

conditions of development of the market 

economy of Ukraine, where the effective state 

budget policy becomes more and more 

important, which will ensure creation of the 

necessary environment for the successful 

functioning of the educational sphere. The 

conducted research shows that in order to 

solve the problems of the industry, it is 

necessary to develop a coherent system of state 

measures aimed at ensuring its effective 

development. The main task should be to 

ensure sufficient financing of the industry, by 

optimizing budget and extrabudgetary sources 

of its development. 

Keywords: budget, budget allocations, budget, 

budgetary institution, internal control. 

 

 

Вступ. Ефективне функціонування сфери освіти відіграє першочергову 

роль в досягненні поставлених завдань держави для розвитку країни, 

збільшення соціальних та економічних показників держави, підвищення рівня 
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життя молодого покоління. Виходячи з цього очевидною є потреба в 

своєчасності, повноті та ефективності бюджетного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Теоретичні, 

методичні і прикладні питання обліку фінансового забезпечення завжди були 

предметом наукових досліджень, зокрема таких відомих вчених – економістів 

як: В. Андрущенка, М. Білухи, О. Василика, М. Кужельного, С. Ніколаєнка. 

Проте низка організаційних, методичних, практичних, нормативно – правових 

та інших аспектів з обліку та контролю фінансового забезпечення в умовах 

стандартизації з міжнародними вимогами вивчені недостатньо.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних, практичних та методичних 

питань організації бюджетного фінансування закладів освіти, а також розробка 

шляхів їх вдосконалення. 

Результати дослідження. Фінансове забезпечення освітньої галузі 

повинне ґрунтуватися на пріоритетності витрат на розвиток освіти з 

державного та місцевих бюджетів, використанні залучених коштів державних і 

приватних підприємств, громадських організацій та батьків, громадян, 

міжнародних освітніх фондів, програм і благодійних організацій, коштів, 

одержаних за надання додаткових освітніх послуг, виконання науково-

дослідних робіт, доходів від виробничої та комерційної діяльності, кредитів і 

банківських позичок тощо. 

Складовими фінансової політики у сфері освіти є: 

– визнання пріоритетності освіти у проведенні державної політики; 

– встановлення нормативно-правової основи фінансової політики; 

– асигнування фінансових ресурсів згідно визначених обсягів за 

нормативами; 

– визначення формул формування місцевих бюджетів освіти; 

– визначення нормативів видатків на одного учня різних навчальних 

закладів; 

– визначення основних правил залучення та норм використання 

школами позабюджетних коштів. 
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Фінансова політика держави реалізовується через бюджетне 

фінансування. 

Бюджетне фінансування – це насамперед форма централізованого 

виділення коштів з державного бюджету у вигляді безповоротного, 

безоплатного надання фінансових ресурсів на розвиток та процес освіти, має 

цільовий характер та знаходиться під контролем держави. В процесі 

бюджетного фінансування обов’язково здійснюється контроль за ефективним і 

раціональним використанням коштів, дотримання режиму економії. 

Принципи бюджетного фінансування представлено на рисунку 1. 

  

  

   

  

 

 

 

  

Рис. 1. Принципи бюджетного фінансування 

Джерело: узагальнено автором за [2] 
 

Діяльність бюджетних установ здійснюється шляхом виділення коштів з 

державного та місцевого бюджетів на виконання загальнодержавних функцій 

місцевого самоврядування на вищезгаданих принципах бюджетного 

фінансування (див. рис. 1). Тому важливою є форма бюджетного фінансування, 

яка визначає методику, стратегію, цілі і завдання конкретної державної чи 

місцевої програми; визначає безпосередніх суб’єктів її реалізації; спрямовує на 

досягнення стратегічної мети, визначеної в бюджетній програмі, для 

досягнення економічного та соціального ефекту; дозволяє створити ефективну 

систему контролю та моніторингу за ефективним розподілом бюджетних 

Основні принципи бюджетного фінансування  

Одержання максимального ефекту від 
використання бюджетних коштів; 

Поєднання бюджетних джерел фінансування, 
кредитних коштів та власних надходжень; 

Безповоротність і безоплатність бюджетних 
асигнувань; 

Цільовий характер бюджетних ресурсів; 

Постійний контроль; 
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коштів; розробити систему показників по оцінці реалізації бюджетної 

програми. 

Виділяють наступні форми бюджетного фінансування (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Форми бюджетного фінансування 
Джерело: розроблено автором  

 

Заклади освіти використовують форму кошторисно – бюджетного 

фінансування, що не дозволяє їм у разі невикористання коштів протягом року 

за певною статтею витрат залишити чи розподілити ці кошти на 

недофінансуванні сфери, тому що невикористанні надходження повертаються 

до бюджету і наступного року використані бути не можуть. 

В Україні освіта фінансується урядом із загальних податкових 

надходжень, акумульованих за допомогою різних податків. Разом з тим, певний 

зв’язок між фондами системи освіти та конкретними податками простежується. 

Кошторис є основним плановим документом, який надає 
повноваження бюджетній установі щодо  отримання  доходів  і  
здійснення  видатків,  визначає  обсяг  та  спрямування  коштів  для 
виконання функцій і осягнення цілей, визначених на рік відповідно до 
бюджетних призначень. Якщо протягом року кошти за статтею витрат 
не були використані, вони знову повертаються до бюджету.  

Якщо протягом року кошти за статтею витрат не були використані, 

Кошторисно – 

бюджетне 
фінансування 

Програмно - 
цільова 

Бюджетні 
позики 

підприємствам 

Міжбюджетні 
трансферти 

Сприяє визначенню стратегії, цілей і завдань конкретної державної 
або місцевої  програми,  визначає  безпосередніх  суб'єктів  її  
реалізації;  спрямовує  на  досягнення стратегічної мети, визначеної у 
бюджетній програмі, на отримання відповідного економічного або 
соціального ефекту; дозволяє розробити систему показників по оцінці 
ефективності реалізації бюджетної програми, створити ефективну 
систему контролю. 

Бюджетне фінансування  суб'єктів  господарювання,  як  правило,  
виключається  і  зберігається  лише  для реалізації великих  проектів  і  
програм.  Підставою для фінансування державою  витрат 
госпрозрахункових підприємств і організацій є фінансовий план.  

Згідно  з Бюджетним  кодексом  виділяють  наступні  види  
міжбюджетних  трансфертів:  дотацію вирівнювання; субвенцію; 
кошти, що передаються до Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.  
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Між бюджетами різних рівнів існує розподіл відповідальності за акумуляцію 

відповідних податків та їх використання. 

Основними джерелами фінансового забезпечення освіти є: 

- кошти державного та місцевих бюджетів; 

- кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та 

фондів, у тому числі благодійні внески і пожертвування; 

- кошти від надання навчальними закладами додаткових освітніх та 

інших послуг; 

- гранти; 

- кредити на розвиток навчальних закладів усіх рівнів та здобуття 

освіти; 

- кошти від здійснення навчальними закладами економічної 

діяльності. 

Загалом всі джерела фінансування системи освіти поділено на два основні 

фонди: державний бюджет та спеціальний фонд (позабюджетні джерела). 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» для фінансування вищих навчальних 

закладів можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені 

законодавством. Залучені кошти, які формують спеціальний фонд, 

спрямовуються на здійснення статутної діяльності вищого навчального закладу 

у порядку і на умовах, визначених законодавством. Обмеженість обсягів 

бюджетного фінансування зумовлює необхідність формування спеціального 

фонду, в якому акумулюються кошти за надані вищим навчальним закладом 

послуги.  

Джерелами формування спеціального фонду фінансування системи освіти 

в Україні є:  

а) кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг;  

б) спонсорські кошти;  

в) кошти благодійних фондів;  

г) кошти, отримані від надання комерційних послуг;  

д) плата за навчання;  
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е) залучені кошти: кошти банківського та небанківського 

кредитування; державне кредитування (стипендії) на навчання у провідних 

вітчизняних та зарубіжних ВНЗ;  

ж) кошти (гранти), отримані від участі у міжнародній кооперації ВНЗ 

(міжнародних проектах);  

з) міжнародна допомога [1].  

В той же час, як показує аналіз, за часів незалежності України у жодному 

бюджеті зазначена стаття не виконувалась. Для порівняння: обсяг видатків на 

освіту до ВВП в окремих країнах з ринковою економікою становить від 3,6 до 

5,8 %, зокрема, в Японії – 3,6, Німеччині – 4,8, США – 5,6, Франції – 5,8, у 

Бельгії та Фінляндії відповідно по 6,3; понад 7 в Ісландії, Норвегії та Швеції. 

Співвідношення між бюджетним і не бюджетним фінансуванням освіти 

залежить від дії великої кількості чинників, а саме: темпів економічного 

розвитку, наявності бюджетних ресурсів за адекватної державної політики у 

сфері освіти, форми власності вищого навчального закладу та ефективності 

керівництва ним [1]. 

Так наприклад, видаткова частина Державного бюджету України у 2016 

році у порівнянні з 2015 роком була збільшена на 14,2%. Однак, видатки 

Міністерству освіти і науки України були збільшені тільки на 3,4%, а видатки 

Національній академії наук та національним галузевим академіям наук навпаки 

скорочено аж на 19%. Як наслідок, частка коштів з загального фонду 

державного бюджету, що була спрямована у 2016 році Міністерству освіти і 

науки України та Національній академії наук України, у порівнянні з 2014 

роком скоротилась майже у два рази. 

У 2017 році з Державного бюджету України на сферу освіти було 

виділено 93 101 041,6 тис. гривень, що становить 3,6% ВВП, з яких кошти 

головних розпорядників коштів становлять 40 248 473,6 тис. гривень (за 

загальним фондом 27 437 963,8) та обсяг освітньої субвенції місцевим 

бюджетам — 52 852 568,0 тис. гривень. У 2016 році ці показники склали 75 053 

963,5 тис гривень, що становило 3,31% ВВП, з яких кошти головних 
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розпорядників коштів становили 30 269 986,3 тис. гривень (за загальним 

фондом 19 378 469,7), а обсяг освітньої субвенції місцевим бюджетам — 

44 783 977,2 тис. гривень [3]. 

Тому, сьогодні необхідна розробка такого механізму фінансування вищої 

освіти, який би забезпечив підвищення ефективності використання наявних 

коштів у ВНЗ та створив умови для залучення додаткових фінансових ресурсів 

через диверсифікацію джерел фінансування вищих навчальних закладів і 

ширшої участі підприємств у підготовці фахівців у ВНЗ, активній їх допомозі у 

покращенні матеріального стану закладів освіти. 

Що стосується альтернативних джерел фінансування освіти і науки в 

Україні, то на цьому етапі думки вчених, які досліджували дане питання, 

розходяться. Існують аргументи й на користь отримання державними 

закладами частини суто приватних грошей та інших ресурсів:  

а) споживач, який платить, ставиться до товару (навчання) серйозніше 

і ефективніше, аніж той, що переконаний у його повній «безкоштовності»;  

б) вища автономія закладу, свобода маневру, стимулювання 

прогресивних інновацій з метою кращого врахування потреб і пріоритетів 

студентів.  

Але є й інші думки фахівців, що схиляються до скомбінованості, коли 

частина держбюджету як загальносуспільного зиску від вищої освіти 

виплачується закладу, а його індивідуальна частина – безпосередньо 

студентові, щоб стимулювати змагання серед вищих закладів освіти.  

Існують різні доступні джерела залучення додаткових коштів в освітню 

сферу. Найпростіший шлях надходження коштів віднайшла, наприклад, 

Франція, де діє закон про сплату приватними роботодавцями 0,5% фонду 

зарплати на учнівство і перепідготовку персоналу. Фірма може сама платити ці 

кошти закладам, які вона обрала, не виділяючи коштів у «загальний котел», 

який не забезпечує їй бажаного результату. Аналіз дії закону «+-0 5%» 

свідчить, що й він не ідеальний: практично ніколи фірми не спрямовували ці 

кошти на підготовку студентів перших курсів університетів. Найчастіше вони 
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непропорційно витрачалися на спеціалізовані курси, підвищення кваліфікації 

персоналу самих фірм-платників. Частина професури відгукнулася на цей закон 

тим, що вийшла на новий ринок із «надвузькими курсами» у межах вирішення 

однієї з проблем конкретної фірми [2]. 

Другим джерелом додаткових коштів є контракти на навчально-

інформаційні послуги ВЗО для фірм, коли фірми і ВЗО кооперуються і 

шукають вигідні для обох варіанти. Цей шлях доцільний тоді, коли зароблених 

грошей вистачає і на створення бажання у професури «донавчатися» та робити 

незвичне, і на підтримку традиційних курсів для основного контингенту 

студентів.  

Третій шлях відомий – наукові дослідження на замовлення фірм. Цей 

перспективний і складний для класичних університетів курс добре висвітлений 

у пресі. Поширеними формами його реалізації є «наукові парки», «наукові 

готелі» тощо. Цей підхід також створює проблеми різного ступеня складності 

(наприклад, як професору оприлюднювати свої набутки, якщо їх власником є 

фірма-спонсор), проте цей вид фінансової підтримки ВЗО невпинно 

розвивається й удосконалюється.  

Четвертий шлях: гроші від власності, від продажу території, приміщень, 

від вкладення коштів університету в акції, від його участі в іншій фінансовій 

діяльності. Це явище малопоширене, і навіть серед професорів з економічних 

наук досвід невеликий (за винятком, можливо, США). Тому закладам освіти 

рекомендують передати гроші тим, хто вміє їх збільшувати. Бажано все ж не 

відмовлятися від створення в університетах малих підприємств, які 

безпосередньо працюватимуть на навчальний процес чи на наукові 

дослідження.  

П'яте джерело – філантропи. Їх можна стимулювати через закони про 

благодійницьку і неприбуткову діяльність, а також створення клімату 

суспільного визнання та оцінки донорів шляхом формування важливої для них 

позитивної аури.  
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Шосте джерело – міжнародна допомога, яку розвинені держави щороку 

надають бідним країнам Африки і Азії з метою розвитку їх систем освіти. 

Досвід переконує, що надання коштів на друкарні, побудову шкіл з 

ефективними матеріалами є більш доцільним, ніж відрядження ректорів і 

професури для перенесення досвіду. 

Дані джерел отримання додаткових коштів слід гармонізувати для 

використання українськими ВНЗ. 

Висновки. Таким чином, запропонований метод бюджетного 

фінансування надасть змогу вдосконалити систему бюджетного фінансування  з 

метою забезпечення більш ефективного управління та прозорості у 

використанні коштів, підвищення мотивації стосовно якості послуг, які 

надаються бюджетними установами, а також враховуючи зростаючі вимоги до 

рівня їх соціальної відповідальності. 
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МОДЕЛЮВАННЯ – ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Анотація. Раціональне використання 
обмежених фінансових ресурсів та оптимальне 
поєднання з іншими видами ресурсів на малих 
підприємствах вимагає систематичного 
проведення аналізу й оцінювання фінансової 
стійкості, рентабельності та 
платоспроможності, які є інформаційною базою 
для прийняття своєчасних інформаційно 
обґрунтованих економічних рішень у сфері 
управління фінансами та зовнішніми 
користувачами щодо подальшої співпраці з цим 
підприємством. Крім того, оцінювання і 
прогнозування фінансового стану дозволяє 
сформувати економічно обґрунтовану основу для 
визначення напрямів та шляхів розвитку 
підприємства на поточну і довгострокову 
перспективу, що можливо лише за умови 
стабільної фінансово-господарської діяльності в 
умовах ринкової економіки та жорсткої 
конкуренції з підприємствами великого і 
середнього бізнесу. Тому виникає необхідність в 
раціональні організації процесу проведення 
аналізу фінансового стану підприємств малого 
бізнесу. 
Ключові слова: фінансова звітність, малі 
підприємства, фінансовий стан, аналіз 
діяльності, ліквідність, фінансова стійкість 

Abstract. The rational use of limited 

financial resources and the optimal 

combination of other types of resources at 

small enterprises requires systematic 

analysis and evaluation of financial 

sustainability, profitability and solvency, 

which are the basis for timely, informed, 

informed economic decision-making in the 

area of financial management and external 

users for further cooperation with this 

enterprise. In addition, the estimation and 

forecasting of the financial state allows us 

to form an economically grounded basis for 

determining the directions and ways of 

enterprise development in the current and 

long-term perspective, which is possible 

only if stable financial and economic 

activity in a market economy and fierce 

competition with large and medium-sized 

enterprises are established. Therefore, there 

is a need for rational organization of the 

process of conducting an analysis of the 

financial situation of small business 

enterprises. 

Keywords: financial statements, small 

businesses, financial status, performance 

analysis, liquidity, financial sustainability 

 
Вступ. Важливе значення в забезпеченні фінансового аналізу відіграє її 

інформаційне забезпечення, основним джерелом якого виступає фінансова 

звітність. Особлива побудова форм фінансової звітності малих підприємств 

(суб’єктів малого підприємництва), а саме – узагальнення сум доходів та 

витрат, необоротних і оборотних активів в показниках фінансової звітності 
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малих підприємств не дозволяє використовувати загальну методику 

фінансового аналізу. А тому виникає потреба в дослідженні особливостей 

інформаційного забезпечення процесу аналітичної роботи з проведення 

фінансового аналізу, систематизації та побудові методики аналізу фінансового 

стану малих підприємств в умовах особливостей спрощеної структури 

фінансової звітності та обмежених обсягів інформаційного забезпечення всіх 

етапів аналітичного процесу.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Особливості складання та 

аналізу балансу малих підприємств висвітлено в працях таких вітчизняних 

науковців: Ф. Ф Бутинця, Б. І. Валуєва, Ю. А. Вериги, О. М. Ганяйло, 

Г. Г. Кірейцева, М. В. Кужельного, Н. М. Малюги, Є. В. Мниха, С. О. Олійник, 

М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, Л. К. Сука, Л. В. Чижевської, П. Я. Хомина, 

В. О. Шевчука, І. Й. Яремка та ін. Однак не менш важливим для вирішення є 

питання гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також 

визначення основних напрямів удосконалення бухгалтерського обліку в Україні 

на основі міжнародного досвіду. 

Результати дослідження. Дослідження основних напрямів аналізу на 

малих підприємствах та склад спрощених форм фінансової звітності дозволяє 

виявити їх інформаційний взаємозв’язок (рис. 1). 

 

Рис. 1. Напрями фінансового аналізу в умовах інформаційного забезпечення малого 
підприємства  

Джерело: узагальнено автором за [2] 
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Особливості інформаційного забезпечення фінансового аналізу на малих 

підприємствах вимагають дослідження методики аналізу за виокремленими 

напрямами аналізу в розрізі спрощених форм фінансової звітності. 

З усіх найбільш відомих методів читання фінансової звітності 

(горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий аналіз; метод 

фінансових коефіцієнтів; порівняльний аналіз; факторний аналіз) аналіз майна 

здійснюється за допомогою горизонтального (часового) аналізу в частині 

порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом, що дає можливість 

вивчити динаміку засобів підприємства, а також вертикального (структурного) 

аналізу, який дозволяє провести аналіз структури засобів з виявленням впливу 

кожної позиції звітності на результат діяльності в цілому. 

Наступним етапом фінансового аналізу є аналіз фінансової стійкості 

малого підприємства, який відображає на певний момент стан капіталу в 

процесі його кругообороту і здатність суб’єкта господарювання до 

саморозвитку [11, с. 571].Фінансовий стан малого підприємства, його стійкість 

напряму залежить від структури джерел власного і позикового капіталу та 

динаміки їх змін, що вимагає проведення систематичного аналізу показників, 

що їх характеризують та здійснення оцінювання оптимального їх 

співвідношення з позиції окремих користувачів малого підприємства. 

Показники фінансового стану відображають зміни у структурі позикового і 

власного капіталу, тому аналіз фінансової стійкості ґрунтується на показниках 

Балансу малого підприємства. 

Розглянуті показники фінансового стану діяльності малого підприємства 

мають різне інформаційне значення для окремих груп користувачів, а, отже, 

управлінські рішення кредиторів, інвесторів та власників підприємства можуть 

суттєво відрізнятися. Для банків та інших кредиторів ситуація є більш 

стабільною в разі зростання питомої ваги власного капіталу підприємства, що 

знижує фінансову залежність підприємства та фінансовий ризик, а власники 

малого підприємства в умовах обмеження фінансових ресурсів, навпаки, 

зацікавлені в залученні позикових коштів. У ринкових умовах господарювання 
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значна частка власного капіталу та динаміка до його зростання не свідчать про 

покращення фінансового становища малого підприємства та можливості 

швидкого реагування на зміни ділового клімату. Навпаки, використання 

позикових коштів дозволяє підвищити гнучкість підприємства, яка притаманна 

саме функціонуванню малого бізнесу. 

Одним з індикаторів фінансового стану підприємства є його ліквідність 

(платоспроможність), оскільки відбувається можливість оцінювання своєчасної 

оплати поточних боргів наявними фінансовими ресурсами, що є досить 

важливим в умовах їх обмеження на підприємствах малого бізнесу 

Дослідження методики проведення фінансового аналізу за різними 

напрямами та аналіз інформаційних потреб різних категорій користувачів у 

фінансовій та аналітичній інформації свідчить про неоднаковий інформаційний 

інтерес окремих категорій користувачів у результатах фінансового аналізу за 

різними напрямами, оскільки їх інформаційні потреби суттєво відрізняються.  

Для виокремлення найбільш важливих інформаційних потреб зовнішніх і 

внутрішніх користувачів проведемо групування показників фінансового аналізу 

з позиції різних суб’єктів користування фінансовою та аналітичною 

інформацією (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники фінансового аналізу діяльності малих підприємств з позиції 

різних категорій користувачів 
№ 
з/п Показники 

фінансового аналізу 

Користувачі аналітичної інформації 

Власники Керівники 
Структурні 
підрозділи 

Постачальники 
та покупці 

Кредитори 
та 

інвестори 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Динаміка та 
структура доходів 

+ + + - + 

2. 
Динаміка та 
структура витрат 

+ + + - - 

3. 
Формування 
фінансового 
результату 

+ + + - - 

4. 
Аналіз впливу 
окремих факторів на 
формування прибутку 

+ + + - - 

5. 
Рентабельність 
капіталу 

+ + + - - 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Рентабельність 
продажу 

+ + + + - 

7. 
Рентабельність 
виробництва 

+ + + + + 

8. 
Фінансова 
незалежність 
(залежність) 

+ + + + + 

9. 
Співвідношення 
власного і позикового 
капіталу 

+ + - + + 

10. 
Рівень позикового 
капіталу 

+ + - + + 

11. 
Рівень поточної 
заборгованості - + + - - 

12. 
Рівень фінансового 
ризику 

+ + + + + 

13. 
Рівень маневреності 
власного капіталу 

+ + + - - 

14. 
Платоспроможність 
(ліквідність) 
підприємства 

+ + + + + 

Джерело: узагальнено автором за [11] 
 
Аналіз показників фінансового аналізу з позиції різних категорій 

користувачів дозволяє виявити коло інформаційних потреб внутрішніх і 

зовнішніх користувачів. Так, внутрішні користувачі мають більш широкі 

інформаційні потреби в показниках фінансового аналізу, оскільки вони 

зацікавлені в аналізі й оцінюванні всіх напрямів фінансово-господарської 

діяльності для можливості поточного і стратегічного планування діяльності в 

умовах конкуренції на ринку. Зовнішні користувачі (постачальники та покупці, 

кредитори та інвестори) мають більш звужене коло інформаційних потреб для 

прийняття рішення щодо подальшої співпраці з конкретним підприємством, 

оскільки найбільш зацікавлені в аналізі й оцінюванні показників ефективності 

діяльності та фінансової стійкості малого підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 

Дослідження методики проведення фінансового аналізу на малих 

підприємствах в умовах діючих форм фінансової звітності суб’єктів малого 

підприємництва дає підстави зробити висновок, що показники спрощених форм 
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балансу та звіту про фінансові результати дозволяють здійснити аналіз й 

оцінювання фінансових результатів та фінансового стану малого підприємства 

для прийняття інформаційно обґрунтованих економічних рішень системою 

управління і зовнішніми користувачами з виокремленням найбільш суттєвих 

інформаційних потреб різних категорій користувачів. 

Для комплексної оцінки фінансового стану малого підприємства 

використовуються кількісні і якісні критерії [2]. 

До абсолютних показників включаються: 

– показник чистих оборотних активів як різниця між оборотними 

активами і поточними зобов’язаннями, що характеризує обсяги фінансування 

поточної діяльності власним і довгостроковим позичковим капіталом, і 

відображає можливості розширення операційної діяльності підприємства, а, 

відповідно, збільшення прибутковості; 

– показники прибутковості (чистий прибуток, прибуток до 

оподаткування, прибуток від операційної діяльності, чистий грошовий потік, 

чистий грошовий потік від операційної діяльності). 

Відносні показники діяльності підприємства характеризують: 

– стан активів підприємства (показники ліквідності, 

платоспроможності, майнового стану підприємства); 

– задовільність структури капіталу підприємства (показники 

фінансової стійкості); 

– достатність рівня прибутковості (показники рівня рентабельності та 

самофінансування); 

– ефективність використання оборотних активів (показники ділової 

активності). 

При оцінці фінансової стійкості підприємства використовують низку 

якісних показників, а саме: 

– надійність підприємства в поверненні попередніх кредитів; 

– перспективи діяльності на ринку з позицій 

конкурентоспроможності продукції; 
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– оцінка стабільності внутрішнього середовища підприємства; 

– якість кадрового та виробничого менеджменту. 

З огляду на багатофакторність фінансових процесів, значну кількість 

показників фінансової стійкості, а також особливості організації фінансів 

малого підприємства (простота і прозорість визначення основних показників 

фінансово-господарської діяльності, мінімізація процедур обліку, їх 

доступність для професійно непідготовленої людини, а також спрощеність 

процедури контролю), виникає потреба в застосуванні для оцінки фінансового 

стану малого підприємства інтегрального показника, що має ґрунтуватися на 

оцінці комплексу деталізованих показників, які перебувають у взаємозв’язку і 

взаємозалежності з урахуванням впливу на них певних факторів. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства повинна враховувати 

як всі основні показники фінансової діяльності підприємства, що 

обчислюються за даними звітності, так і особливості малого підприємства як 

суб’єкта господарювання. Така вимога робить оцінку прозорою, дозволяє 

проводити всебічну оцінку стану і тенденцій зміни фінансової стійкості 

підприємства та визначення наявних потенційних можливостей і резервів 

підвищення фінансової стійкості та стабільності підприємства [3]. 

Більшість авторів, які займаються проблематикою комплексного аналізу 

фінансового стану, в основу дослідження покладають інформацію 

Національних та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У сучасній 

науці існує велика кількість способів проведення аналізу та коефіцієнтів, які б 

характеризували діяльність підприємств, проте їх надлишок призводить до 

значних втрат часу та зниження оперативного аналізу, а також до 

неоднозначності у ході їх узагальнення. Визначені показники, які 

розробляються для підприємства, слід скорегувати для суб'єктів малого 

підприємництва, а це, в свою чергу, передбачає їх скорочення [3], адже 

звітність малих суб'єктів господарювання скорочена та має значно менші 

масштаби даних, аніж великі промислові організації. Так, на відміну від 
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великих підприємств, у малому бізнесі показники відрізняються один від 

одного.  

Наприклад, значення показника ліквідності зазвичай менше, а 

оборотності – більше, оскільки у зв'язку з малою чисельністю і високою 

оборотністю для малого підприємства характерна: висока продуктивність праці, 

високий рівень кредиторської, низький рівень дебіторської заборгованості. При 

цьому треба враховувати, що отримані позики часто є коштами власника 

бізнесу, що також може відобразитися на розрахунках показників. 

Слід підкреслити, що для малих підприємств найбільш характерна 

мобільність даного бізнесу, а тому їх частка у всіх активах менша, ніж у 

середнього або великого підприємства такого ж виду виробництва. Тому 

розроблення методики має спиратися на такі етапи (рис. 2):  

– постановка цільової функції моделі обробки вхідної інформаційної 

бази. У межах цього етапу виділяється об’єкт дослідження та вивчається 

специфіка його діяльності, здійснюється формулювання мети та завдань 

комплексного аналізу фінансової звітності, досліджується представлена 

інформаційна база та її часові лаги, формується сукупність напрямів аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств, які є складовими 

узагальнюючого інтегрального показника, визначається форма подання 

кінцевої (вихідної) інформації та пропозицій щодо провадження заходів з 

метою забезпечення досягнення мети комплексного аналізу показників, 

відображених у фінансовій звітності малого підприємства;  

– обґрунтування процедур та проведення первинної обробки 

інформації, її узагальнення. При цьому здійснюється групування 

інформаційних джерел та формування сукупності фінансових показників як 

форми узагальнення даних за згрупованими інформаційними джерелами, 

обґрунтовується вибір форм обробки вхідної інформації відповідно до 

визначеної сукупності показників;  

– вибір необхідної методики обробки вхідної інформації за певними 

напрямами дослідження, визначення структури та порядку формування 
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вихідної інформації комплексного аналізу фінансової звітності малого 

підприємства; 

– інтерпретація результатів аналітичної обробки показників 

фінансової звітності. При цьому формулювання висновків щодо об’єкта 

дослідження на підставі проведених розрахунків не тільки дає можливість 

замовникам комплексного аналізу одержати відповіді на поставлені ними 

питання, а й слугує основою прогнозування зміни економічного потенціалу 

підприємств;  

– формування сценаріїв майбутнього тренду фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Сутність даного етапу полягає в прогнозуванні 

результатів діяльності об’єкта дослідження з урахуванням запропонованих 

заходів щодо підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапи проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого 
підприємства 

Джерело: розроблено автором  
 
Тому, на нашу думку, оцінку фінансового стану малого підприємства 

варто проводити за наступними показниками поданими у таблиці 2. 

 

1. Постановка цільової функції моделі обробки вхідної інформаційної 
бази 

2. Обґрунтування процедур та проведення первинної обробки 
інформації, її узагальнення 

3. Вибір необхідної методики обробки вхідної інформації за напрямами 
дослідження, визначення структури та порядку формування вихідної 
інформації комплексного аналізу фінансової звітності малого 
підприємства 

4. Інтерпретація результатів аналітичної обробки показників фінансової 
звітності суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи 

5. Формування сценаріїв майбутнього тренду фінансово-господарської 
діяльності малого підприємства 
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Таблиця 2 

Показники оцінки фінансового стану малих підприємств 

№ 
з/п 

Показник Методика розрахунку 

1 2 3 

1. Аналіз майнового стану 

1.1 Коефіцієнт реальної вартості майна (Основні засоби +Оборотні активи) / Активи 
1.2 

Коефіцієнт забезпечення власними 
оборотними коштами 

Власні обігові кошти / Оборотні активи 

1.3 Власні оборотні кошти 
Оборотні активи – Короткострокові 

зобов'язання 
2. Аналіз фінансової стійкості 
2.1 Коефіцієнт фінансової стабільності Власний капітал / Позиковий капітал 
2.2 Коефіцієнт фінансової залежності Позиковий капітал / Валюта балансу 
2.3 Коефіцієнт фінансового левериджу Позиковий капітал / Власний капітал 
2.4 Коефіцієнт автономії Власний капітал / Валюта балансу 
3. Аналіз рентабельності 
3.1 Рентабельність активів Чистий прибуток / Активи організації 
3.2 Рентабельність власного капіталу 

Чистий прибуток / Середньорічний розмір 
власного капіталу 

3.3 Рентабельність послуг Прибуток від продажу / Виручка 
3.4 Рентабельність основної діяльності Прибуток від продажу / Повна собівартість 
4. Аналіз ліквідності та платоспроможності 
4.1 Аналіз абсолютної ліквідності Найбільш ліквідні активи /  

Найбільш термінові зобов'язання 
4.2 

Аналіз швидкої ліквідності 
Найбільш ліквідні активи +  

Дебіторська заборгованість / 
Найбільш термінові зобов'язання 

4.3 Аналіз поточної ліквідності Оборотні активи / Найбільш термінові 
зобов'язання 

5. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 
5.1 Рівень дебіторської заборгованості Дебіторська заборгованість /  

Оборотні активи 
5.2 Рівень кредиторської заборгованості Кредиторська заборгованість /  

Оборотні активи 
Джерело: узагальнено автором за [2] 
 
Оцінка фінансового стану малого підприємства за зазначеними 

показниками дасть змогу найбільш об’єктивно визначити фінансовий стан. 

Висновки. Отже, розроблення комплексної методики фінансового 

аналізу для підприємств малого бізнесу з урахуванням особливостей 

інформаційної бази спрощених форм фінансової звітності дозволяє підвищити 

ефективність аналітичної роботи в підсистемі інформаційного забезпечення 

управління малого підприємства в умовах ресурсного обмеження малого 
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підприємства та відмінностей в інформаційних потребах окремих категорій 

зовнішніх і внутрішніх користувачів. 

З метою удосконалення інформаційного забезпечення використано 

процес моделювання. 

Моделювання методичного забезпечення аналізу фінансового стану 

проведено за такими напрямками: 

– виділення трьох етапів аналізу фінансового стану підприємств 

залежно від мети і змісту робіт на кожному етапі, з урахуванням взаємозв'язку 

результатів аналізу й управління підприємством; 

– обмеження кількості показників і коефіцієнтів для оцінки 

фінансового стану підприємств без зниження якості та глибини аналізу; 

– використання розробленої методики комплексної оцінки 

фінансового стану. 

Комплексна оцінка балансових даних дає можливість ідентифікувати 

фінансовий стан підприємства і розробити конкретні своєчасні рекомендації з 

його поліпшення. 
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БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТЬ, ВИДИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Анотація. У статті досліджено       
безготівкову форму розрахунків як  основну 
форму здійснення платежів в Україні. 
Розглянуто поняття «безготівкові 
розрахунки», їх суть, види.Систематизовано 
трактування поняття «безготівкові 
розрахунки» у довідковій та економічній 
літературі різними авторами. Розглянуто 
форми таких платіжних інструментів, як: 
платіжне доручення, платіжна вимога-

доручення, акредитив, вексель, чек. Проведено 
порівняння платіжних інструментів, 
виокремлено та систематизовано їх переваги 
та недоліки для платника, одержувача, 
постачальника. Доведено, що під  здійснення 
розрахунків клієнти банку самостійно 
вибирають платіжні інструменти і 
зазначають їх під час укладення договорів. 
Висвітлено значущу роль грошових 
розрахунків у життєдіяльності всіх циклів 
роботи підприємства, потребу в 
налагодженні ефективних і прозорих потоків 
грошових коштів. 
Ключові слова: безготівкові розрахунки, 
форми, платіжні інструменти, платіжне 
доручення, платіжна вимога-доручення, 
акредитив, вексель, чек, грошовий потік. 

Abstract. The article explores the non-cash 

form of settlements as the main form of 

payment implementation in Ukraine. The 

concept of "non-cash payments", their essence, 

views are considered. The concept of "cashless 

settlements" in the reference and economic 

literature by different authors is systematized. 

The forms of such payment instruments are 

considered as: payment order, payment order-

letter of attorney, letter of credit, bill of 

exchange, check. A comparison of payment 

instruments has been made, their advantages 

and disadvantages are identified and 

systematized for the payer, the payee, the 

supplier. It is proved that when making 

settlements, customers of the bank 

independently choose payment instruments and 

mark them at the time of conclusion of 

contracts. The significant role of monetary 

payments in the life cycle of all business cycles 

of the enterprise, the need for establishing 

effective and transparent cash flows is 

illustrated. 

Keywords: cashless settlements, forms, 

payment instruments, payment order, payment 

claim-order, letter of credit, bill, check, cash 

flow. 

 

Вступ. Нині Україна активно прагне зміцнити свої позиції на 

зовнішньому ринку як країна з ринковою економікою. Набувають все більшого 

значення зовнішньоекономічні відносини для діючих суб'єктів української 
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економіки, зростає частка експорту, залучаються іноземні інвестиції в 

зовнішньоторговельних відносинах.  

За ринкових умов економіки кожне підприємство для здійснення 

безготівкових розрахунків з іншими суб’єктами господарювання, а також для 

зберігання власних коштів відкриваює поточні рахунки в банках. Відкриті 

рахунки в банках для підприємств є необхідною складовою безперервної 

виробничої та фінансової діяльності підприємств. Сучасні умови існування 

підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз 

підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення 

фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.  

Від організації безготівкових розрахунків у господарському обороті 

залежить ефективність функціонування кожного суб'єкта підприємницької 

діяльності і економіки в цілому. Водночас, організація обліку безготівкових 

розрахунків має забезпечувати достатні умови для взаємного контролю 

договірних відносин між постачальниками й покупцями з дотримання умов 

контролю банківських установ за правилами розрахунків згідно з чинним 

законодавством [1]. Тому, запорукою успішного функціонування підприємства 

в даних умовах є ефективне управління грошовими коштами та їх потоками.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання організації обліку 

операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками за продукцію та послуги 

розглядалися в роботах вітчизняних науковців М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, 

С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, 

Є. Мниха, В. Сопка та ін., так і закордонних науковців: Д. Блейка, Ф. Вуда, 

Є. Брігхема та ін. Однак, враховуючи швидкий глобальний вплив на економіку 

держави в цілому та окремі підприємства, досить мало розглянуто питань, 

пов’язаних із формуванням в обліковій системі підприємства інформації, яка б 

дала змогу оцінити рух та ефективність використання грошових коштів в 

безготівковій формі. Так, з точки зору Бутинця Ф. Ф., в організації обліку 

грошових коштів на поточних рахунках в банках виникають проблеми у зв’язку 

з тим, що підприємствам дозволено відкривати поточні рахунки в необмеженій 
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кількості, саме це ускладнює здійснювати контроль за рухом грошових коштів. 

Науковець рекомендує обмежити кількість банків, з якими можуть 

співпрацювати, що дозволить краще контролювати організацію обліку 

грошових коштів на поточних рахунках в банках. Віддаючи належне розробкам 

вчених, слід зазначити, що проблема стану, організації безготівкових 

розрахунків дотепер залишається актуальною. 

Метою статті є дослідження економічної сутності, видів безготівкових 

розрахунків, переваг та недоліків платіжних інструментів. 

Результати дослідження. Грошові кошти визначаються як гроші та будь-

які документи, які приймаються банками до вкладу та негайно відносяться на 

рахунок вкладника [2]. 

Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов’язані з рухом 

грошових коштів, проведенням розрахунків між підприємствами. Рух коштів, 

що виступає як надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів, утворює 

грошові потоки. 

Відповідно до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» грошові потоки – 

це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів [3]. 

Доктор економічних наук, професор І. А. Бланк вважав що, «грошовий 

потік (cash flow) – основний показник, що характеризує ефект інвестицій у 

вигляді повернених інвестору грошових коштів. Основу грошового потоку з 

інвестицій складають чистий прибуток і сума амортизації матеріальних і 

нематеріальних активів» [4]. 

Ми підтримуємо думку про те, що грошовий потік є сукупністю 

розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів, 

генерованих господарською діяльністю підприємства. Рух грошових коштів на 

підприємстві пов’язаний з факторами часу, простору, структури, ризику і 

ліквідності.Саме безготівкові розрахунки є ланкою, що з’єднує кожний суб'єкт 

господарської діяльності з оточуючим ринковим середовищем, державними 

фінансами та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та 

споживання.  
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Безготівкові розрахунки дозволяють значно зменшити витрати обігу, 

пов’язані з грошовими розрахунками на підприємстві, звести до мінімуму суму 

грошей, яка знаходиться в обігу. Цією беззаперечною перевагою безготівкових 

розрахунків їх значення у ринковій економіці не обмежується. Зосередження 

безготівкового платіжного обороту в кредитній системі дає змогу раціонально 

використовувати всі тимчасово вільні кошти, що зберігаються на банківських 

рахунках, для цілей прямого банківського кредитування суб’єктів ринкових 

відносин, суттєво прискорювати розрахунки, в тому числі шляхом 

запровадження найновіших засобів електронного зв’язку. Оскільки зміст 

безготівкових розрахунків розкривається у розрахункових (платіжних) 

документах, розрахунки у такий спосіб несуть в собі великі можливості 

контролю за виконання договірних зобов’язань з боку як одержувачів грошей, 

так і платників, а в необхідних випадках – з боку контролюючих і 

правоохоронних органів. Ми поділяємо думку науковців, що своєчасне й повне 

погашення боргових зобов’язань є однією з головних ознак ефективного 

функціонування економіки в цілому і кожного її суб’єкта зокрема.  

У практичній діяльності, підприємства самостійно обирають форми 

розрахунків, передбачені чинними нормативними документами та вказують їх 

при укладанні договорів [5]. 

В довідковій та економічній літературі автори по різному трактують 

поняття «безготівкові розрахунки» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Трактування поняття «безготівкові розрахунки» в економічній літературі 
№ з/п Автор Трактування 

1 2 3 

1. Загородній А. Г. 
Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі 
готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту [8] 

2. Дянів Р. П. 

Безготівкові розрахунки – форма грошового обігу, за якою зберігання і 
рух грошових коштів здійснюється без готівкових грошей, шляхом 
перерахування грошових сум з рахунку платника на рахунок 
одержувача [7] 

3. Борисов А. Б. 

Безготівкові розрахунки – розрахунки, які здійснюються між фізичними 
і юридичними особами без застосування готівкових грошей шляхом 
перерахування засобів через банк з поточного рахунку платника на 
рахунок їх одержувача [6] 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

4. Партин Г. О. 
Безготівкові розрахунки – платежі, які здійснюються шляхом 
списання коштів із банківського рахунку платника і зарахування їх на 
банківський рахунок одержувача [9] 

5. Сухарський В. С. 

Безготівкові розрахунки – платежі, що здійснюються без участі 
готівки, шляхом перерахування грошових сум з рахунків 
платників на рахунки одержувачів або зарахування взаємних 
вимог [10] 

Джерело: складено автором на основі [6 - 10] 
 

Для здійснення безготівкових розрахунків використовуються платіжні 

інструменти, під якими розуміють засоби певної форми на паперовому, 

електронному чи іншому носії інформації, який використовується для 

ініціювання переказів.  

Платіжні інструменти виступають у формі: платіжного доручення, 

платіжної вимоги-доручення, платіжної вимоги, розрахункового чека, 

акредитива. Для здійснення розрахунків клієнти банку самостійно вибирають 

платіжні інструменти і зазначають їх під час укладення договорів. Кожний із 

платіжних інструментів має свої переваги та недоліки (табл. 2).  

Таблиця 2 

Переваги і недоліки форм платіжних інструментів 
№ 
з/п 

Платіжний 
інструмент 

Переваги Недоліки (ризики) 

1 2 3 4 

1. 
Платіжна 
вимога-

доручення 

Має універсальний характер.       
Використовується в 
розрахунках за 
різноманітними платежами.                                                    
Підвищує відповідальність 
суб'єктів розрахункових 
відносин  за організацію 
розрахунків 

Швидкість оплати менша у зв'язку 
з тим, що доручення на списання 
коштів надає платник. 
Затримання платником згоди на 
оплату через відсутність коштів на 
поточному рахунку 

2. 
Платіжне 
доручення 

Має універсальний характер.  
Використовується в розрахунках 
за різноманітними платежами.           
Найбільш швидка і проста схема 
документообігу 

Для платника: 
 - у разі попередньої оплати товар них 
операцій немає повної гарантії, що 
продукція, послуги, роботи будуть 
поставлені (надані) своєчасно і 
належної якості 
Для одержувача коштів: 
- затримання виписки платником 
платіжного доручення через відсут-
ність коштів на поточному рахунку 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 

3. Акредитив 

Для покупця: 
-гарантія того, що кошти на  
поточний рахунок зарахуються 
тільки після поставки товару за   
вказаною в договорі адресою; 
-продавець матиме змогу 
використати кошти тільки після 
відвантаження продукції; 
-для оформлення договору не 
вимагається підпис гаранта 

Для покупця: 
-на певний час гроші вилучаються з 
обороту 
Для продавця: 
-кошти неможливо використати до 
моменту поставки товару 

4. Векселі 

Для покупця: 
-збільшення гарантій оплати за     
рахунок гаранта;  
-відповідність дій векселедавців 
законодавчим нормам; 
-можливість продажу векселів до 
терміну їх погашення боржником 
і одержання необхідних 
оборотних коштів 

Крім договору поставки, необхідні 
оформлення векселя відповідно до 
вимог законодавства та згода 
надійного поручителя 

5. Чек 

Для постачальника: 
-відносна швидкість розрахунків;        
-високий ступінь гарантованості;           
-висока швидкість одержання 
коштів на рахунок чекодержателя 
і відповідно прискорення обороту 
капіталу та зменшення 
дебіторської заборгованості.                    
Для покупця: 
-високий ступінь гарантованості 
одержання товару, тому що чек 
виписується та передається в 
момент одержання товару 

Для постачальника: 

-неможливість розрахунків чеками при 
великих сумах платежів;       
-простота підробок 

Джерело: узагальнено автором за [11] 
 
Вищезгадані платіжні інструменти (крім платіжних вимог) можуть 

використовуватися (за вибором) учасниками безготівкових розрахунків за 

товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, а в нетоварному 

платіжному обороті - лише платіжні доручення і векселі. 

Отже, безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з 

рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування 

банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними 

готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. 

Першочерговим завданням системи обліку підприємства при вирішенні 

питань, пов’язаних із підвищенням рівня розрахунків, є забезпечення 
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отримання необхідної для прийняття рішень інформації. Зокрема, інформації 

про стан розрахунків, дебіторської та кредиторської заборгованості, а також 

фінансовий результат при впровадженні заходів, спрямованих на поліпшення 

безготівкових розрахунків.  

На сьогодні розроблено законодавчу та нормативно – правову базу, 

створено форми організації валютних відносин, сформовано національну 

валютну систему. При здійсненні розрахункових операцій підприємства 

можуть використовувати розрахункові документи, що розглядалися у таблиці 2. 

Клієнти для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні 

інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час 

укладення договорів. Правильно оформлені платіжні інструменти 

використовуються банком для здійснення розрахункових операцій. 

Розробка правильної і найбільш раціональної розрахункової політики 

повинна проводитись на кожному підприємстві. Це є один з етапів шляху на 

покращення їх фінансування. 

Успішне завершення практично кожної операції залежить від 

правильності вибору способу платежів, форми розрахунків та ін. Проблеми 

обліку грошових коштів є досить важливим питання, тому що від достовірності 

та оперативності інформації  залежить вся фінансова діяльність та звітність 

підприємства. 

Висновки. Таким чином, існує потреба в розробці методики дослідження 

грошових коштів, підвищенні наукової обґрунтованості, розробці системи 

аналітичних і модельних засобів управління коштами. На сьогодні, 

функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків між 

суб’єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та своєчасності 

платежів, першочергове місце в яких займають безготівкові розрахунки. Велика 

кількість наукових підходів свідчить про становлення та розвиток 

безготівкових розрахунків в Україні. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ПОТОЧНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. Господарська діяльність підприємств 
пов’язана з розрахунковими операціями, які 
можуть зумовити утворення зобов’язань. 
Зобов’язання за своєю суттю є залученими із 
зовнішніх джерел коштами, які дають 
можливість розширювати господарську 
діяльність підприємства, забезпечуючи при цьому 
зростання його прибутковості, а отже, й 
збільшення власного капіталу. Водночас на 
сучасному етапі розвитку економічних відносин 
безконтрольний ріст зобов’язань, особливо 
поточних, може загрожувати втратою 
підприємством його фінансової стійкості та 
платоспроможності. Тому перед суб’єктами 
господарювання гостро постають питання щодо 

Abstract. Business activity of the 

enterprises is connected with settlement 

operations, which may lead to the 

formation of obligations. Commitments 

are, in essence, borrowed from external 

sources by means of which it is possible to 

expand the economic activity of the 

enterprise, while ensuring the growth of 

its profitability, and consequently, an 

increase in own capital. At the same time, 

at the current stage of development of 

economic relations, uncontrolled growth 

of liabilities, especially current ones, may 

endanger the company's loss of financial 

stability and solvency. Therefore, before 
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обґрунтованості виникнення заборгованості 
недопущення прострочення термінів її погашення 
або доведення заборгованості до стану 
безнадійної, правильного та достовірного її 
відображення в бухгалтерському обліку і 
звітності, здійснення контролю за виникненням і 
погашенням зобов’язань тощо. 
Ключові слова. поточні зобов’язання, 
бухгалтерський облік, система внутрішнього 
контролю, аудит, платоспроможність 
підприємства. 

the subjects of business are acutely 

questions about the validity of the arrears, 

the prevention of delayed maturity or debt 

arrears to the state of bad, correct and 

reliable reflection in accounting and 

reporting, monitoring the occurrence and 

repayment of obligations, etc. 

Keywords. current liabilities, accounting, 

internal control system, audit, solvency of 

the enterprise. 

 

 
Вступ. В умовах фінансової кризи, що не оминула й України, з’являється 

потреба в удосконаленні методики визнання, розподілу, документування, 

відображення в системі бухгалтерського обліку і оцінки поточних зобов’язань, 

а також їх аналізу та контролю. Адже це зможе значно прискорити погашення 

поточних зобов’язань і тим самим врегулювати проведення розрахунків між 

суб’єктами господарської діяльності, що позитивно впливає на їх фінансовий 

стан. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання методики обліку і 

контролю поточних зобов’язань розглядали у своїх працях такі зарубіжні 

науковці, як Р. Адамс, Ф. Л. Дефліз, Г. Р. Дженік, А. Аренс, Дж. Лоббек, 

М. Готліб, Р. Додж, К. Друрі, Д. Робертсон, В. Д. Андрєєв, С. М. Бичкова, 

Н. М. Заваріхіна, С. В. Панкова, В. І. Подольський, В. П. Суйц.  

Для вітчизняної практики найважливішими є розробки та дослідження 

щодо методики контролю М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Г. М. Давидова, 

Н. І. Дорош, О. А. Петрик, О. Ю. Редька, В. С. Рудницького, В. О. Шевчука, 

Б. Ф. Усача, Н. М. Проскуріної та інших українських вчених. Але варто 

зазначити, що автори розкривають ключові аспекти внутрішнього контролю 

загалом, а методика внутрішнього контролю способів забезпечення виконання 

зобов'язань залишається недостатньо розкритою. 

Результати дослідження. Зобов'язання є основним джерелом 

формування засобів для підприємства і тому виступають суттєвою складовою 

частиною господарських операцій з точки зору їх фінансової стабільності. 

Через це актуальними стає організації ефективного внутрішнього контролю 
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поточних зобов'язань з метою надання повної і правдивої інформації для 

прийняття управлінських рішень щодо визначення фінансового стану 

підприємства, результатів його діяльності та розвитку у подальшому 

майбутньому. 

Під час перевірки поточних зобов’язань мають бути розв’язані такі 

завдання: 

– вивчення реальності кредиторської заборгованості; 

– установлення причин і строків утворення заборгованості; 

– перевірка наявності простроченої кредиторської заборгованості; 

– вивчення кредиторської заборгованості, за якою минув строк 

позивної давності; 

– з’ясування правильності списання заборгованості, строк позовної 

давності якої минув, перевірка достовірності відображення за відповідними 

статтями балансу суми кредиторської заборгованості; 

– перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості 

та оформлення і відображення в обліку заборгованості за одержаними 

авансами. 

У джерелами інформації для перевірки поточних зобов’язань є: договори 

поставки продукції (робіт, послуг), акти звірки розрахунків, протоколи про 

залік взаємних вимог, акти інвентаризації розрахунків, векселі, копії платіжних 

документів, книга купівлі, книга продажу, облікові регістри (відомості, 

журнали, машинограми), Головна книга, звітність, а також первинні документи 

й облікові регістри з обліку розрахунків із постачальниками, різними 

кредиторами, розрахунки за претензіями, з відшкодування матеріального 

збитку. 

При проведенні контролю розрахунків з кредиторами важливим є 

визначення процедур, на які можна покластися в процесі перевірки (табл.1): 
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Таблиця 1 

Основні завдання внутрішнього контролю згідно напрямків контролю 
№ 

з/п 

Напрямок 

контролю 

Завдання внутрішнього 

контролю 
Характеристика 

1 2 3 4 

1. Реальність 
Забезпечення реєстрації 

документів, які мають місце у 
цьому звітному періоді 

Попередня суцільна нумерація 
документів на отримання; реєстрація 
оприбуткування матеріалів; 
формування книги реєстрації 
отриманих розрахунків, накладних 
від постачальників, договорів, 
претензій 

2. Повнота 

Забезпечення повного 
відображення в первинних 

документах операцій з 
придбання ТМЦ 

Передбачає проведення 
інвентаризації перед складанням 
річної звітності 

3. Санкціонування 
Забезпечення видачі дозволів 

відповідальним особам на 
проведення певних операцій 

Визначити коло осіб, на які 
покладено функції санкціонування 
операцій з придбання ТМЦ; 
укладання договору з придбання 
ТМЦ із забезпеченням обсягів, цін 
та термінів поставки 

4. Точність 
Забезпечення точності 

реєстрації операцій відносно 
сум та дат 

Зіставлення кількостей ТМЦ, сум та 
дат з даними розрахунків, 
прибуткових накладних, договорів, 
прибуткових ордерів; зіставлення 
даних статистичного аналізу із 
даними бухгалтерського обліку 

5. Класифікація 

Забезпечення відображення 
операцій в бухгалтерському 

обліку відповідно до суті 
господарської операцій 

Передбачає зазначення в наказі про 
облікову політику рахунків 
бухгалтерського обліку, на яких 
повинна відображатись 
заборгованість перед 
постачальниками та підрядниками 

6. Облік 

Забезпечення відображення 
операцій в первинних 
документах, реєстрах 

синтетичного та аналітичного 
обліку та фінансовій 

звітності 

Затвердження підсумкових 
журнальних записів особою 
відповідальною за формування 
даних та головним бухгалтером; 
забезпечити облік в такому порядку: 
формування первинних документів, 
внесення інформації в реєстр 
господарських операцій, внесення 
інформації в реєстр 
синтетичного обліку, внесення 
інформації в головну книгу, 
складання фінансової звітності 

7. Періодизація 
Забезпечення запису 
операцій у період їх 

здійснення 

Передбачає розробку інструкцій 
щодо датування операцій або 
порядку формування первинних 
документів та реєстрів 

Джерело: узагальнено автором за [8] 
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Метою внутрішнього контролю поточних зобов’язань  підприємства є: 

забезпечення достовірних даних під час бухгалтерського обліку кредиторської 

заборгованості; повноти та своєчасності відображення господарських операцій 

в облікових регістрах та журналах - ордерах; правильності ведення обліку 

відповідно до прийнятої облікової політики (рис. 1). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Мета і завдання контролю операцій за кредиторською заборгованістю  

Джерело: розроблено автором 

 
Внутрішній контроль присутній на кожному підприємстві, але його 

ефективність є досить низькою. Вітчизняні підприємства найчастіше не мають 

достатнього персоналу, матеріальних ресурсів та рівня знань управлінців для 

організації необхідної системи внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль операцій з кредиторською заборгованістю 

МЕТА  

встановлення 
достовірності даних щодо 

кредиторської 
заборгованості, повноти і 

своєчасності відображення 
інформації в зведених 

документах та облікових 
регістрах, правильності 

ведення обліку 
кредиторської 

заборгованості відповідно 
до прийнятої облікової 

політики 

ЗАВДАННЯ 

 - перевірка наявності договорів та їх реєстрації у 
відповідних регістрах; 
 - вивчення законності операцій з кредиторською 
заборгованістю та реальності правомірності її 
визнання, оцінки, відображення; 
 - перевірка правильності документального 
оформлення операцій з кредиторською 
заборгованістю і відображення цих операцій в обліку і 
звітності; 
 - оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку 
розрахунків, якості відображення господарських 
операцій в бухгалтерському обліку, облікових 
регістрах та звітності; 
 - перевірка дотримання підприємством чинного 
законодавства по операціях щодо нарахування та 
погашення кредиторської заборгованості. 
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Удосконалення процесу організації внутрішнього контролю це 

безперервний процес обґрунтування і реалізації найбільш раціональних форм, 

методів, способів та шляхів її створення і розвитку. 

Перш за все для покращення функціонування підприємства та 

ефективного використання  його ресурсів, у процесі організації внутрішнього 

контролю, необхідно визначити основні принципи його ефективності: 

− відповідальності; 

− збалансованості; 

− своєчасності повідомлення про відхилення; 

− відповідності контролюючої і контрольованої систем; 

− комплексності; 

− постійності; 

− розподілу обов’язків; 

− дозволу і схвалення. 

Одним із напрямків удосконалення внутрішнього контролю є 

впровадження внутрішнього аудиту на  підприємстві. 

Для забезпечення раціональної організації внутрішнього аудиту у першу 

чергу слід розробити «Положення про організацію системи внутрішнього 

аудиту». Розробка та затвердження даного положення, дозволить чітко 

регламентувати діяльність служби на підприємстві. Також необхідно розробити 

«Посадову інструкцію внутрішнього аудитора» в якій необхідно чітко 

визначити їх обов’язки.  

Також доцільною є розробка класифікатора можливих порушень і 

помилок, ймовірність виникнення яких на підприємстві є значною.  

Для раціонального проведення внутрішнього аудиту поточних 

зобов’язань необхідно розробити програму перевірки операцій з ними. 

Програма необхідно деталізувати відповідно до кожного виду 

заборгованостей. 

Так, в програму внутрішнього аудиту поточних зобов’язань можуть бути 
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включені наступні питання:  

− перевірка критеріїв оцінки поточних зобов’язань;  

− перевірка правильності відображення заборгованостей;  

− перевірка правильності кореспонденції і відображення операцій з 

обліку поточних зобов’язань;  

− відображення результатів операцій з поточних зобов’язань в 

регістрах обліку і формах звітності; 

− удосконалення служби внутрішнього контролю на підприємстві в 

цілому. 

Висновки. Отже, використання запропонованих заходів сприятиме: 

− чіткому документуванню розрахунків за поточними 

зобов’язаннями; 

− унеможливленню пропусків строків погашення заборгованості, а 

також уникненню можливих штрафних санкцій з боку кредиторів та 

постачальників; 

− своєчасній та повній реєстрації даних первинного обліку в 

регістрах; 

− правдивому відображенню інформації щодо зобов’язань у 

фінансовій звітності. 

Також ефективна організація внутрішнього аудиту на підприємстві 

дозволить: 

− постійно контролювати та моніторити ситуацію з поточною 

заборгованістю; 

− вчасно і вірно приймати управлінські рішення; 

− уникати складних і суперечних ситуацій з кредиторами; 

− покращити фінансовий стан підприємства. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 

 
Анотація. В умовах економічної кризи 
ефективне витрачання бюджетних коштів 
стає необхідною умовою діяльності 
бюджетних установ. Нестача бюджетних 
ресурсів змушує до пошуку шляхів найбільш 
раціонального та ефективного їх витрачання. 
Актуальним на сьогодні є також питання 
безгосподарності, а часом і зловживання 
державними коштами. Саме цими фактами 
обумовлено необхідність впровадження 
внутрішнього та зовнішнього контролю за 
коштами установи. У роботі визначено 
необхідність та переваги аудиту фінансово-

господарської діяльності бюджетних установ 

Abstract. In an economic crisis, the 

effective use of budget funds becomes a 

prerequisite for the activities of budget 

institutions. Lack of budget resources 

makes it necessary to find ways to spend 

the most rational and effective. The issue 

of non-economy, and sometimes even 

abuse of public funds, is also relevant 

today.  It is these facts that necessitate the 

introduction of internal and external 

control over the institution's funds. The 

paper identifies the necessity and benefits 

of auditing financial and economic 

activity of budget institutions and outlines 
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та намічено шляхи подальшого зниження рівня 
правопорушень у бюджетній сфері й 
ощадливого управління бюджетними коштами. 
Ключові слова: фінансова дисципліна, 
внутрішній та зовнішній контроль, фінансовий 
аудит,  аудит результативності. 

ways to further reduce the level of 

offenses in the budget sphere and 

economical management of budget funds. 

Keywords: financial discipline, internal 

and external control, financial audit, 

performance audit. 

 

Вступ. Необхідність організації контролю в бюджетних установах не 

викликає сумніву не тільки через законодавчо закріплену необхідність, але й 

через усвідомлення потреби в здійсненні ефективного контролю за 

витрачанням бюджетних коштів на якісно новому рівні [1, с. 296]. У незалежній 

Україні  на сьогоднішній день механізм здійснення контролю господарської 

діяльності бюджетних установ є недосконалим. Це стосується багатьох аспектів 

нормативного регулювання, впорядкування теоретичного базису, узгодження 

діяльності контролюючих органів, приведення у відповідність до міжнародних 

стандартів. Сучасний незадовільний стан сфери державних фінансів є 

результатом системних недоліків правової регламентації, бюджетного 

планування, використання бюджетних ресурсів, контролю за таким 

використанням. У даних умовах традиційні методи контролю, що 

використовувались протягом тривалого часу, не дозволяють впливати на 

ситуацію і не виявляють своєї результативності. Фінансова дисципліна і 

відповідальність знаходиться на досить низькому рівні, що, безперечно, 

посилює відмінний синергетичний ефект незаконного та неефективного 

використання бюджетних коштів. Вказане потребує вдосконалення форм і 

методів контролю господарської діяльності бюджетних установ, а також 

посилення уваги до формування підсистеми державного внутрішнього 

фінансового контролю. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Актуальність даних 

проблем привертає увагу зарубіжних та вітчизняних вчених до досліджень у 

сфері як контролю в цілому, так і контролю господарської діяльності 

бюджетних установ зокрема. Вагомий внесок у розробку даних питань 

здійснили провідні вітчизняні вчені: Бариніна М. Б., Білуха М. Т., 
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Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б. І., Виговська Н. Г., Давидов Г. М., Дмитренко І. М., 

Дорош Н. І., Дрозд І. К., Завгородній В. П., Калюга Є. В., Кужельний М. В., 

Кузьмінський А. М., Левицька С. О., Ловінська Л. Г., Любенко А. М., 

Максімова В. Ф., Мамишев А. В., Пантелеєв В. П., Петрик О. А., Редько О. Ю., 

Рубан Н. І., Рудницький В. С., Савченко В. Я., Свірко С. В., Сопко В. В., 

Стефанюк І. Б., Сухарева Л. О., Шевчук В. О., Чечуліна О. О., Чумакова І. Ю., 

Чумаченко М. Г. та ін. У класичних працях зарубіжних авторів, таких як 

Е. Аренс, Ф. Дефлиз, Г. Дженик, Р. Додж, Дж. К. Лоббек, Р. Монтгомері, 

В. О’Рейлли, Дж. Робертсон, М. Хирш, розглядаються теоретичні та практичні 

засади аудиту відповідно до традиційних зарубіжних моделей.  

Віддаючи належне науковим розробкам провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених, вважаємо, що важливі проблеми, які вони розглядали в 

контексті даних досліджень, потребують подальшого наукового обґрунтування 

та опрацювання. В умовах активної перебудови вітчизняної бюджетної 

системи, системи управління державними фінансами, модернізації 

бухгалтерського обліку в державному секторі, а також господарської діяльності 

бюджетних установ існує необхідність вдосконалення як системи державного 

фінансового контролю на макрорівні, так і контролю господарської діяльності 

бюджетних установ як вагомої складової даної системи на мікрорівні.  

Вищезазначені проблеми та нагальність їх вирішення вимагають нових 

досліджень у сфері контролю господарської діяльності бюджетних установ та 

визначають актуальність обраної теми. 

Результати дослідження. Інтеграція в Євросоюз і перехід України на 

нові стандарти державних фінансів змінили напрями контролю за бюджетними 

коштами. Саме підвищення ефективності фінансового контролю має 

забезпечувати зміцнення в державі фінансово-бюджетної дисципліни. 

Констатація фактів порушень, як це було раніше при здійснені контролю 

бюджетних установ, не сприяє їх усуненню [2]. Необхідно аналізувати і 

виявляти обставини та причини, які є наслідком вчинення таких порушень, що 
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викликає пряму необхідність щодо впровадження нових видів і методів 

контролю використання коштів бюджету. 

Розрізняють внутрішній та зовнішній контроль. У кожній бюджетній 

установі доцільно проводити безперервний внутрішній контроль. У будь-якому 

випадку необхідно чітко сформулювати коло повноважень такого контролера 

та зафіксувати його у посадовій інструкції. Упровадження ефективної системи 

внутрішнього контролю дозволить максимально зменшити ризик помилок і 

порушень. Саме за цим принципом побудована система державного 

фінансового контролю у країнах Європейського Союзу [3]. Все ж внутрішній 

контроль не може існувати без зовнішнього. На нашу думку саме зовнішній 

фінансовий контроль у вигляді незалежного аудиту є найефективнішою 

формою перевірки. 

Міністерство фінансів працює над підвищенням фінансової дисципліни у 

державному секторі економіки. Одним з кроків на цьому шляху стала 

реорганізація Державної фінансової інспекції у Державну аудиторську службу, 

розпочата в жовтні 2015 року. Мета цього кроку – перейти від функцій 

застарілих контролю до аудиту, що буде націлений на запобігання нецільовому, 

неефективному використанню бюджетних коштів та майна, переорієнтування 

інспектування саме на значні фінансові порушення, а також забезпечення 

проведення ревізій виключно на основі ризиків [4]. 

Методику проведення фінансового аудиту необхідно розробити, 

спираючись на кращі європейські практики та Міжнародні стандарти аудиту. 

Це дасть змогу не лише констатувати порушення бюджетного законодавства, а 

й виявляти шляхи їх усунення та подальшого недопущення у майбутньому [5]. 

Ми вважаємо за необхідне обов’язкове застосування усіма бюджетними 

установами Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які розрізняють: аудит 

законності та правильності (фінансовий аудит) та аудит ефективності 

(результативності). Напрями таких перевірок відображені на рис.1. 
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Рис. 1. Напрями аудиторських перевірок бюджетних установ  
Джерело: побудовано авторами за [6, с. 341] 
 
Результати фінансового аудиту аудитор висвітлює у «висновках», після 

аудиту результатів діяльності складається «звіт». Саме у звіті визначається 

рівень економії та результативності набутих і використаних ресурсів, а також 

уточнюється, чи у повному обсязі були досягнуті заплановані цілі. Усі вище 

перелічені форми аудиту повинні знайти своє місце при перевірці бюджетних 

установ [7, с.73]. 

Переваги аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

та інспектування очевидні, але для подальшого зниження рівня правопорушень 

у бюджетній сфері й ощадливого управління бюджетними коштами 

необхідно [8, с. 64-65]: 

– здійснювати поступовий перехід від ревізій фінансово-господарської 

діяльності до аудиту ефективності діяльності бюджетних установ; 

– підвищити рівень обґрунтованості складання програм аудиту; 

– активізувати діяльність щодо формування дієвої системи державного 

внутрішнього контролю, яка б сприяла вирішенню проблем ефективного 

управління та використання обмежених фінансових ресурсів; 

Види аудиту за МСА 

аудит законності та правильності 
(фінансовий аудит) 

аудит ефективності 
(результативності) 

пе
ре

ві
ря

ю
ть

ся
 й

 
оц

ін
ю

ю
ть

ся
: 

пе
ре

дб
ач

ає
 в

из
на

че
нн

я:
 

1) бухгалтерська документа-
ція та фінансова звітність; 
2) стан дотримання чинних 
законів і нормативних актів; 
3) стан системи внутрішньо-
го управління та доцільності 
адміністративних рішень 

1) обсягів економічності, до- 
сягнутої в управлінні;  
2) ефективності використан-
ня людських, фінансових та 
інших ресурсів;  
3) результативності діяльно-
сті щодо виконання наміче-
них цілей об’єкта аудиту; 
 4) фактичних наслідків ді-
яльності порівняно із запла-
нованими 
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– розробити рекомендації щодо пріоритетності використання методів 

контролю при здійсненні аудиту й інспектування фінансово-господарської 

діяльності бюджетних установ; 

– розробити методику визначення та обґрунтування можливого рівня 

ризиків при здійсненні аудиту фінансово-господарських операцій; 

– розробити та запровадити механізм управління ризиками фінансово-

господарських операцій; 

– на законодавчому рівні прийняти рекомендації та вимоги до здійснення 

внутрішньогосподарського контролю з боку керівників бюджетних установ; 

– сформувати базу даних, що містить інформацію про структуру, функції 

та фінансово-господарські операції бюджетних установ, що дасть можливість 

органам фінансового контролю бути постійно проінформованими щодо 

важливих ділянок діяльності, на яких можна поліпшити управління; 

– запровадити методику оцінки роботи державних аудиторів та 

відповідальність аудиторів за якість аудиторських процедур; 

– для підвищення професійного рівня державних аудиторів сформувати 

банк даних навчальних матеріалів, розглянути можливості дистанційного 

навчання; 

– забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації 

результатів контрольних заходів, що проводяться органами Державної 

аудиторської служби, і рішень, прийнятих щодо осіб, винних у порушенні 

фінансово-бюджетного законодавства. 

Висновки. Отже, на сьогоднішній день в Україні використовуються такі 

види державного фінансового контролю бюджетних установ, як фінансовий 

аудит, аудит ефективності, аудит ефективності діяльності, перевірка державних 

закупівель та інспектування. Уведення цих видів фінансового контролю з 

урахуванням Стандартів з аудиту державних фінансів сприяло підвищенню 

ефективності використання бюджетних коштів. Однак на сьогодні ще є ряд 

проблем у сфері державного фінансового контролю бюджетних установ, які є 

причиною достатньо високого рівня порушень законодавства. 
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Для підвищення дієвості державного фінансового контролю бюджетних 

установ, на нашу думку, необхідно:  

– на законодавчому рівні об’єднати у єдину систему фінансовий аудит, 

перевірку державних закупівель та інспектування бюджетних установ; 

– розробити методику щодо порядку здійснення вищевказаних 

контрольних заходів; 

– розробити й упровадити методику визначення й оцінки ризиків 

фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до сфер 

діяльності. 

Основними напрямками удосконалення бюджетного контролю в сучасних 

умовах економіки України повинні стати: створення єдиного правового поля 

розвитку системи бюджетного контролю та законодавчого закріплення за його 

суб’єктами контрольних функцій, формування нових та вдосконалення чинних 

процедур бюджетного контролю, удосконалення методів, оптимізація 

організаційних структур, створення адекватної сучасним умовам інформаційно-

комунікаційної інфраструктури та ін. [9, с. 21]. 

Упровадження ефективної системи внутрішнього контролю дозволить 

максимально зменшити ризик помилок і порушень. Вирішення цих питань 

дозволить зменшити порушення у фінансово-бюджетній сфері, поліпшити 

управління фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами бюджетних 

установ, а також виконання ними своїх функцій і завдань для досягнення 

соціально значущих для суспільства цілей [10]. 
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АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ - ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ 
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ І ЕФЕКТИВНІСТЮ 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. Важливою складовою ресурсного 
потенціалу будь-якого підприємства є основні 
засоби, які визначають стратегічні 
можливості їх розвитку. Рівень забезпеченості 
та ефективне використання основних засобів 
впливають на результативність виробництва 
підприємств, його конкурентоспроможність, 
тощо. Основні засоби займають вагоме місце в 
господарській діяльності підприємства, їх 
частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості 
необхідними умовами для здійснення фінансової 
діяльності суб’єктом господарювання. За 
таких умов важливу роль відіграє внутрішній 
контроль за рухом та ефективністю 
використання основних засобів підприємства. 
Саме даному питанню присвячено дослідження 

Abstract. An important component of the 

resource potential of any enterprise are the 

main means that determine the strategic 

capabilities of their development. The level of 

security and effective use of fixed assets affect 

the productivity of enterprises, their 

competitiveness, etc. Fixed assets occupy a 

significant place in the economic activity of 

the enterprise, and their share allows us to 

assess the level of provision with the 

necessary conditions for the financial activity 

of the entity. Under such conditions an 

important role is played by internal control 

over the movement and efficiency of the use 

of fixed assets of the enterprise. It is this 

question devoted to the studies that were 
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,що були висвітлені у даній статті. 
Ключові слова. основні засоби, система 
внутрішнього контролю, аналітичний 
інструментарій, показники ефективності 
використання, моральний і фізичний знос. 

covered in this article. 

Keywords: fixed assets, system of internal 

control, analytical tools, indicators of 

efficiency of use, moral and physical 

deterioration. 

 

Вступ. В сучасних умовах господарювання ефективна діяльність 

підприємств неможлива без раціонального використання їх матеріально-

технічної бази, в якій головним елементом виступають основні засоби.  

Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення 

в умовах ринкової економіки обумовлює особливі вимоги до інформації про 

наявність, рух, стан і використання основних засобів. Ринкова система 

управління потребує більш оперативної і комплексної  інформації щодо 

операцій з ними. Облік повинен бути побудований таким чином, щоб з нього 

можливо було б отримати не тільки звітні дані, але й іншу інформацію, в якій 

виникає потреба. А отже необхідно удосконалити систему обліку і контролю за 

рухом і станом використання основних засобів з метою підвищення якості 

управління ними.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Вагомий внесок у 

дослідження проблемних питань обліку та контролю основних засобів 

здійснили зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти. Зокрема, М. Т. Білуха, 

І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, 

В. П. Завгородній, В. Г. Лінник, В. О. Озеран, Ю. І. Осадчий, В. М. Пархоменко, 

М. С. Пушкар, Роберт Н. Ентоні, В. В. Сопко, С. О. Стуков, Н. М. Ткаченко 

та ін. 

Отримані ними протягом багатьох років результати теоретичних і 

практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають 

велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. 

Однак безперервний процес розвитку економіки та її нинішній стан 

вимагають проведення подальших досліджень, спрямованих на формування 

обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства. 
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Результати дослідження. Основні засоби є одним із найважливіших 

об’єктів фінансового обліку, займаючи значну частку в загальній сумі активів 

підприємства, тому існує необхідність в контролі за їхнім рухом, організацією 

синтетичного й аналітичного обліку, визначенням зносу (амортизації), 

проведенням ремонту, модернізацією, оновленням застарілих і технічно 

недосконалих об’єктів [1]. 

Метою внутрішньогосподарського контролю операцій з основними 

засобами є встановлення достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо 

наявності, стану й руху основних засобів, забезпечення їх збереження та 

ефективного використання [2, с. 158].  

Мета контролю реалізується завдяки вирішенню завдань, визначених на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Завдання внутрішнього контролю основних засобів 

Джерело: сформовано автором на основі [2, с. 158] 
 
Одним із елементів внутрішнього контролю на підприємстві є аналіз 

стану та ефективності використання основних засобів. 

Аналітичний інструментарій використання основних фондів дозволяє:  
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– виявити і оцінити зміни, що відбуваються в складі і структурі 

основних фондів, їх технічний стан; 

– визначити, як використовуються основні фонди і які резерви їх 

використання є на підприємстві; 

– встановити відповідність змін, що відбуваються вимогам 

перспективного розвитку фірми, потребам ринку, конкурентним можливостям; 

– відібрати найбільш важливі фактори і виявити їх кількісний вплив 

на зміну рівня використання основних засобів. 

Відповідно до цього твердження випливає потреба в аналізі 

забезпеченості діяльності підприємства основними засобами, їх технічного 

стану і використання, а також оцінці їх впливу на збільшення прибутку 

суб’єкта господарювання.  

Основними завданнями аналізу є (рис. 2):  

 

Рис. 2. Завдання аналізу стану використання основних засобів 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
– оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів 

основними засобами – відповідність величини, складу і технічного рівня 

основних засобів потребам в них; 

Завдання аналізу та стану використання  основних 
засобів 

Визначення тенденцій  розвитку матеріально – технічної бази підприємства 

Оцінка  динаміки основних засобів у цілому і  в структурному розрізі 

Оцінка  руху основних засобів 

Аналіз якісного складу основних засобів 

Оцінка ефективності використання основних засобів 

Визначення напрямків зростання технічного рівня суб’єкта господарювання 

Визначення резервів  росту ефективності використання основних засобів 
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– технічний стан основних засобів;  

– ступінь використання основних засобів і факторів, що впливають на 

його рівень;  

– оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та 

устаткування.  

Відповідно до цього завдання аналіз основних фондів проводиться в 

таких напрямках (рис.3):  

– структура основних засобів;  

– наявність, стан, прогресивність та інтенсивність оновлення 

основних засобів;  

– ефективність використання основних засобів;  

– аналіз рентабельності основних виробничих засобів;  

–  резерви збільшення обсягів діяльності за рахунок кращого 

використання засобів праці  

 

Рис. 3. Етапи аналізу наявності й руху основних засобів 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
На основі складу основних засобів оцінюється їх структура – питома вага 

окремих груп у загальній вартості. На обсяг, динаміку і структуру основних 

засобів впливають різні чинники, зокрема: галузь виробництва (переробна, 

Етапи аналізу наявності й руху основних засобів 

1 етап. Визначення первісної вартості основних засобів на початок і кінець  
періоду в цілому і за структурою основних засобів 

2 етап. Розрахунок показників, що характеризують абсолютну й відносну зміну 
вартості основних засобів, їх  питомої ваги, а також питомої ваги кожного виду за 
період. 

3 етап. Складання балансу руху  основних засобів у цілому і за їх видами: 
ЗОФп +НОФ =ВОЗ +ЗОФк 

ЗОФп , ЗОФк  - відповідно залишки основних засобів на початок і кінець  періоду, 
НОФ , ВОЗ – відповідно надходження  і вибуття основних засобів 

4 етап. Визначення причин змін наявності основних засобів 
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видобувна); характер та особливості виробничого процесу (дискретний, 

неперервний); технологія виробництва; форма організації виробництва 

(концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування); методи організації 

виробництва. 

В процесі функціонування основні виробничі засоби поступово 

зношуються. Розрізняють фізичний і моральний знос засобів праці з 

розходження в підходах до моделювання цього показника. 

Моральний і фізичний знос основних засобів та доведення їх технічного 

стану відповідно до останніх досягнень науки і техніки протікають в процесі їх 

неперервного оновлення – руху основних засобів.  

Оновлення основних засобів здійснюється у формі їх заміни більш 

досконалими і ефективними, реконструкції і модернізації окремих груп і видів. 

Рух основних засобів – це, по суті, з одного боку, введення нових, сучасних 

технічних засобів у будь-якій із перерахованих форм, а, з іншого боку, 

виведення застарілих засобів праці в результаті їх фізичного і морального 

зносу.  

Відповідно для оцінки руху основних засобів застосовуються коефіцієнт 

оновлення і коефіцієнт вибуття, які характеризують інтенсивність введення і 

вибуття окремих видів і груп основних засобів та їх сукупність. Для оцінки 

тенденції зміни обсягу і руху основних фондів та їх відтворення 

використовуються їх баланси. 

Результати аналізу технічного стану і руху основних засобів служать 

інформаційною базою для перевірки виконання плану впровадження нової 

техніки, модернізації наявних технічних засобів, введення в дію нових об’єктів 

та виконання графіка ремонту основних засобів. 

У табл. 1. наведено алгоритм розрахунку основних показників 

ефективності використання основних фондів. 

Фондорентабельність (Фр) – коефіцієнт, який показує частку прибутку, 

отриманого  підприємством на одну гривню вкладених основних фондів. 
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Фондоозброєність – це додатковий коефіцієнт, що показує середньорічну 

вартість основних засобів, які приходяться на 1 одного працюючого. 

Таблиця 1  
Алгоритм розрахунку показників ефективності використання основних 

фондів 

Показники Формула розрахунку 

Фондорентабельність Фр=ЧП/ОЗ 

Фондоозброєність Фоз=ОЗ/Ч 
Фондовіддача Фв=В/ОЗ 

Фондомісткість Фм = 1/ Фо 
Де, 
ЧП – чистий прибуток; 
ОЗ – середньорічна вартість основних засобів; 
Ч – чисельність персоналу; 
В – обсяг реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг. 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 

Фондоозброєність (Фоз) — це показник оснащеності праці виробничими 

основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової 

вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності 

робітників або працівників. 

Зростання цього показника свідчить про позитивну динаміку технічної 

оснащеності виробництва, але слід мати на увазі, що перевищення темпів 

фондоозброєності над темпами росту продуктивності праці є негативним 

явищем, а ідеальним вважається варіант більш швидкого зростання 

продуктивності праці, бо це свідчить про  зростання максимальної ефективності 

виробництва. 

Узагальнюючим показником ефективності використання основних 

засобів є фондовіддача (Фв). Цей коефіцієнт показує, яка сума виконаного 

обсягу робіт приходиться на 1 грн. вартості основних виробничих фондів. 

Показник, зворотний фондовіддачі, – фондомісткість (Фм). 

Фондовіддача являє собою один з основних факторів, що визначають 

обсяг продукції підприємства, тому необхідно детально проаналізувати, які 

фактори, в свою чергу, впливають на неї. Їх багато, як залежних, так і не 

залежних від підприємства. Проте резерви її росту – краще використання 
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техніки на кожному підприємстві і робочому місці. Інтенсивний шлях ведення 

господарства припускає систематичне зростання фондовіддачі за рахунок росту 

продуктивності машин, механізмів і устаткування, скорочення їхніх простоїв, 

оптимального завантаження техніки, технічного удосконалення основних 

засобів. Для їх виявлення важливо вибрати основні напрямки аналізу 

фондовіддачі, що випливають. 

Основними узагальнюючими показниками, що характеризують 

ефективність використання основних засобів, є віддача основних засобів, 

рентабельність та інтегральний показник ефективності використання основних 

засобів. 

Ефективність використання основних засобів характеризується 

співвідношенням темпів зростання обсягів діяльності і темпів зростання 

вартості основних засобів, а також показниками фондовіддачі, фондомісткості, 

фондоозброєності і фондорентабельность. 

Основними шляхами підвищення ефективності використання основних 

засобів в товаристві є: 

– звільнення підприємства від зайвого устаткування; 

– своєчасне і якісне проведення планово-запобіжного і капітального 

ремонту; 

– підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу; 

– своєчасне оновлення основних засобів, з метою недопущення 

надмірного морального і фізичного зносу; 

– забезпечення централізації ремонтних служб, де це економічно 

доцільно; 

– впровадження нової техніки і прогресивної технології. 

Висновок. Отже, основні засоби є одними із важливих об’єктів 

внутрішнього контролю на підприємстві. 

Метою внутрішньогосподарського контролю операцій з основними 

засобами є встановлення достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо 

наявності, стану й руху основних засобів, забезпечення їх збереження та 
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ефективного використання. Однією із ефективних процедур контролю є 

використання аналітичного інструментарію ,що дозволяє отримати інформацію 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ 
ВИТРАТ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Анотація. Розглянуто та визначено 
особливості системи бухгалтерського обліку 
та контролю в закладах освіти, які повністю 
або частково фінансуються за рахунок 

Abstract. The peculiarities of accounting and 

control in educational institutions, which are 

fully or partly budget-funded, are defined. The 

concept of expenditures in educational 
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бюджету. Висвітлена сутність поняття 
витрат у закладах освіти, окреслена 
методика їх обліку та контролю. Згідно з 
чинним законодавством наведено визнання 
витрат певного періоду одночасно з 
визнанням доходу, для отримання якого вони 
здійснені. З’ясовані особливості головного 
планового документу – кошторису, вказано 
обов’язкові та розрахункові норми при його 
складанні. Розкрито особливості планування 
видатків кошторису в державному секторі. 
Розставлено акценти на застосування 
нового Плану рахунків для синтетичного 
обліку видатків бюджетних установ. 
Надано практичні рекомендації щодо 
напрямів поліпшення нормативно-правової 
бази щодо обліку та контролю витрат у 
закладах освіти.  
Ключові слова. бухгалтерський облік, 
бюджетні витрати, методика контролю 
витрат, заклади освіти, кошторис. 

institutions, their accounting and control 

methodology are elicited. In compliance with the 

current legislation, the concept of expenditures 

of a particular period is defined, alongside with 

the concept of revenue, for the generation of 

which the expenditures are made. Key features 

of the main planning document – budget 

estimate – are outlined, mandatory and 

calculate norms for its formation are stated. The 

peculiarities of expenses planning in the budget 

estimate within the state sector are provided. 

The key points of the application of the new 

Book of accounts for synthetic accounting of 

expenditures by budget-funded institutions are 

highlighted. Practical recommendations for the 

regulatory framework of expenditures 

accounting and control in educational 

institutions are provided in the article.  

Keywords. accounting, budget expenditures, 

expenditures control methodology, educational 

institutions, budget estimate. 

 

Вступ. Бухгалтерський облік у закладах освіти є складовою обліку в 

державному секторі України. Як система контролю, бухгалтерський облік 

виконує конкретні завдання, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим 

планом рахунків бухгалтерського обліку для бюджетних установ, який 

відрізняється від плану рахунків комерційних підприємств. А це визначає та 

суттєво впливає на методику та організацію бухгалтерського обліку в закладах 

освіти, забезпечує своєчасне, повне і достовірне відображення всіх операцій з 

виконання головних планових та фінансових документів – кошторисів, за 

якими визначають результати їх виконання, як за загальним, так і за 

спеціальним фондами, а також передбачає узагальнення облікової інформації у 

звітності бюджетної установи. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Значний внесок у вивчення 

теорії, організації та методики обліку і контролю витрат зробили такі відомі 

вітчизняні науковці, як В. Т. Александров, П. Й. Атамас, М. Т. Білуха, 

Ф. Ф. Бутинця, Ю. А. Верига, Р. Т. Джога, В. П. Завгородній, А. В. Калина, 

М. В. Кужельний, С. В. Левицька, О. О. Лондаренко, В. Матвєєва, 

М. Г. Михайлов, Л. Панкевич, О. А. Петрик, С. В. Свірко, Н. І. Сушко, 
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Н. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко та інші. Актуальність, практична значущість, 

недостатня розробленість та недослідженість окресленої тематики зумовили 

вибір теми статті та визначили її мету і завдання.  

Метою статті є дослідження методики та організації обліку та контролю 

витрат у закладах освіти, а також напрямів її вдосконалення.  

Результати дослідження. Бухгалтерський облік у закладах освіти 

передбачає реалізацію низки функцій: управлінської, інформаційної та 

контрольна. Особлива роль відводиться контрольній функції бухгалтерського 

обліку у закладах освіти, яка передбачає систему контролю за наявністю та 

рухом бюджетних і позабюджетних коштів. 

Центральними категоріями в організації обліку в бюджетних установах є 

доходи та видатки. Так, видатки є сумою коштів, що витрачають бюджетні 

установи в процесі господарської діяльності в межах сум, установлених 

кошторисом. Видатки об’єднують витрати, що покриваються з централізованих 

та децентралізованих державних фондів (рис. 1). Тому облік і контроль витрат 

вимагають ретельної розробки методики. Виходячи із законодавчого 

визначення, поняття «витрати бюджету» є ширшим аніж «видатки бюджету». 

З 1 січня 2017 року було запроваджено в практику НП(С)БОДС № 135 

«Витрати» [3], в якому визначено методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про витрати і розкриття відповідної 

інформації у фінансовій звітності бюджетних установ, введено ряд нових 

понять до бюджетного обліку, зокрема: елемент витрат, запозичення, 

нормальна потужність, об’єкт витрат, фінансові витрати. 

НП(С)БОДС № 135 передбачає, що витрати визнаються за умови, що 

оцінка витрат може бути достовірно визначена, у разі зменшення економічних 

вигід та/або потенціалу корисності, зокрема у вигляді вибуття активу або 

збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власником). Відповідно, витрати визнаються витратами певного періоду 

одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. 
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ВИДАТКИ 

 

Загальний фонд  Спеціальний фонд 

                                                                                

Поточні Капітальні  Поточні Капітальні 
 

Касові Фактичні   Касові Фактичні  

 

 Касові Фактичні   Касові Фактичні 
 

Рис. 1. Класифікація витрат бюджетних установ 

Джерело: розроблено автором на основі [2] 
 

Головним плановим та фінансовим документом, в якому визначені обсяг, 

цільове призначення та поквартальний розподіл коштів, є кошторис. Саме 

кошторис передбачає наявність повноважень для отримання доходів, 

здійснення витрат та їх спрямування задля виконання закладами освіти своїх 

функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період.  

Визначальну роль у процесах трансформаційної перебудови економіки 

держави та її фінансової політики відіграють бюджетні витрати.  

Бюджетна класифікація – це перерахунок і науково обґрунтоване 

групування доходів і витрат бюджету, приведених до визначеної системи. Вона 

забезпечує єдність аналітичного обліку в усіх ланках, спрощує як облік, так і 

складання звітності, чим підвищується роль бухгалтерського обліку в установах 

бюджетної сфери. 

Методика обліку витрат у закладах освіти передбачає складання 

кошторису – основного документа обліку та контролю видатків. Затвердженню 

кошторисів передує процес формування лімітів і витрат у підпорядкованих 

установах. Вищі організації враховують, при цьому, об'єктивну потребу в 

коштах кожної установи, виходячи з основних показників її діяльності, обсягу 

виконаної роботи, штатної чисельності та намічених заходів щодо скорочення 

витрат у плановий період.  
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Кошториси складаються всіма бюджетними установами на календарний рік 

і затверджуються в установленому порядку. Процес складання кошторисів 

починається з того, що місцеві фінансові органи повідомляють головним 

розпорядникам про граничні обсяги видатків і надання кредитів загального фонду. 

У видатковій частині проекту кошторису планується загальна сума видатків 

бюджетної установи в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету. 

При визначенні обсягів витрат установи повинні враховувати 

об’єктивну потребу в коштах, виходячи з їх основних показників і 

контингентів, які встановлюються для установи, обсягу виконуваної роботи, 

штатної чисельності, необхідності реалізації окремих програм і запланованих 

заходів тощо. 

Планування видатків за кошторисом здійснюється на підставі 

встановлених обов’язкових та розрахункових норм:  

– обов’язкові норми – це ставки заробітної плати, штатні нормативи, 

норми добових, норми витрат на харчування тощо встановлюються 

законодавчо-нормативними документами, їх застосування є обов’язковим для 

всіх бюджетних установ та організацій; 

– розрахункові норми – це середні витрати, що припадають на 

розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи. 

Постановою від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ» (зі змінами та доповненнями від 2017 року) передбачені 

особливості планування видатків зі спеціального фонду [7]. 

Розподіл видатків здійснюється виключно в межах та за рахунок 

надходжень, запланованих з цією метою за спеціальним фондом у проекті 

кошторису. Усі показники витрат мають бути обґрунтовані відповідними 

розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ), 

згідно з «Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету», затвердженою Наказом Мінфіну та Держказначейства від 12.03.2012 р. 

№ 333 [1]. 



 

 

190 

 

Невід’ємною складовою нормативного забезпечення обліку видатків є 

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений 

наказом Мінфіну України від 31.12.2013 р. № 1203 [4] та Порядок застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений 

Наказом Мінфіну України 29 грудня 2015 року № 1219 [6]. Ці документи 

встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для 

узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та 

факти діяльності суб’єктів державного сектору, включаючи й заклади освіти.  

Згідно з вищезгаданим планом рахунків, для обліку витрат в бюджетних 

установах застосовуються рахунки класу 8, які призначені для відображення 

інформації про витрати за обмінними та необмінними операціями.  

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88 [5] 

встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському 

обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського 

обліку, підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями 

(крім банків) незалежно від форм власності, установ і організацій, основна 

діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету. Всі витрати 

бюджетних установ на підставі первинних документів переносяться до 

відповідних облікових регістрів (меморіальних ордерів). 

Нормативно-правові документи, пов’язані з обліком та контролем 

видатків постійно перебувають у фокусі уваги як вчених-економістів, так і 

практиків-фахівців адміністративного апарату та відділу бухгалтерії. 

Враховуючи те, що законодавче та нормативно-правове регулювання 

України систематично змінюється, доповнюється, а інколи утворюються нові 

або значно удосконалені акти. Напрями покращення нормативно-правової 

бази, яка регламентує облік та контроль витрат бюджетних установ приведені 

на рис. 2. 
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Напрями поліпшення нормативно-правової бази щодо обліку та контролю витрат 
бюджетних установ 

 

- проведення робочих нотаток, виявлених суперечностей, неув’язок в актах та 
формулювання висновків у фахових виданнях головними бухгалтерами, 
контролерами-ревізорами, аудиторами, науковцями, що постійно працюють з 
нормативно-правовими актами України 

 

- здійснення повної інвентаризації всіх нормативно-правових актів України, 
пов’язаних з обліком і контролем витрат та доходів з метою виявлення 
дублювання  неузгодження положень цих актів та неврегульованих 
ситуацій 

 

- організація та щомісячне (щоквартальне) оновлення довідково-
інформаційної бази з питань обліку, контролю, оподаткування, в тому 
числі щодо доходів і витрат 

Рис. 2. Напрями покращення нормативно-правової бази щодо обліку та контролю 
витрат бюджетних установ. 

Джерело: розроблено автором на основі [2] 
 
На сьогодні існує нагальна потреба у перебудові та підвищенні 

оперативності і системності фінансового контролю, встановленні та розвитку 

суспільного контролю за станом і черговістю проведення реформ у питаннях 

національної економіки, удосконаленні умов та зростанні видатків, необхідних 

для організації внутрішньогосподарського контролю і підтримці його у 

відповідному дієвому стані. 

Подальші дослідження слід проводити у напрямах ґрунтовного аналізу й 

оцінки кожного із вищезазначених нормативно-правових актів, що 

регламентують облік та контроль видатків бюджетних установ з метою 

деталізації їх сутності, форм, всеохоплюючого використання національного та 

зарубіжного досвіду, уникнення протиріч та непорозумінь. 

Висновки. Нагальна потреба в сучасних умовах – реформування 

державного сектору економіки. Реформування передбачає також зміни у методиці 

обліку, впровадженні управлінського обліку, трансформації бухгалтерського 

обліку України на засадах міжнародної практики. Саме тому у державному 

секторі України запроваджені Національні положення бухгалтерського обліку, 
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оновлений План рахунків, змінена бухгалтерська термінологія бюджетного 

обліку та методика обліку щодо окремих об’єктів. 

Переваги модернізації бухгалтерського обліку у бюджетній сфері 

дозволять забезпечити прозорість облікових процесів, достовірність 

бухгалтерської звітності та отримання інформації про фінансові операції, які 

здійснюються у державному секторі; встановити уніфіковані вимоги до вибору 

програмного забезпечення для обміну інформацією між Мінфіном, органами 

Казначейства і суб’єктами державного сектора з використанням баз даних та 

інформаційних систем; підвищити відповідальність керівників фінансово-

бухгалтерських служб суб’єктів державного сектора; підвищити рівень 

прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку. 

Адекватне, своєчасне, дієве та узгоджене нормативно-правове 

забезпечення є необхідною умовою стабільної діяльності та фінансової 

успішності функціонування бюджетної установи та виконання поставлених 

державних завдань. 

Відповідне нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат є 

запорукою ефективної та оперативної організації обліку і контролю в 

бюджетних установах.  

Подальші дослідження слід проводити у напрямах ґрунтовного аналізу й 

оцінки кожного із зазначених нормативно-правових актів, що регламентують 

облік і контроль видатків бюджетних установ, у тому числі і закладів освіти з 

метою деталізації їх сутності, форм, всеохоплюючого використання 

національного та зарубіжного досвіду, уникнення протиріч і непорозумінь.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ГОТІВКОВИХ 
РОЗРАХУНКІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ТОВ «ТЕХНО ПРОСТІР» 

  
Анотація. Визначено актуальні питання 
організації контролю готівкових коштів та 
розрахунків у роздрібній торгівлі. Досліджено 
основні зміни в нормативно-правовому 
регулюванні касовий операцій згідно постанову  
від 29.12.2017 р. № 148 «Про затвердження 
Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні». Визначено 
основні проблеми контроль готівкових 
розрахунків на підприємстві. Розроблено та 
впроваджено бізнес-процеси для автоматизації 
контролю операції з готівковими коштами 
торговельних підприємств. 
Ключові слова: готівкові розрахунки, 

розрахунки в торгівлі,бізнес-процеси, касові 
операції, торгівля. 

Abstract. The urgent issues of the organization 

of cash controls and settlements in retail trade 

are determined. The main changes in the legal 

regulation of cash operations were 

investigated in accordance with the resolution 

dated December 29, 2017, No. 148 "On 

Approval of the Regulation on the 

Management of Cash Transactions in the 

National Currency in Ukraine". The basic 

problems of control of cash payments at the 

enterprise are determined. Business processes 

have been developed and implemented for 

automation of cash operations control of 

trading enterprises. 
Keywords: cash payments, settlements in trade, 

business processes, cash operations, trade. 
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Вступ. Населення України поступово відмовляється від паперових 

грошей, віддаючи перевагу безготівковим розрахункам. Втім, до Швеції, де 

готівка, як говорять, вже раритет, Україні поки що далеко.  

Готівка чи картки? Дедалі частіше українці обирають друге. За останні 

п’ять років, за даними Національного банку, частка безготівкових розрахунків 

картками в Україні зросла більше ніж утричі і склала майже 40 %. Лише торік 

українці здійснили понад три мільярди таких операцій на суму більше ніж два 

трильйони гривень. 

Такий тренд можна пояснити такими чинниками: безготівкові розрахунки 

зручні з точки зору швидкості та доступності тих чи інших товарів і послуг. 

Серед інших причин - відновлення економіки та зменшення обсягу зарплат у 

готівці та конвертах. Однак попри збільшення популярності безготівкових 

платежів, паперові гроші в Україні досі лишаються поза конкуренцією. 

Розрахунки за покупки саме готівкою прості і зрозумілі для українців, адже 

звичка розплачуватися у такий спосіб укорінювалася роками. Приміром, понад 

60 відсотків операцій із платіжними картками в Україні - це зняття готівки. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Прийняття ефективних 

рішень щодо контролю готівкових коштів на роздрібних торговельних 

підприємствах можливі завдяки розв’язанню низки задач, що стосуються 

методики та організації їх обліку і контролю. Вони розглядалися у роботах 

вітчизняних (С. Л. Берези, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, Є. В. Калюги, 

М. В. Кужельного, Л. Г. Ловінської, В. О. Озерана, О. М. Петрука, 

А. А. Пилипенка, В. В. Сопка, Л. К. Сука, В. О. Шевчука та інших) та 

закордонних (В. П. Астахова, Х. Нюрнберга, В. Ф. Палія, Т. Б. Рубінштейна, 

Г. А. Салтикової, О. В. Соловйової, О. М. Сорокіної, В. П. Суйца, 

Л. З. Шнейдмана) вчених-економістів. 

Напрацювання цих науковців охоплюють широкий діапазон питань, 

пов’язаних з теорією, методикою, організацією обліку і контролю грошових 

коштів та їх еквівалентів та дотичними темами (аналіз грошових коштів, облік 

https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8/a-38886943
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та контроль фінансових інвестицій, управління грошовими потоками тощо), 

що, водночас потребує поглибити та удосконалити ці дослідження.  

Незважаючи на простоту теоретичного матеріалу з обліку готівкових 

коштів, на практиці досить часто припускаються помилок та порушень. Тому 

обліку грошових коштів та їх контролю необхідно приділяти особливу увагу. У 

господарському обороті ТОВ «Техно Простір» за 2017 рік готівкові розрахунки 

складали 45% усіх розрахунків компанії, 90% з них це кошти отримані від 

реалізації товарів та послуг кінцевим споживачам. А у 2018 році цей показник 

скоротився до 43,5% . Тому для даного підприємства контроль за наявністю та 

рухом готівкових коштів залишається однією з актуальних проблем, яка 

потребує вдосконалення. 

Результати дослідження. Нещодавно НБУ унормував свої нормативно-

правові акти з питань ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні. Виходячи з цього,  проблема організації обліку готівкових коштів у 

господарському обороті підприємства сьогодні є досить актуальною. Правління 

НБУ  прийняло постанову  від 29.12.2017 р. № 148 «Про затвердження Положення 

про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», у якому назване 

Положення викладено в новій редакції [1]. Дане Положення передбачає низку 

новацій, а саме, суб’єктам господарювання дає таку можливість: 

–  здійснювати збір готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації 

продукції (товарів, робіт послуг), для подальшого її здавання до банку з 

використанням комплексу технічних і програмних засобів, розташованих у 

місці здійснення готівкових розрахунків, які забезпечували б безпечне 

передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного 

приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків; 

–  здавати готівкову виручку (готівку) до банку через підприємства, які 

отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації; 

–  застосувати ЕЦП юридичної особи під час надання послуг в 

електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими 

суб’єктами електронної взаємодії; 



 

 

196 

 

–  покладати функції касира на працівника іншого підприємства, 

залученого на підставі укладеної угоди про надання послуги. За відсутність 

запису в Книзі обліку розрахункових операцій (далі-КОРО) відтепер не 

застосовуватимуть п’ятикратний штраф, передбачений абз. 3 ст.1 Указу 

Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з 

регулювання обігу готівки» від 12.06.1995р. № 436/95 [2] за не оприбуткування 

(неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) готівки в касах. Річ у тім, що в пп.18 

п. 2 р. І Положення № 148 наведено оновлене визначення поняття 

«оприбуткування готівки».  Згідно з Положенням, «оприбуткування готівки – це 

проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її 

фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі 

обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції». Як 

бачимо, КОРО у визначенні не згадується, на відмінну від Положення № 637 [3]. 

У зв’язку з тим, що запис у КОРО не вважаєтьс оприбуткуванням готівки, 

доволі неприємний «сюрприз» може чекати на підприємства ресторанного 

господарства, торгівлі тощо, які проводять розрахунки з покупцями у вихідні, 

працюють допізна або цілодобово. Річ у тім, що на багатьох підприємствах 

касир, який оформлює ПКО на підставі фіскальних звітних чеків РРО та робить 

записи до касової книги, мав режим роботи з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 

18:00. Касир приходив у понеділок і заносив одним ПКО всю виручку, що 

надійшла протягом вечора п’ятниці та вихідних днів. Вона ж бо вважалася 

своєчасно оприбуткованою, якщо щоденно робився відповідний запис у КОРО. 

Тому жодних проблем не було. 

Тепер же, для оприбуткування потрібен запис у касовій книзі, причому «у 

день одержання готівки». І, до речі, така вказівка є не лише в п. 11, але 

випливає й з п. 40 Положення № 148, де зазначено, що касир здійснює записи в 

касовій книзі в день її надходження або видачі. Це означає, що ПКО має бути 

оформлений щодня до кожного Z-звіту. Тож тепер чекати на вихід касира в 

понеділок, з огляду на ризик наразитися на фактичну перевірку у вихідний день 

і бути оштрафованим у п’ятикратному розмірі за неоприбуткування готівки —

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/114503


 

 

197 

 

вже не варіант. Тому сьогодні важливо вчасно реагувати на актуальні зміни 

законодавства та або змінювати режим роботи касира, або покласти обов’язки з 

оприбуткування готівки на інших працівників. 

ТОВ «Техно Простір» вчасно слідкує за змінами законодавства та 

максимально удосконалює контроль за обліком готівкових коштів. Касову 

книгу, ПКО та ВКО на готівку друкує касир у кінці кожного робочого дня з 

програми 1С:Бухгалтерія. Усі данні формуються автоматично, а касиру 

потрібно лише роздрукувати їх, перевірити та засвідчити підписом.  

Також для контролю вчасного друку касирами ПКО, ВКО та сторінок 

касової книги створено і запрограмовано бізнес-процес в 1С. Старт процесу 

відбувається щовечора і залежить від графіку роботи магазину. Касир отримує 

задачу-нагадування в 1С «Друк та підпис каси». Касир друкує потрібні 

документи, підписує, фотографує, та прикріпляє до «задачі». Після цього 

підтверджується виконання і щоб процес рухався далі, «задачу» отримує 

відповідальний бухгалтер, переглядає прикріплені фото та підтверджує або не 

підтверджує виконання даної «задачі». Якщо «задача» підтверджена, то бізнес-

процес завершується, касир отримує сповіщення, що касові документи 

оформлені правильно та його зміна завершується, якщо ж ні, то процес 

повертається на стадію друку та підпису каси (рис. 1). 

Також створений аналогічний процес для контролю підшивки каси в кінці 

місяця. Модель процесу наведена на рис. 2. Використання даних бізнес-

процесів є надзвичайно важливою складовою контролю за обігом та обліком 

готівкових коштів ТОВ «Техно Простір», адже підприємство має 7 магазинів у 

5 містах України і прагне розвивати свою торговельну мережу. Враховуючи 

наведений фактор, бухгалтери ТОВ не мають можливості за особистою 

присутністю контролювати дотримання касової дисципліни. Тому найкращою 

ідеєю компанії була пропозиція щодо впровадження автоматизації контролю за 

дотриманням касової дисципліни. 
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Рис. 1. Бізнес-процес «Друк та підпис каси» 

Джерело: сформовано автором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Бізнес-процес «Контроль підшивки каси» 

Джерело: сформовано автором 
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Для контролю вчасного Z-звіту з РРО у ТОВ «Техно Простір» 

запрограмували сповіщення керівнику роздрібного відділу та бухгалтерії про 

затримки. Його мета: вчасно реагувати на можливі проблеми у касирів з 

дотриманням касової дисципліни та оприбуткуванням готівки в касі. 

Сповіщення (рис. 3) запрограмоване під графік роботи окремих магазинів та 

відправляється, якщо Z-звіт до встановленого часу не роздрукований. 

 

 

 

 

Рис. 3. Сповіщення «Закриття касової зміни РРО» 

Джерело: сформовано автором 
 

Наступний етап контролю - це автоматична звірка даних РРО та програми 

1С. Вона проводиться задля виявлення можливих помилок при відображенні 

продажу в програмі. Можливі кілька варіантів за результатами звірки: 

– по одному підрозділу виявлена помилка, а саме: не проведений звіт про 

роздрібні продажі в програмі 1С, всі інші дані РРО та 1С підрозділу співпадають; 

– звірка даних по всіх відокремлених підрозділах пройшла успішно. 

Дані звірки дають можливість в реальному часі виявляти та усувати 

помилки та збої програми. Після впровадження даної контрольної функції у 

ТОВ «Техно Простір» за жовтень місяць 2018 року рівень помилок скоротився 

на 80%. Це свідчить про ефективність застосування даної функції та її цінність. 

Нами спільно з аналітиком 1С ТОВ «Техно Простір» також було 

розроблено і впроваджено ще одного важливого бізнес-процесу для 

підприємства: це бізнес-процес зі здавання виручки в банк (рис. 4). Мета 

створення цього процесу: автоматизація дій касира в 1С при здаванні виручки 

та контроль за її вчасною здачею в банк з дотриманням ліміту каси.  
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Рис. 4. Бізнес-процес «Здавання виручки в банк» 
Джерело: сформовано автором 
 
Цей процес набагато складніший ніж всі описані вище попередні, якими 

користувалося підприємство, тому він потребує більше часу на впровадження і 

передбачає написання програмістами 1С таких функцій:  

1. Перевірка чи сьогодні є днем здавання виручки. Його суть полягає в 

тому, що виручка здається згідно графіку роботи відділення банку. Наприклад: 

магазин у м. Славута у вихідні дні не здає виручку в банк, тому що відділення 

банку не працює. Всі данні по окремих магазинах зберігаються в довіднику по 

підрозділу та редагуються при потребі. 

2. Визначення суми виручки, яку необхідно здати у касу 

відокремленого підрозділу. Сума розраховується, виходячи з ліміту готівки в 

касі, якщо вона не перевищує ліміт, то виручку не здають, якщо перевищує, то 

сума до здачі дорівнює сумі готівки в касі мінус ліміт готівки (заокруглення 

роблять до однієї тисячі грн.). 

3. Визначення відповідального за здачу виручки. Згідно з наказом 

керівника підприємства пріоритет по здачі виручки на поточний рахунок в банк 
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надається старшому касиру, в разі його відсутності — адміністратору магазину, 

якщо і він відсутній на зміні — касиру. 

4. Автоматичне створення ВКО для здачі виручки в банк. 

Висновки. Отже, ефективність діяльності підприємства роздрібної 

торгівлі ТОВ «Техно Простір» прямо залежить від правильної організації 

обліку готівкових розрахунків та коштів, оскільки основу його діяльності 

становлять операції, пов'язані з рухом готівки. Сучасні проблеми обліку і 

контролю готівкових коштів та їх вирішення також є актуальними і важливими 

для всіх інших підприємств, адже від достовірності й оперативності обліку і 

контролю залежить фінансовий стан підприємства. Побудова належної системи 

бухгалтерського обліку і контролю готівкових розрахунків та коштів 

передбачає правильність здійснення та документального відображення на всіх 

етапах руху готівки, починаючи з дотримання нормативно-правових вимог, 

заповнення первинних документів, узагальнення та систематизації інформації в 

облікових реєстрах (машинограмах) і завершуючи складанням звітності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ 
РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 

 
Анотація. В умовах постійних змін подат-кового 
законодавства змінюються і вимоги, які 
висуваються до організації системи 
бухгалтерського обліку у суб’єктів малого 
підприємництва. Стаття присвячена ретро-

спективному дослідженню вітчизняного досвіду 
оподаткування прибутку підприємств та 
використання його у сучасній практиці прямого 
оподаткування. У даній статті досліджені 
підходи та пропозиції різних вчених-економістів 
щодо відображення фінансового результату 
діяльності підприємства на рахунках 
бухгалтерського обліку. Також розглядається 
організація обліку доходів та результатів 
основної діяльності та її вплив на прийняття 
управлінських рішень на підприємствах гуртової 
торгівлі. Обґрунтовано необхідність та обов’яз-

ковість складення первинних документів, 
розглянуто перелік та порядок складення 
облікових регістрів та форм фінансової звітності 
відповідно до обраної форми організації 
бухгалтерського обліку. Статтю присвячено 
вивченню основних методологічних принципів 
здійснення внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків за податками у системі управління 
підприємства.  
Ключові слова: податок, прибуток, податкова 
система, податкова ставка,  бюджет, фінансові 
результати, прибуток, збиток, бухгалтерський 
облік, оподаткування. 

Abstract. Along with continuing changes 

in the tax law, the requirements to the 

organization of small business accounting 

are changing, too. Article is devoted to a 

retrospective study of domestic experience 

corporate income taxied its use in modern 

practice of direct taxation. Given the 

comparative characteristics of foreign and 

domestic tax revenue. In this article the 

approaches and proposals of various 

scholars of economists concerning the 

reflection of the financial result of the 

enterprise's activity on the accounts of the 

account are researched. And deals with 

the organization of incomes and results of 

the main activity and its impact on 

management decision making at the 

wholesale enterprises. The list and order 

of making tax registers and preparation of 

financial statements according to the 

chosen form of accounting organization 

have been considered. The paper studies 

the basic methodological principles of 

intra-control payments for taxes in the 

enterprise management system. 

Keywords: tax, income, tax system, tax 

rate, budget, financial results, profit, loss, 

accounting, taxation.  

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/


 

 

203 

 

Вступ. В умовах ринкової економіки однією з основних проблем 

управління підприємством є забезпечення його фінансової стійкості, на яку 

великий вплив здійснює податкова система. У будь-якій державі юридичні і 

фізичні особи зобов’язані віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні 

потреби. Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень 

розвитку держави, її економічних і правових інститутів.  

В Україні податкове регулювання доходів юридичних осіб перебуває ще в 

стадії становлення. Велика кількість податків, складний механізм їх нарахування в 

бюджет, постійні зміни податкового законодавства –  ускладнюють сприйняття 

окремих податків і застосування їх на практиці [6, c. 2]. До цього часу залишається 

проблемним податок на прибуток, так як не припиняються дискусії щодо заміни 

його на податок на виведений капітал. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні та 

методичні засади визначення особливостей організаційно-методичних засад обліку 

і контролю розрахунків з бюджетом за податком на прибуток знайшли 

відображення в роботах таких іноземних та вітчизняних науковців: А. Сміта, 

Д. Рікардо, А. Лаффера, О. І. Барановського, Б. М. Бордюка, М. Я. Дем’яненка, 

В. Л. Андрущенка, М. І. Бадиди тощо. Аналіз наукових досліджень цих авторів 

дозволив встановити, що на сьогодні в економічній літературі не розкритим 

залишилося питання щодо єдиного механізму справляння податку на прибуток, а 

також визначення факторів і впливу на розмір оподатковуваного прибутку [5, c. 4]. 

Метою нашого дослідження і даної доповіді є виявлення позитивів і 

негативів, недоліків і переваг та надання пропозицій щодо удосконалення вже 

існуючих організаційно-методичних засад обліку і контролю розрахунків з 

бюджетом за податком на прибуток. 

Предметом дослідження є методика обліку і контролю податку на 

прибуток на основі оптових торговельних підприємств на прикладі ТОВ 

«СТІП-ЛЕНД». 

Результати дослідження. Вивчаючи оподаткування прибутку 

підприємств, потрібно перш за все визначити нормативно правову базу 
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організації справляння даного податку. Отже, основним нормативним 

документом, що регулює справляння податку на прибуток є Податковий кодекс 

України, розділ ІІІ «Податок на прибуток», в якому також зазначено розміри 

ставок податку на прибуток (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка базових ставок податку на прибуток підприємств України  
у 2011-2017 роках 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ставка на 
прибуток, % 

23 21 19 18 18 18 18 

Джерело: узагальнено автором на підставі [4] 
 

Також порядок нарахування та справляння податку на прибуток 

досліджуваного підприємства регламентується й іншими нормативно-

правовими актами, це: НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

П(С)БО № 15 «Дохід», П(С)БО № 16 «Витрати», П(С)БО № 17 «Податок на 

прибуток» та інші нормативні документи ДФС. 

Бухгалтерський облік податку на прибуток відображається на рахунку 98 

«Податок на прибуток», а визначається за даними рахунку 79 «Фінансові 

результати». Облік розрахунків з бюджетом ведуть на рахунку 64 «Розрахунки 

за податками й платежами». За кредитом цього рахунку відображають 

зобов’язання перед бюджетом при нарахуванні податку, а за дебетом – 

погашення зобов’язань (табл. 2).  

Таблиця 2 

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку  
податку на прибуток  

№ 
з/п 

Зміст операції Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Відображено на рахунках  обліку 
податок на прибуток 

79 «Фінансові 
результати» 

98 «Податок на 
прибуток» 

2. Сума податку на прибуток, що підлягає 
сплаті до бюджету 

98 «Податок на 
прибуток» 

64 «Розрахунки за 
податками й 
платежами» 

3. Погашення заборгованості з податку 
на прибуток перед бюджетом 

64 «Розрахунки за 
податками й 
платежами» 

311 «Поточні 
рахунки в 

національній валюті» 
Джерело: сформовано автором на підставі [3] 
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Особливе значення для здійснення контролю розрахунків за податком на 

прибуток мають джерела інформації (табл. 3).  

Таблиця 3 

Джерела інформації, що використовуються при здійсненні операцій з 
правильності обчислення податку на прибуток 

№ 
з/п 

Джерела інформації, що 
визначають фактичний стан 

об’єкта контролю 

Джерела інформації, що визначають порядок 
формування об’єкта контролю 

1 2 3 

1. 

Первинні документи 
(документи первинного обліку) 
щодо операцій, за якими 
виникли податкові різниці 

Законодавчі та нормативні документи - Податковий 
кодекс України, ПСБО, МСФЗ, Наказ Міністерства 
фінансів України «Про затвердження форми 
Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства» та ін. 

2. 

Облікові реєстри (відомості 
аналітичного обліку, аркуші) – 
розшифрування податкових 
різниць 

Внутрішні документи підприємства: наказ про 
облікову політику підприємства; положення про 
формування цін, витрат, собівартості; бюджети 
окремих доходів і  витрат та ін. 

3. 

Звітність: податкова декларація 
з податку на прибуток та 
додатки до неї; баланс; звіт про  
фінансові результати 

ПСБО; МСФЗ; Податкова декларація з податку на 
прибуток та додатки до неї; Наказ Міністерства 
фінансів України «Про затвердження форми 
Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства» 

Джерело: узагальнено автором на підставі [2, с. 28-31] 
 
Основними ж завданнями контролю є:  

– забезпечення достовірності розрахованої суми податку;  

– своєчасне погашення зобов’язання; 

– недопущення фактів помилок при відображенні операцій у 

бухгалтерському й податковому обліку та в фінансовій і податковій звітності 

підприємства;  

– неухильне дотримання термінів подання звітності до податкових 

органів [9, c. 400 - 408]. Контроль правильності нарахування податку на 

прибуток проводить бухгалтерія підприємства за підсумками року та Державна 

фіскальна служба за певний вибраний податковий період.  

Контроль розрахунків підприємства з бюджетом за податком на прибуток 

проводять на основі інформації бухгалтерського обліку за рахунками 641, 70—

75, 98. Перевірку починають із встановлення достовірності визначення 

величини прибутку, що підлягає оподаткуванню. Даний показник формується 
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на основі валового доходу, валових витрат і амортизаційних відрахувань 

підприємства. Необхідно з’ясувати дотримання вимог р. ІІІ ст. 135 Податкового 

кодексу України на предмет включення сум одержаних надходжень до складу 

валового доходу, а також дотримання правила визначення дати збільшення 

валового доходу, зіставленням даних податкового обліку і записів на рахунках 

70—75 у реєстрах бухгалтерського, а також шляхом арифметичних 

перерахунків підсумків вибірково встановлюють правильність визначення 

обсягів сукупного валового доходу [8]. 

Доходи в бухгалтерському обліку класифікуються за такими групами: 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; 

фінансові доходи; інші доходи. Для ТОВ «СТІП-ЛЕНД» дохід виникає від 

одержаної виручки від  реалізації товарів – загальний дохід (виручка) від 

реалізації продукції, товарів без вирахування наданих знижок, повернення 

раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану 

вартість, акцизного збору тощо). Даний вид доходу виникає в момент поставки 

або до моменту поставки. 

Облік доходів від реалізації ведуть на пасивному рахунку 70 «Дохід від 

реалізації» за кредитом якого відображають формування доходу, а за дебетом 

зменшення доходів при нарахуванні непрямих податків, а також списання 

доходу на фінансовий результат (табл. 4). Підставою для відображення доходів 

від реалізації є договори купівлі-продажу, міни, рахунки-фактури, товарно-

транспортні-накладні, платіжні вимоги, ПКО, виписки банку, акти виконаних 

робіт (наданих послуг), розрахунки (довідки) бухгалтерії. 

Таблиця 4 

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з відображення в 
обліку доходів від реалізації товарів у ТОВ «СТІП-ЛЕНД» 

№ 
з/п 

Зміст операції Дт Кт 

1 2 3 4 

1. Здано виторг від реалізації товарів в 
касу підприємства 

301 «Готівка в 
національній валюті» 

702  «Дохід від 
реалізації товарів» 
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Продовження табл. 4 

1 2 3 4 

2. Здано виторг від реалізації товарів в 
банк на розрахунковий рахунок 

311 «Поточні рахунки 
в національній 

валюті» 

702  «Дохід від 
реалізації товарів» 

3. Здано виторг від реалізації товарів в 
банк на розрахунковий рахунок 

311 «Поточні рахунки 
в національній 

валюті» 

702  «Дохід від 
реалізації товарів» 

4. Здано виторг від реалізації товарів в 
банк через інкасатора 

333 «Грошові кошти 
в  дорозі в 

національній валюті 
в національній 

валюті» 

702  «Дохід від 
реалізації товарів» 

5. Реалізовано товари покупцям за 
безготівковий розрахунок 

361 «Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями» 

702  «Дохід від 
реалізації товарів» 

6. Реалізовано товари працівникам в 
рахунок зарплати 

661 «Розрахунки за 
заробітною платою» 

702  «Дохід від 
реалізації товарів» 

7. Нараховано ПДВ від доходів від 
реалізації товарів 

702 «Дохід від 
реалізації товарів» 

641 «Розрахунки за 
податками» 

8. Списано доходи від реалізації товарів 
на фінансовий результат 

702  «Дохід від 
реалізації товарів» 

791 «Результат 
операційної 
діяльності» 

9. Відображено вирахування з доходу в 
результаті повернення товару 

704  «Вирахування з 
доходу» 

361 «Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями» 

10. Відображено податкове зобов’язання 
по ПДВ  

704 «Вирахування з 
доходу» 

641 «Розрахунки за 
податками» 

Джерело: сформовано автором на підставі [3] 
 
Для того, щоб більш ефективно і якісно здійснювати контроль за 

доходами підприємства, необхідно визначити для нього такі основні завдання: 

– з’ясувати склад об’єктів контролю за доходами підприємств і 

забезпечити пошук напрямків його проведення; 

– встановити періодичність, форми, засоби та відповідальних осіб за 

проведення контролю за доходами підприємств; 

– відпрацювати і поліпшити методику та організацію контролю за 

доходами підприємств з метою зростання їхніх обсягів, запобігання втратам.  

Паралельно потрібно проводити перевірку достовірності визначення 

сум амортизаційних відрахувань за основними засобами, переконатись у 

достовірності ведення обліку балансової вартості основних засобів. Також 

відслідковується правомірність застосовуваних норм нарахування 
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амортизації, так як амортизаційні відрахування впливають на величину 

податку [10, c. 519-521]. Контроль правильності визначення доходу на 

підприємстві здійснюється працівниками бухгалтерії під час відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку кожної господарської операції, а 

узагальнюється - головним бухгалтером за підсумками року. 

У процесі своєї виробничої діяльності підприємство проводить безліч 

фінансово-господарських операцій і постійно несе витрати, пов'язані з їх 

проведенням. Основною складовою витрат підприємства є операційні витрати. 

До них входять собівартість реалізації, адміністративні витрати (табл. 5), 

витрати на збут, інші операційні витрати. Всі витрати відображаються на 

рахунках 9 класу. Первинними документами при відображені накопичення 

адмістративних витрат є накладна, рахунок, звіт про використання коштів, 

наданих на відрядження або під звіт, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. 

Таблиця 5 

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з відображення 

 в обліку адміністративних витрат та витрат на збут у  
ТОВ «СТІП - ЛЕНД» 

№ 
з/п 

Зміст операції Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. 
Нарахована заробітна плата 
адміністративному персоналу 
та  персоналу відділу збуту 

92 «Адміністративні 
витрати» 

93 «Витрати на збут» 

661 «Розрахунки за 
заробітною  платою» 

2. 
Нараховано ЄСВ на ФОП 
адміністративному персоналу 
та  персоналу відділу збуту 

92 «Адміністративні 
витрати» 

93 «Витрати на збут» 

651 «За розрахунками із 
загальнообов’язкового 

державного соц. 
страхування» 

3. 
Нараховано знос необоротних 
активів 

92 «Адміністративні 
витрати» 

93 «Витрати на збут» 

131 «Знос основних 
засобів» 

4. 
Списано витрати на 
відрядження працівників 
адміністрації та відділу збуту 

92 «Адміністративні 
витрати» 

93 «Витрати на збут» 

372 «Розрахунки із 
підзвітними особами» 

5. 
Нараховано кредиторам за 
послуги адміністративного та 
збутового призначення 

92 «Адміністративні 
витрати» 

93«Витрати на збут» 

685 «Розрахунки із 
іншими кредиторами» 

6. 
Списано МШП для 
загальногосподарських потреб 

92 «Адміністративні 
витрати» 

22  «Малоцінні та 
швидкозношувані 

предмети» 
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Продовження табл. 5 

1 2 3 4 

7. 
Списано паливо використане 
для потреб адміністрації та 
відділу збуту 

92 «Адміністративні 
витрати» 

93«Витрати на збут» 
203 «Паливо» 

8. 
Списано на фінансовий 
результат адміністративні 
витрати 

791 «Результат 
операційної діяльності» 

92 «Адміністративні 
витрати» 

93«Витрати на збут» 
Джерело: сформовано автором на підставі [3] 
 
Ще однією важливою сферою контролю на підприємстві є витрати 

діяльності, оскільки витрати безпосередньо впливають на кінцеву мету 

діяльності підприємства – отримання прибутку. Основними завданнями 

контролю витрат є:  

– систематичне та планомірне спостереження за поведінкою витрат; 

– виявлення відхилень фактичних результатів від планових показників 

витрат;  

– визначення обґрунтованості формування витрат за окремими 

елементами витрат і калькуляційними статтями;  

– вивчення стану аналітичного і синтетичного обліку; 

– обґрунтування правильності розподілу витрат; виявлення 

внутрішньогосподарських резервів зниження витрат. 

Контроль правильності визначення витрат на підприємстві 

здійснюється працівниками бухгалтерії під час відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку кожної господарської операції, а узагальнюється –  

головним бухгалтером за підсумками року. 

Результатом забезпечення злагодженого функціонування обліково-

аналітичних та контрольних підрозділів під час управління доходами та 

витратами є ефективне податкове планування підприємства. Основною формою 

звітності з податку на прибуток є Декларація з податку на прибуток 

підприємств та Звіт про фінансові результати, які подається до органів 

податкової служби та статистики за місцем реєстрації підприємства [7,c. 45-53]. 
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За даними фінансової звітності за 2015-2017 роки можна проаналізувати 

динаміку результатів діяльності досліджуваного підприємства ТОВ «СТІП-

ЛЕНД» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка результатів діяльності ТОВ «СТІП-ЛЕНД»  
за 2015-2017 рр.  

Джерело: складено автором на підставі звітності підприємства 
 
Отже, якщо порівнювати дані 2015 та 2016 року, то дохід зріс більше ніж 

в три рази (+1684,4 тис. грн.), це в свою чергу вплинуло на витрати які також 

зросли на 1659,4 тис. грн. Чистий прибуток в 2016 році в порівняні з 2015 

роком зріс на 25 тис. грн.  

В 2017 році ці показники набагато кращі: так дохід зріс більше ніж у два 

рази (+2614,4 тис. грн.) в порівнянні з 2016 роком, а якщо брати до уваги 

2015рік, то він збільшився більше ніж в 6 разів (+4298,8 тис. грн.). Чистий 

прибуток в 2016 році в порівняні з 2015 роком зріс на 25 тис. грн., а в 2017 році 

– на 182,3 тис. грн. в порівняні з 2016 роком. Ці результати були спрогнозовані, 

так як збільшились ринки збуту, добавились нові торговельні мережі, які 

закупляють наш товар, та у зв’язку з ростом курсу валют збільшилась і ціна на 

товар, а відповідно і витрати на їх закупівлю та транспортування [1, c. 194-206].  

Доходи Витрати Прибуток
758.7 758.6

0.1

2443.1 2418 26.1

5057.5 4850.1

207.4

Динаміка доходів, витрат та фінансових 
результатів діяльності підприємства 

2015 рік 2016 рік 2017 рік
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Висновки. Податок на прибуток підприємств є одним із видів прямого 

оподаткування – прибуткового. Він має дуже велике фіскальне значення і 

широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької 

діяльності. Основними завданнями контролю розрахунків за податками і 

платежами залишається: забезпечення достовірності розрахунків сум податків і 

платежів; своєчасне погашення зобов’язань за податками і платежами; 

недопущення фактів помилок у веденні бухгалтерського та податкового обліку 

та на звітності підприємства за податками й платежами; неухильне дотримання 

термінів подання звітності до податкових органів за видами податків і платежів. 

Але також потрібно зазначити, що Урядом України планується заміна 

податку на прибуток на податок на виведений капітал для підприємств з річним 

обсягом доходу до 200 млн. грн. Основна ідея податку на виведений капітал 

заключається в тому, що прибуток, отриманий підприємством, не 

оподатковується доти, поки він не виплачується власникам у формі дивідендів і 

прирівняних до них платежів.  

Об'єкт оподаткування хочуть визначити операції, які призводять до 

вилучення коштів, товарів (в тому числі необоротних активів) від господарської 

діяльності платника податку, що здійснюється на території України. Платники 

податку будуть юрособи-резиденти та постійні представництва нерезидентів. 

Ставки податку передбачено дві:  

– 15 % – з операцій з виведення капіталу безпосередньо власникам 

(дивіденди та інші прямі виплати в грошовій та натуральній формі, навіть якщо 

вони не оформлені як дивіденди); 

– 20 % – з операцій, які прирівнюються до виведення капіталу, і для 

донарахувань.  

На думку різних експертів та вчених запроваджений новий вид податку 

має свої плюси та мінуси: 

1. Створюються стимули для ділової та інвестиційної активності.  
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2. У підприємств немає необхідності занижувати фінансовий результат, 

а отже, фінансова звітність підприємств може стати більш прозорою й 

привабливою для інвесторів і банків. 

3. Податкові зобов'язання легко перевіряти, адже операції, що віднесені 

до об'єкта оподаткування, складно приховати.  

4. Чим закрити діру в бюджеті, яка неминуче утворюється після відмови 

від податку на прибуток?  

5. Не чи будуть компанії просто «переводити в готівку» кошти, 

прикриваючись купівлею яких-небудь фіктивних послуг, замість того щоб 

сплачувати податок на виведений капітал?  
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА: ЇЇ СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ 

 
Анотація. Визначення сутності 
заробітної плати завжди належало до 
основних методологічних завдань 
економічної науки. Проте, в економічній 
літературі відсутній єдиний підхід до її 
визначення. У статті досліджено 
трактування поняття «заробітна плата»  
класиками економічної теорії А. Смітом 
та Д. Рікардо, англійським економістом 
та демографом Т. Мальтусом, 
представником класичної школи 
Дж. Ст. Мілльом, вітчизняними вченими-

економістами, чинним законодавством. 
Сутність заробітної плати виявляється у 
функціях, що вона виконує у фазах 
суспільного виробництва. Для забезпечення 
реалізації заробітною платою своїх 
функцій необхідне дотримання певних 
принципів, наведених у статті. Заробітна 
плата, слугуючи оплатою послуг праці 
працівника, відображає соціально-

економічне становище в національній 
економіці та рівень життя в суспільстві. 
Недосконалість механізму її формування 
потребує подальших наукових досліджень. 
Ключові слова: заробітна плата, функції 
та принципи заробітної плати, ринкова 
економіка. 

Abstract. Determination of the essence of wages 

has always belonged to the main methodological 

tasks of economic science. However, in the 

economic literature there is no single approach 

to its interpretation. The article deals with the 

interpretation of the concept of "wages" by the 

classics of economic theory A. Smith and D. 

Ricardo, an English economist and 

demographer T. Malthus, a representative of the 

classical school J. St. Mill, the domestic 

scientists, economists, the current legislation. 

The essence of wages manifests itself in the 

functions that it performs in the phases of social 

production. Most authors focus on the 

following: reproducing, regulating, stimulating 

and social. But the situation of transition to the 

market has led to additional wage functions, 

which are also highlighted in the work. In order 

to ensure the implementation of the wages of 

their functions, it is necessary to adhere to 

certain principles stated in the article. Wages, 

which serve as pay for employee labor, reflect 

the socio-economic situation in the national 

economy and the standard of living in society. 

The imperfection of the mechanism of its 

formation requires further scientific research. 

Keywords: wages, functions and principles of 

wages, market economy. 
 

Вступ. У сучасних ринкових умовах відбуваються економічні процеси, 

які докорінно змінюють теоретичні погляди на сутність заробітної плати як 

соціально-економічної категорії. Оскільки існуюча в Україні система оплати 

праці не відповідає сучасним вимогам соціально-орієнтованої ринкової 

економіки, виникає необхідність пошуку шляхів її удосконалення. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Дану проблему 

досліджували та продовжують досліджувати багато науковців, які у своїх 

працях змістовно розглядають найважливіші проблеми оплати праці в сучасних 

умовах господарювання. При цьому найбільша увага приділяється вивченню 

основних чинників, що впливають на величину заробітної плати, та пошуку 

оптимального рівня заробітної плати. У вітчизняній економічній літературі 

відсутній єдиний підхід до суті заробітної плати, особливостей її реалізації в 

трансформаційний період, до вирішення проблем, що виникають на ринку 

праці стосовно визнання рівня заробітної плати, її диференціації, інструментів 

державного регулювання заробітної плати, що спонукає до подальшого 

вивчення цього питання і є метою даної статті. 

Результати дослідження. Сьогодні українське законодавство приділяє 

значну увагу питанням організації оплати праці. Згідно з Законом України «Про 

оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена в грошовому 

вираженні, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 

виконану ним роботу [1]. Інакше кажучи, заробітна плата – це ціна, що 

виплачується за використання праці. 

У ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що під терміном 

«заробітна плата» розуміється основна та додаткова заробітна плата, 

заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які 

виплачуються (надаються) платникові податку у зв’язку з відносинами 

трудового найма згідно із законом [2]. Таке широке тлумачення переслідує 

фіскальні цілі. 

Класики економічної теорії А. Сміт та Д. Рікардо пропонують своє 

визначення поняття «заробітна плата». Так, А. Сміт зазначає, що «заробітна 

плата включає в себе вартість життєвих засобів людини, щоб вона могла 

«працювати», а Д. Рікардо вважав, що «заробітна плата є грошовим виразом 

«мінімуму засобів існування» [3]. На відміну від В. Петті і А. Сміта, які вбачали 

провідну роль людини у створенні національного багатства, англійський 

економіст та демограф Т. Мальтус вважав, що зростання чисельності населення 



 

 

215 

 

має наслідком підвищення пропозиції праці, що своєю чергою неодмінно 

призведе до зниження заробітної плати та зменшення продовольчих 

ресурсів [3]. Представник класичної школи Дж. Ст. Мілль вважав освіту 

найголовнішим чинником економічного зростання. За Дж. Міллем набуті 

здібності людини, які реалізуються тільки через працю, можна віднести до 

категорії капіталу [3]. 

У науковій літературі є кілька десятків трактувань сутності заробітної 

плати, що пояснюється різними науковими поглядами дослідників. Однак її 

потрібно розглядати з кількох позицій, а саме: з позиції роботодавця та з 

позиції працівника. Із позицій найманого працівника ми можемо розглядати 

заробітну плату, як основну частину його трудового доходу, який він отримує в 

результаті реалізації здатності до праці. Тому з позицій роботодавця заробітна 

плата є головним чинником забезпечення матеріальної зацікавленості 

працівників і досягненні високих результатів своєї праці. Деякі науковці 

визначають «заробітну плату» та «оплату праці» як тотожні поняття. 

Наприклад, В. Лукашевич вважає, що ці поняття – рівноцінні, хоча між ними і є 

певна відмінність: видатки на заробітну плату здійснюють із фонду заробітної 

плати, а інші заохочувальні виплати проводять за рахунок підприємства або 

«коштів спеціального призначення та цільових надходжень» [4]. Чанишева Г. та 

Болотіна Н. вважають, що термін «оплата праці» ширший, і його цільове 

призначення спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію її 

окремих елементів та всієї системи правових засобів у цій сфері, тоді як 

поняття «заробітна плата» спрямоване на право окремого працівника 

отримувати грошову винагороду [5]. Тому заробітна плата як соціально-

економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів 

працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту 

всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює 

працівників підвищувати ефективність виробництва, отже, безпосередньо 

впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни. Як 

елемент ринку праці заробітна плата є ціною робочої сили, а також статтею 
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витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт 

(послуг) на окремому підприємстві. 

На наш погляд, заробітна плата є найбільш дієвим інструментом 

активізації людського чинника та використання трудового потенціалу. При 

цьому використання наявного кваліфікаційного і творчого потенціалу 

працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і вибору 

методів взаємозв’язку оплати праці з кваліфікацією, змістом виконуваної 

роботи, результатами праці й умовами, в яких вона здійснюється. 

Метою економічної стратегії і системи матеріального стимулювання 

сучасних компаній, її фірм є досягнення не кількісних показників випуску 

продукції, а якісних параметрів виробництва, таких як поліпшення 

використання устаткування, робочого часу, складу робочої сили, якості 

продукції, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Це буде 

відбуватися завдяки технічному переоснащенню виробництва, впровадженню 

нових форм організації праці, позитивним зрушенням у структурі праці. 

Внаслідок цього відбувається перехід від екстенсивних методів ведення 

господарства до інтенсивних. Отже, підвищення ефективності виробництва, 

збільшення прибутку досягаються нині не шляхом збільшення обсягів 

виробництва із залученням додаткових ресурсів, а на основі ефективнішого 

використання всіх наявних ресурсів і всебічного зниження витрат виробництва. 

Матеріальне стимулювання в сучасних умовах застосовується здебільшого в 

комплексі з організаційно-технічними заходами, пов’язаними з підвищенням 

змістовності праці, поліпшенням її умов та виплатами заробітної плати [6]. 

У країнах з ринковою економікою більшість економістів розглядає 

заробітну плату як ціну, що виплачується за застосування праці. Відповідно 

трактується поняття «праця». У широкому розумінні праця – це застосування 

фізичних і розумових здібностей людей у виробництві товарів і послуг. Як 

відомо, основними складовими ринку праці є пропозиція, що охоплює все 

економічно активне населення, та попит, який визначається загальною 

потребою економіки у найманій робочій силі. Попит і пропозиція між собою 
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пов’язані ціною праці. Механізм їхньої дії проявляється через зростання ставки 

оплати праці, що призводить до збільшення витрат виробництва, та ціни 

продукції, що викликає скорочення масштабів виробництва і, в результаті, 

скорочення попиту на працю. І навпаки, при зменшенні ставок заробітної плати 

– зростання попиту на працю. Пропозиція праці залежить від розміру її оплати. 

Розмір оплати праці визначає рішення людей про участь у найманій праці. 

Отже, чим вища оплата праці, тим більшою буде її пропозиція. Сьогодні на 

взаємодію складових ринку праці впливають багато інших чинників, що 

збільшують або зменшують її при будь-якому рівні оплати праці. Передусім до 

них належить рівень життя населення, падіння якого веде до різкого зростання 

пропозиції праці. Якщо основна частина попиту та пропозиції задоволена 

(працівники забезпечені роботою, а роботодавці – працівниками), то 

складаються сприятливі умови для функціонування економіки [7].  

Заробітна плата як економічна категорія належить до числа 

найскладніших і її сутність в сучасних економічних умовах зводитися до 

критеріїв, проілюстрованих на рис. 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Критерії, що визначають сутність заробітної плати в сучасних умовах 
господарювання  

Джерело: побудовано авторами за [8] 

Критерії 
заробітної плати 

 

1) відображає взаємовідносини між 
власником підприємства (або його 
представником) і найманим 
працівником з приводу розподілу 
новоствореної вартості (продукту) 

2) є грошовим 
еквівалентом частки 
найманого працівника у 
новоствореній вартості 
(доході), яка залежить від 
кількості, якості, 
результатів праці, а також 
господарської діяльності 
підприємства 

3) у сучасних умовах 
господарювання 
виступає як елемент 
ринку і праці, який має 
ціну товару, в формі 
якого найманий 
працівник продає свою 
робочу силу 

4) для найманого працівника 
заробітна плата - це його трудовий 
дохід, який він отримує в результаті 
здібності до праці і який має 
забезпечити об'єктивно необхідне 
відтворення робочої сили 

5) для виробничого 
підрозділу 
підприємства 
заробітна плата – це 
елемент витрат на 
виробництво, що 
входить до складу 
собівартості 
продукції (послуг) і, 
одночасно, головний 
чинник забезпечення 
матеріальної 
зацікавленості 
працівників у 
досягненні високих 
кінцевих результатів 
праці 
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Крім того, сутність заробітної плати виявляється у функціях, що вона 

виконує у фазах суспільного виробництва: виробництві, розподілі, обміні і 

споживанні. Відомо, що дієвість оплати праці визначається тим, наскільки 

повно вона виконує свої основні функції. Різні автори виділяють від двох до 

десяти функцій заробітної плати. Однак більшість із них надають першочергову 

увагу таким (рис. 2): 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні функції оплати праці в умовах розвитку ринкових відносин  

Джерело: побудовано авторами за [9] 
 
Відтворююча функція заробітної плати – полягає у забезпеченні 

працівників та членів їх сімей необхідними життєвими благами для відтворення 

робочої сили, для відтворення поколінь тощо. Стимулююча або мотивуюча 

функція заробітної плати – полягає у встановленні залежності її розміру від 

кількості та якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в 

результати роботи підприємства. У загальному розумінні мотивація – це 

сукупність рушійних сил, які спонукають людину до виконання певних дій. Ці 

сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати 

людину свідомо чи несвідомо робити ті чи інші вчинки [10]. 

Щоб заробітна плата відповідала цілям управлінської стратегії: розвитку 

відчуття спільності у працівників, вихованню їх у дусі партнерства, 

раціональному поєднанню особистих і суспільних інтересів, потрібна зміна її 

мотиваційного механізму. Психологічно, а потім і економічно заробітна 

плата повинна націлювати працівника на чітке розуміння ним взаємозв'язків 

Функції оплати праці  

роботодавець держава робітник 

стимулююча 

соціальна 

регулююча відтворююча
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між вимогами до нього підприємства, фірми і внеском його в кінцеві 

результати, і як наслідок – розміром заробітної плати [11]. 

Мотивацію можна вважати найважливішим фактором підвищення 

ефективності діяльності усієї організації, адже процес діяльності організації 

можна добре спланувати і організувати, але якщо працівники цієї організації не 

дуже відповідально ставляться до своїх обов’язків і не зацікавлені особисто у 

розв'язанні проблем і задач, що постали перед організацією, то результати 

контролю і підбиття підсумків не будуть втішними. 

Стимулювання – це засіб, за допомогою якого здійснюється мотивація. 

При цьому мотивація являє собою процес створення системи умов або мотивів, 

які мають вплив на поведінку людини, що направляють його в потрібну для 

організації сторону, що регулюють його інтенсивність, межі, що спонукають 

проявляти сумлінність, наполегливість, старанність у справі досягнення цілей. 

Регулююча функція заробітної плати – полягає в оптимізації розміщення 

робочої сили за регіонами, галузями господарства, підприємствами з 

урахуванням ринкової кон’юнктури; Соціальна функція заробітної плати – 

відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між найманим 

працівником і власником засобів виробництва [11].  

Наведені функції заробітної плати тісно взаємопов’язані між собою, і 

лише за їхньої сукупної наявності досягається ефективна організація заробітної 

плати. Механізм реалізації основних функцій заробітної плати включає 

визначення їх цільової спрямованості, принципів реалізації, напрямів реалізації, 

критеріїв реалізації. У сучасних економічних умовах в Україні, які зумовлені 

недосконалими розподільчими відносинами та нерозвиненими ринковими 

механізмами, більшість розглянутих вище функцій та принципів організації 

заробітної плати не виконуються. 

Ситуація переходу до ринку зумовила такі функції заробітної плати:  

– збереження зайнятості, попередження безробіття ціною низької 

заробітної плати;  
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– соціальну гарантію збереження статусу за попереднім місцем 

роботи; 

– утримання інфляції за рахунок заборгованості із заробітної плати;  

– перерозподіл зайнятих працівників за сферами економіки і 

галузями; 

– поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості 

працівників;  

– посилення мобільності робочої сили. 

Для забезпечення реалізації заробітною платою своїх функцій необхідне 

дотримання певних принципів (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Основні принципи організації  оплати праці  

Джерело: побудовано авторами за [12] 
 
На підставі названих принципів створюється організація заробітної плати 

на підприємстві. Під організацією зарплати розуміють її побудову, приведення 

її елементів у певну систему, що забезпечує взаємозв'язок кількості і якості 

праці з розмірами заробітної плати [12]. 

врахування впливу ринку праці на рівень оплати праці 

Принципи організації заробітної плати 

підвищення реальної заробітної плати на основі зростання ефективності 
суспільного виробництва та праці 

диференціація заробітної плати залежно від: 
- трудового внеску працівника в результати діяльності підприємства; 
- від соціально-економічної значущості роботи; 
- від місцеположення підприємства; 
- його галузевої належності тощо 

недопущення дискримінації в оплаті праці за статтю, віком, національністю тощо 

державне регулювання оплати праці на основі встановлення мінімальної заробітної 
плати, підтримання певного рівня життя населення 

простота і зрозумілість форм і систем оплати праці для працівників підприємства 
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Досліджуючи сучасні проблеми впливу заробітної плати на загальну 

економічну політику підприємств, вітчизняний економіст С. Ф. Покропивний 

зазначає, що головне місце в переліку основних функцій заробітної плати має 

належати оптимізаційній функції. Рівень заробітної плати в масштабі 

національної економіки залежить від таких макроекономічних показників: 

– обсяг виробленої продукції галузями виробництва; 

– співвідношення між проміжним споживанням виготовленої 

продукції галузями і доданої до неї вартістю чи валовим внутрішнім 

продуктом;  

– розподіл ВВП на оплату праці, непрямі податки, субсидії і 

прибуток;  

– чисельність населення і його активної частини, зайнятої в 

економіці. 

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств 

усіх форм власності та господарювання шляхом встановлення розміру 

мінімальної заробітної плати, інших державних норм та гарантій, умов та 

розмірів оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з 

бюджету, керівників державних підприємств, розмірів фонду споживання 

підприємств, а також шляхом оподаткування доходів працівників [13]. 

Висновки. Отже, заробітна плата, слугуючи оплатою послуг праці 

працівника, відображає соціально-економічне становище в національній 

економіці та рівень життя у суспільстві. В Україні економічна 

необґрунтованість заробітної плати та недосконалість трудових відносин 

спричиняє соціально-економічну напруженість у суспільстві. Для підвищення 

рівня заробітної плати в Україні, на нашу думку, необхідно: зменшити тіньовий 

сектор національного господарства, збільшити обсяги виробництва на 

підприємствах, зменшити рівень інфляції, збільшити ціни на робочу силу, 

збільшити вплив профспілок та удосконалити законодавчу базу.  

Заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально-

економічного життя кожної країни, колективу, людини. Високий рівень 
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заробітної плати може зробити благотворний вплив на економіку загалом, 

забезпечуючи високий попит на товари і послуги. І, нарешті, висока заробітна 

плата стимулює зусилля керівників підприємств значно використовувати 

робочу силу, модернізувати виробництво. До числа найважливіших зараз 

відноситься також проблема усунення надмірної диференціації в оплаті праці 

керівників підприємств та інших працівників, що є однією з причин ситуації 

напруженості в соціально-трудовій сфері.  

В умовах ринкової економіки з організацією заробітної плати на 

підприємствах пов’язані рішення двоєдиного завдання: гарантувати оплату праці 

кожному працівникові відповідно до результатів його праці і вартістю робочої 

сили на ринку праці; забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва 

такого результату, який дозволив би йому після реалізації продукції на ринку 

праці та товарів відшкодувати витрати і отримати прибуток. Отже, через 

організацію заробітної плати між інтересами роботодавця і працівника повинен 

досягатися компроміс, який сприяє розвиткові відносин соціального партнерства 

між двома рушійними силами ринкової економіки [14]. 

Крім того, на сучасному етапі ринкових перетворень Україна потребує 

нових підходів формування системи оплати праці, які мають стати одним із 

головних стимулів підвищення продуктивності праці й ефективності управління. 

Особливістю перехідного періоду є те, що в умовах ринкової економіки держава 

практично перестала контролювати організацію оплати праці недержавних 

установ, а ринкові регулятори ще не запрацювали на повну силу. 

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, яка 

стимулює робітників до ефективної роботи та високої віддачі. Матеріальне 

стимулювання можна вважати найбільш ефективним мотиваційним механізмом 

трудової діяльності працівників. Вона була, є і ще тривалий час буде важливим 

якісним показником економічного господарювання. 
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розглянуто основні проблеми організації обліку 
оплати праці. Наведено види виплат оплати 
праці. Проаналізовано  показники середньої 
заробітної плати в Україні та в Хмельницькій 
області у гривневому вимірнику та у % 
співвідношенні за січень місяць 2016-2018 рр.  
Охарактеризовано основні завдання та 
проблеми практичного застосування 
розрахунків з оплати праці у процесі діяльності 
ТОВ «Пан Каблук» Запропоновано та 
обґрунтовано  заходи щодо удосконалення 
організації обліку заробітної плати на 
підприємстві.  
Ключові слова: заробітна плата, розрахунки за 
виплатами працівникам, праця, оплата праці, 
організація обліку оплати праці, удосконалення 
системи управління підприємством, аналіз 
господарської діяльності. 

payments for employees' payments, reviews 

the main problems of the organization of 

payroll accounting. The types of payment of 

wages are given. The average wage indexes 

in Ukraine and Khmelnytskyi oblast in the 

UAN metric and in% in January 2016-2018 

are analyzed. The main tasks and problems of 

the practical application of payroll 

calculations in the process of activity are 

described. Measures aimed at improving the 

organization of wage accounting are 

proposed and grounded. payment at the 

enterprise. 
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labor, wages, organization of payroll 

accounting, improvement of enterprise 

management system, analysis of economic 

activity. 

 

Вступ. Розбудова ринкової економіки країни й усі пов’язані з цим 

трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини для 

підвищення якості її життя. Не зменшуючи значення інших соціально-

економічних явищ, що входять до складу соціально-трудових відносин, 

найбільш проблематичними у регулюванні є ті, які пов’язані з організацією, 

ефективністю та оплатою праці. Оплата праці – найсуперечливіша категорія в 

системі умов праці, оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інтереси сторін 

суспільно-трудових відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це один із 

найважливіших показників, що характеризує рівень економічного та соціального 

стану суспільства і залежить передусім від продуктивності праці. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Серед вітчизняних вчених, у 

працях яких досліджено сутність заробітної плати та проблемні питання 

ефективної оплати праці, варто зазначити: В. Баранова, К. Березицьку, 

М. Ведернікова, О. Грішнову, Н. Ільєнко, А Калину, О. Квашу, А. Козаченко, 

А. Колота, О. Криворотько, О. Крушельницьку, М. Семикіну, Л. Швеця. Серед 

зарубіжних публікацій щодо дослідження мотиваційного механізму, а також 

взаємозв’язку винагороди працівників з ефективністю праці, відзначаються 

класичні роботи Ф. Герцберга, А. Маршалла, А. Маслоу, Д. Рікардо, 

П. Самуельсона, Ф. Тейлора та багато інших.  
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Для соціального захисту і матеріальної зацікавленості працівників необхідно 

постійно удосконалювати систему оплати праці з урахуванням кількості працівників 

якості праці, умов праці і її результатів. А для цього потрібно постійно проводити 

перевірку розрахунків з персоналом, яка передбачає контроль за дотриманням 

чинного законодавства про працю, правильністю нарахування заробітної плати і 

проведення утримань з неї, а також правильністю ведення бухгалтерського обліку 

розрахунків з оплати праці. 

Результати дослідження. Заробітна плата, рівень виплат працівникам, їх 

сутність та структура мають  велике соціальне значення і впливають не лише на 

рівень життя кожної людини, а й на поточні та майбутні показники діяльності 

підприємства. На державному рівні у кожному підприємстві  виникає необхідність 

у виробленні власної політики заробітної плати, яка має враховувати інтереси 

різних груп працівників і власників, передбачати ефективну систему зайнятості, 

винагороди за працю, заходи соціального захисту населення, що забезпечують 

людині гідне життя.  

Сукупність видів виплат працівникам, які визначено згідно зі ст.2 Закону 

України «Про оплату праці» формують їх загальну структуру, яку представлено 

на рис. 1. 

Впродовж багатьох років заробітна плата в Україні підтримувалася на 

соціально низькому рівні. Сьогодні, для більшості працівників вона 

перетворилася на невелику (та ще й негарантовану) соціальну виплату, що 

дозволяє пережити, перебути важкі часи, але ніяк не досягти добробуту.  
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Рис. 1 Види виплат працівникам 

Джерело: сформовано згідно Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. 
№108/95-ВР [3] 

 

У табл. 1 відображено середню заробітну плату по Україні та по 

Хмельницькій області за 2016 - 2018 роки. 

За даними табл. 1 спостерігається зростання заробітної з кожним роком, 

але, на жаль, споживчі ціни теж зростають. Так, з січня 2017 року до січня 2018 

року відбулося зростання на 8,9 %. Це свідчить про збереження суттєвого 

фундаментального інфляційного тиску, який спричинений  зовнішньою 

вразливістю України через затримку у продовженні співпраці з МВФ, що 

ускладнює залучення капіталу і зумовлює тиск на обмінний курс гривні, також 

Види виплат 

Основна заробітна плата, оплата праці за час 
перебування у відрядженні 

Фонд додаткової заробітної 
Премії, винагороди, які мають систематичний 
характер. Компенсація за невикористану чергову 
відпустку. Оплата додаткових відпусток 

 

Допомоги та інші виплати, які здійснюються за 
рахунок коштів фондів державного соціального 
страхування. Оплата перших 5 днів тимчасової 
непрацездатності за рахунок коштів 
підприємства, установи, організації. Сума 
вихідної допомоги в разі припинення трудового 
договору згідно з чинним законодавством. 
Витрати на відрядження. Витрати на оплату 
послуг із лікування працівників, які було надано 
установами охорони здоров’я. Матеріальна 
допомога разового характеру, що надається 
окремим працівникам у зв’язку із сімейними 
обставинами 

Інші виплати, що не входять до 
фонду оплати праці 

Інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати 

Винагороди і заохочення, що здійснюються 1 раз 
на рік або мають разовий характер. Матеріальна 

допомога, що має систематичний характер, 
надана всім чи більшості працівників 

Фонд основної заробітної плати 
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вплинули високі інфляційні очікування населення та бізнесу, спричинені 

поточними темпами зростання споживчих цін. Тому, збільшення доходу не дає 

можливості відчути покращеного рівня життя.  

Таблиця 1 

Показники середньої заробітної плата по Україні та Хмельницькій області 
за січень 2016-2018 рр. (грн.)  

Місяць 
та рік 

Середня 
заробітна 
плата по 
Україні 

Середня заробітна 
плата по  

м. Хмельницькому 

Зміна щодо 
попереднього місяця 

Відхилення від 

середньої заробітної 
плати по Україні 

у сумі у % у сумі у % 

Січень, 
2016 

3394 3394 -932 -21,5 -968 -22,2 

Січень, 
2017 

5027 5027 -288 -5,4 -981 -16,3 

Січень, 
2018 

6930,69 6275 -1284 -17,0 -1437 -18,6 

Джерело: сформовано автором на основі статистичних даних 
 
Об’єктом дослідження є процеси обліку і контролю розрахунків за 

виплатами працівникам у ТОВ «Пан Каблук». Підприємство розпочало роботу 

у 2009 р. та функціонує сьогодні. Основним видом діяльності є надання в 

оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна. Також 

ТОВ «Пан Каблук» відноситься до числа суб'єктів малого підприємництва. 

У штаті підприємства, згідно штатного розпису, передбачені такі посади: 

директора, заступника директора з економічних питань; заступника директора з 

господарських питань; менеджера; головного бухгалтера, касира, 

прибиральника, які затверджені штатним розписом у відповідності до вимог 

чинного законодавства.  

Оплату праці проводять за посадовими окладами: двоє працівників 

працюють неповний робочий день, це – касир та заступник з економічних 

питань (табл. 2). 

Таблиця 2 

Витяг із штатного розкладу та посадові оклади у ТОВ «Пан Каблук» 
№ 

з/п 
Назва посади 

Посадовий оклад 

у 2018 р., грн. 
1 2 3 

1. Директор 5900 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 
2. Заступник директора з економічнх питань 4700 
3. Заступник директора з господарських питань 4300 
4. Менеджер 4000 
5. Головний бухгалтер 5300 
6. Касир 3800 
7. Прибиральниця 3723 

Джерело: складено автором на основі штатного розпису 
 
При дослідженні документального оформлення та обліку розрахунків за 

виплатами працівникам у ТОВ «Пан Каблук» було виявлено недоліки (табл. 3). 

Таблиця 3 
Недоліки та покращення обліку розрахунків за виплатами 

№ 
з/п 

Недоліки в обліку 

розрахунків за 
виплатами 

працівникам у 

ТОВ «Пан Каблук» 

Методи покращення обліку розрахунків за виплатами 
працівникам 

1. 

На підприємстві табель 
обліку робочого часу 
заповнюється вручну 
(хоча на підприємстві 

використовується 
бухгалтерська програма) 

На підприємстві табель обліку робочого часу 
заповнюється в ручному режимі, що для обліку 
нарахування заробітної плати не є зручним, адже 
доводиться виконувати дуже багато розрахунків.  
Крім того, на підприємстві є можливість ведення табеля в 
електронному режимі, тому що будь-який вихід і прихід 
працівників фіксується.  
До того ж ведення електронного табеля, без задіяння 
людських ресурсів, сприяло б покращенню дисципліни 
працівників. 

Джерело: розроблено автором на основі звітних даних 
 
Для нарахування заробітної плати, яка належить до виплати кожному 

працівнику підприємства, розраховують її суму за місяць і з цієї суми здійснюють 

утримання. У ТОВ «Пан Каблук» такий розрахунок здійснюють у Розрахунковій 

відомості із використанням програми 1С бухгалтерія 8.2 (табл. 4). 

Як бачимо, даний розрахунок містить суму нарахованих виплат і сум, які 

підлягають утриманню з нарахованих виплат робітникам. До таких утримань 

відносять: податок з доходів фізичних осіб – 18% та військовий збір – 1,5%. 
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Таблиця 4  
Розрахункова відомість ТОВ «Пан Каблук» за вересень 2018 р. 

Працівник 

П
оч

ат
ко

ве
 с

ал
ьд

о 

Вс
ьо

го
 н

ар
ах

ов
ан

о 

О
кл

ад
 п

о 
дн

ях
 

Вс
ьо

го
  у

тр
им

ан
о 

Ві
йс

ьк
ов

ий
 зб

ір
 

П
Д

Ф
О

 

Вс
ьо

го
 в

ип
ла

че
но

 

А
ва

нс
 

Че
рг

ов
а 

 в
ип

ла
та

 

Д
ов

ип
ла

ти
 за

 м
іс

яц
ь 

Кі
нц

ев
е 

са
ль

до
 

Адміністація 8895 27 473 27 473 5 357 412 4 945 19 952 11 057 8 895 22 115 11 058 

Менеджер 1610 4 000 4 000 780 60 720 3 220 1 610 1 610 3 220 1 610 

Директор 2345 5 900 5 900 1 150 88 1 062 4 720 2 374 2 345 4 749 2 374 

Касир 764 1 900 1 900 370 28 342 1 529 764 764 1 529 764 

Заступник з 
господарських 
питань 

1730 4 300 4 300 838 64 774 3 461 1 730 1 730 3 461 1 730 

Головний 
бухгалтер 

 5 300 5 300 1033 79 954 2 133 2 133  4 266 2 133 

Прибиральник 1498 3 723 3 723 725 55 670 2 996 1 498 1498 2 997 1 498 

Заступник з 
економічних 
питань 

945 2 350 2 350 458 35 423 1 891 945 945 1 891 945 

Всього 8895 27 473 27 473 5357 412 4 945 19 952 11 057 8 895 22 115 11 058 

Джерело: розроблено автором за даними облікових даних 
 

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці 

за всіма видами виплат, а також розрахунки за неодержану працівниками 

суму з оплати праці (розрахунки з депонентами) здійснюється у відповідності 

з субрахунками до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

(табл. 5). 

Таблиця 5 

Субрахунки першого порядку до рахунку 66 «Розрахунки  
за виплатами працівникам» 

Рахунок 66 
«Розрахунки за 

виплатами 
працівникам» 

661«Розрахунки за 
заробітною платою» 

Відображають нарахування заробітної 
плати за поточний місяць 

662 «Розрахунки з 
депонентами» 

Відображають заробітну плату, що не 
була виплачена вчасно 

663 «Розрахунки за іншими 
виплатами» 

Відображається нарахування інших 
виплат працівникам. 

Джерело: сформовано автором на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку 
 



 

 

230 

 

Зміст операцій, пов’язаних з розрахунками за виплатами працівникам та 

методика їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку приведено у 

табл. 6. 

Таблиця 6 

Господарські операції по розрахунках за виплатами працівникам  
у ТОВ «Пан Каблук» 

Зміст операцій Дебет Кредит Сума, грн. 
Нараховано заробітну плату адміністративно-
управлінському персоналу 

84 661 27473,00 

Нарахування ЄСВ (22%) 84 651 5 527,06 
Нарахування ЄСВ (8,41%) 84 651 197,64 
Утримано ПДФО із заробітної плати 661 641 4945,14 
Утримано військовий збір із заробітної плати 661 642 412,14 
Виплачено заробітну плату через банк 661 311 7940,18 
Виплачено заробітну плату через касу 661 301 12012,72 

Джерело: розроблено автором на основі звітних даних 
 
У ТОВ «Пан Каблук» відображення нарахованої заробітної плати у складі 

витрат суб’єкта малого підприємництва здійснюється на рахунках класу 8 

«Витрати за елементами». Усю нараховану заробітну плату відображають за 

кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», не 

використовуючи, при цьому, внутрішньої аналітики. Напрями покращення 

обліку розрахунків за виплатами працівникам нами приведено в табл. 7. 

Таблиця 7 

Недоліки та методика покращення обліку розрахунків  
за виплатами працівникам 

№ 
з/п 

Недоліки в обліку 

розрахунків за 
виплатами 

працівникам 

Методи покращення обліку розрахунків  
за виплатами працівникам 

1 2 3 

1. 

Діючу модель 
аналітичного обліку 

розрахунків за 
виплатами 

працівникам у 
підприємстві слід 
упорядкувати та 

удосконалити 

Запропоновані моделі аналітичного обліку до рахунку 66 
«Розрахунки за виплатами працівникам»: 
6611 - «Основна заробітна плата»; 
6612 - «Розрахунки після закінчення трудової діяльності»; 
6614 - «Розрахунки за виплатою відпускних». 
Дані моделі дозволять удосконалити методику обліку за 
виплатами працівникам, посилити інформаційну, контрольну, 
управлінську функції, систематизувати нарахування, виплату та 
облік 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 

2. 
На підприємстві 

відсутній Наказ про 
облікову політику 

Запропоновано розробити  Наказ про облікову політику,  
виокремити у ньому найбільш досконалі методи ведення 
обліку розрахунків за виплатами працівникам; обґрунтувати 
вибір форм оплати праці та вказати чинники, направлені на  
підвищення продуктивності праці. 

3. 

Видача заробітної 
плати на 

підприємстві 
проводиться через 
касу. Це є досить 

незручно і в 
сучасних умовах 

застаріло 

Потрібно запропонувати виплачувати заробітну плату 
працівникам підприємства за допомогою пластикових карток, 
адже розвиток електронної техніки дає змогу широко 
використовувати безготівкові розрахунки.  
Отже, більш перспективною формою розрахунків по заробітній 
платі  є форма безготівкових розрахунків за допомогою 
пластикових карток. 

Джерело: сформовано автором на основі звітних даних 
 
Висновки. Запропоновані методи покращення обліку розрахунків за 

виплатами працівникам дозволять підвищити ефективність взаємодії різних 

користувачів інформації, та відображення достовірної інформації у фінансовій 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У  

ТОВ «СИСТЕМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 2» 

 
Анотація. Визначено особливості обліку та 
контролю розрахунків з покупцями та 
замовниками. Розглянуто проблеми обліку 
дебіторської заборгованості. Визначено 
існуючі переваги в сучасних методиках 
аналізу розрахунків з покупцями та 
замовниками. Обгрунтовано необхідність 
проведення аналізу дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги 
для прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо розрахунків з покупцями та 
замовниками. Проведено аналіз показників, 
що характеризують стан дебіторської 
заборгованості. Наведено аналітичні 
показники дебіторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги. Відображено 
динаміку дебіторської заборгованості на 
прикладі ТОВ «Системи для бізнесу 2». 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, 
організація обліку, аналіз дебіторської 
заборгованості, методика, аналіз, розрахунки 
з покупцями та замовниками. 

Abstract. The features of accounting and 

control of settlements with buyers and 

customers are determined. The problems of 

accounting of accounts receivable are 

considered. The existing advantages in modern 

methods of analysis of settlements with buyers 

and customers are determined. The necessity of 

analysis of accounts receivable for goods, 

work, and services for effective management 

decisions on settlements with buyers and 

customers is substantiated. The analysis of 

indicators characterizing the status of 

receivables is carried out. The analytical 

indicators of receivables for goods, work, and 

services are given. The dynamics of receivables 

is illustrated on the example of LLC Systems for 

Business 2. 
Keywords: accounts receivable, accounting 

organization, analysis of accounts receivable,  
methodology, analysis, calculations with buyers 

and customers. 

 
Вступ. В сучасних умовах економічного стану суспільства аналіз та 

управління дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги 

позиціонуються провідними факторами забезпечення фінансової стійкості 

підприємства, що пояснюється кризою неплатежів. Наявний стан аналітичного 

забезпечення для прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських 

рішень не є достатнім. Крім того, існує загроза подальшого посилення 
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негативних тенденцій у обсягах дебіторської заборгованості та виникнення 

такого небажаного її виду як безнадійна. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемам обліку і 

контролю дебіторської заборгованості ряд вітчизняних та зарубіжних вчених 

присвятили значну кількість наукових праць. Серед них: Бутинець Ф. Ф., 

Бутко А. Д., Власюк Г. В., Голов С. Ф., Гончаренко Т. В., Городянська Л. В., 

Нападовська Л. В., Огійчук М. Ф., Осадчий Ю. І., Савицька Г. В., Сопко В. В., 

Сук Л. К. Шевчук В. О. та ряд інших. З іноземних науковців можна відзначити 

А. Апчерча, Дон Р. Хенсена, Д. Нортона, Р. Каплана, Соколова Я. В. та інших. 

На основі проведеного аналізу наукових праць, літературних джерел та 

нормативних документів можна виділити найбільш актуальні проблеми обліку 

дебіторської заборгованості:  

– проблема організації бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості та її місце в обліковій політиці;  

– проблема реальної оцінки дебіторської заборгованості;  

– проблема формування та обліку резерву сумнівних боргів;  

– проблема відображення дебіторської заборгованості на рахунках 

бухгалтерського обліку;  

– проблема проведення аналізу розрахунків з покупцями та 

замовниками при наявних методиках [1; 2; 3]. 

З даною проблематикою зустрічається і досліджуване нами підприємство 

ТзОВ «Системи для бізнесу 2», яке є лідером на ринку інформаційних послуг та 

впроваджень. Впродовж 20-ти років воно здійснює сертифіковану підтримку 

користувачів по всій Україні. Головний офіс компанії знаходиться у 

м. Хмельницькому, за адресою: вулиця Свободи, 22. У 2012 році було відкрито 

філії з інформаційного обслуговування у Тернополі, Вінниці та Одесі. Сьогодні, 

база покупців та замовників ТзОВ «Системи для бізнесу 2» налічує понад 20000 

клієнтів. 
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ТзОВ «Системи для бізнесу 2» у своїй роботі спирається на знання та 

повсякденне застосування стандартів якості, проектних методів в управлінні, 

процесного підходу в організації діяльності, та є: 

– дистриб’ютором ПЗ «M.E.doc» в Хмельницькій, Тернопільській, 

Вінницькій та Одеській областях; 

– регіональним представником з реєстрації електронно-цифрових 

підписів від АЦСК «УСЦ» в Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій та 

Одеській областях; 

– сертифікованим партнером «Ліга:Закон»; 

– сертифікованим партнером компанії «ESET-Україна» (антивірус 

NOD32); 

– партнером Microsoft; 

– партнером Спілки Автоматизаторів Бізнесу (САБ); 

– центром сертифікованого навчання 1С:Підприємство 8. 

– центром підтримки продуктів «Бухгалтерія 8 для України». 

Такий широкий спектр діяльності безпосередньо впливає на величину 

дебіторської заборгованості підприємства (табл. 1; рис. 1) . 

Таблиця 1 

Дебіторська заборгованість ТзОВ «Системи для бізнесу 2» 
№ 

з/п 
Показники 2015р 2016р 2017р 

Відхилення (+,-) 
2016/2015 2017/2016 

1. 

Дебіторська 
заборгованість: 
тис. грн. 
% 

 
 

120,2 
32,9 

 
 

78,0 
23,2 

 
 

162,5 
23,6 

 
 

-42,2 
-9,7 

 
 

+84,5 
+0,4 

2. 

У т.ч. дебіторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги: 
тис. грн. 
% 

 
 
 
 

3,9 
3,2 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

4,7 
2,9 

 
 
 
 

-3,9 
-3,2 

 
 
 
 

+4,7 
+2,9 

3. 
Активи підприємства: 
тис. грн. 
% 

 
365,7 
100 

 
336,6 
100 

 
687,5 
100 

 
-29,1 
100 

 
+350,9 

- 
Джерело: сформовано автором на підставі даних фінансової звітності підприємства за 

відповідні роки 
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Рис. 1. Динаміка дебіторської заборгованості ТзОВ «Системи для бізнесу 2»  

за 2015-2017 рр.  
Джерело: сформовано автором на підставі даних фінансової звітності підприємства за 

відповідні роки 
 

Неоднозначна динаміка показників дебіторської заборгованості свідчить 

про необхідність раціональної організації їх обліку та контролю на підприємстві. 

Насамперед для удосконалення організації обліку дебіторської заборгованості в 

ТзОВ «Системи для бізнесу 2» необхідно доповнити облікову політику 

елементами, що дасть змогу вчасно виявити проблемні моменти та вжити заходи 

щодо відновлення платоспроможності покупців та замовників (табл. 2) [7]. 

Таблиця 2  
Елементи облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської 

заборгованості 
Елемент облікової 

політики 
Характеристика елементу облікової політики 

1 2 

1. Види діяльності 
підприємства  

Необхідно чітко визначити види діяльності, якими займається 
підприємство, від цього залежить вибір заборгованості на яку 
нараховується резерв. Окремо зазначити перелік видів діяльності, 
що входять до операційної, фінансової та інвестиційної. 

2. Форма ведення 
обліку  

Зазначення форми ведення бухгалтерського обліку, що 
безпосередньо впливає на сукупність та послідовність використання 
облікових регістрів. Форма ведення обліку може бути ручна і 
комп’ютеризована 

3. Визнання та оцінка 
дебіторської 
заборгованості 

Визнання дебіторської заборгованості як активу здійснюється, 
якщо: існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 
економічних вигід; сума дебіторської заборгованості може бути 
достовірно визначена. У випадку із заборгованістю покупців та 
замовників додаються ще дві умови: покупцеві передані ризики і 
вигоди, пов’язані з правом власності на актив; підприємство 
продавець не здійснює надалі управління та контроль за 
реалізованим активом. Передбачити в наказі додатково умови 
застосування оцінки заборгованості за справедливою вартістю, що 
відповідає вимогам концепції управління вартістю підприємства 
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0
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200
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Продовження табл. 2 
1 2 

4. Класифікація та 
аналітика дебіторської 
заборгованості 

Необхідно передбачити та закріпити в Наказі перелік 
класифікаційних ознак та види, на які поділяється дебіторська 
заборгованість для тих чи інших управлінських потреб та вказати 
відповідно до обраної класифікації розрізи аналітики для обліку 
заборгованості 

5. Визнання 
заборгованості 
сумнівною 

Зазначаються критерії визнання дебіторської заборгованості 
сумнівною і джерела отримання інформації, а саме: прострочення 
боржником терміну погашення; порушення справи про визнання 
боржника банкрутом 

6. Період та метод 
нарахування резерву 
сумнівних боргів 

Визначити термін проведення інвентаризації дебіторської 
заборгованості для створення резерву сумнівних боргів: на початку 
чи в кінці року. Зазначається вид методу нарахування резерву, а 
також терміни та підстави його нарахування: – на підставі 
платоспроможності окремих дебіторів; – на підставі класифікації 
дебіторської заборгованості за термінами її виникнення 

7. Визнання 
заборгованості 
безнадійною 

Визначаються критерії віднесення дебіторської заборгованості до 
безнадійної відповідно до бухгалтерського та податкового 
законодавства. 

8. Порядок списання 
безнадійної 
заборгованості 

Зазначити порядок, за яким списується безнадійна заборгованість, 
зокрема закріпити в Наказі, що заборгованість списується з балансу 
відповідно до розпорядження керівника на підставі проведеної 
інвентаризації та письмового обґрунтування доцільності списання 

Джерело: сформовано автором на підставі вивчення літературних джерел, 
нормативних документів і практичної діяльності досліджуваного підприємства 

 
Це наддасть можливість задовольняти інформаційні потреби облікового 

персоналу в розрізі її структурних елементів, а також дасть змогу окреслити 

суми заборгованості, що вилучені із господарського обороту різними 

дебіторами для цілей управління й контролю. 

Також важливим для удосконалення контролю за станом дебіторської 

заборгованості на підприємстві та прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо її погашення є розробка аналітичної моделі (рис. 2). 

Аналіз та контроль рівня дебіторської заборгованості проводять за 

допомогою абсолютних та відносних показників, які розглядаються в динаміці. 

Особливо важливим є контроль за своєчасністю погашення заборгованості 

дебіторами. Для цього в доповнення до показників наявності простроченої 

дебіторської заборгованості використовують коефіцієнт погашення 

дебіторської заборгованості, який розраховується як відношення середньої 

дебіторської заборгованості по основній діяльності до виручки від реалізації. 
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Значення цього показника залежить від видів договорів, які переважають на 

даному підприємстві.  

Крім того, збільшення частки дебіторської заборгованості в загальному 

обсязі оборотних засобів може призвести до зниження ліквідності оборотних 

активів і, відповідно, до погіршення фінансового стану підприємств.  

У зв’язку з тим, що дебіторська заборгованість неминуче призводить до 

виникнення кредиторської заборгованості, аналіз та пошук шляхів скорочення 

першої потрібно доповнити аналізом кредиторської заборгованості [4]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Аналітична модель дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

Джерело: сформовано автором на підставі [4] 
 

- Фінансова звітність. 
- Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість підприємства.  
- Аналітична інформація відділу продажів 

Якісний аналіз дебіторської 
заборгованості 

Кількісний аналіз 
дебіторської заборгованості 

- Горизонтальний і вертикальний аналіз.  
- Дослідження динаміки дебіторської заборгованості.  
- Аналіз показників, що характеризують стан дебіторської заборгованості 
(коефіцієнт відволікання обігових коштів у дебіторську заборгованість, 
коефіцієнт оборотності, середній період погашення, частка у загальному 
обсязі поточних активів, частка сумнівної дебіторської заборгованості 
тощо). 

- Встановлення рейтингу важливості окремих складових дебіторської 
заборгованості.  
- Визначення асортиментних груп товарів, на які припадає найбільша 
частка у структурі дебіторської заборгованості.  
- Виявлення в межах асортиментних груп товарів стратегічно важливих 
дебіторів компанії. 

Підсумковий етап 
Прийняття відповідних управлінських рішень, які дадуть змогу зменшити 
рівень дебіторської заборгованості 
 

Визначення об’єкта аналізу Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Збір та підготовка джерел 
інформації, необхідних для аналізу 

Формування мети та завдання 
аналізу 

- Вивчення причин виникнення дебіторської заборгованості.  
- Оцінка покупців з погляду надійності й важливості.  
- З’ясування причин прострочення платежів.  
- Контроль за своєчасністю погашення дебіторської заборгованості.  
- Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю.  
- Формування кредитної політики підприємства 

Визначення об’єкта аналізу 
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Аналіз показників, які характеризують стан дебіторської заборгованості 

за певний період, дає змогу визначити основні завдання політики управління 

дебіторською заборгованістю. 

Основні показники оцінки стану та якості дебіторської заборгованості на 
підприємстві наведено у табл. 3.  

Таблиця 3 

Аналітичні показники дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги 

Показник Методика розрахунку Зміст За 2017р. 
1 2 3 4 

Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 

заборгованості за 
товари, роботи, 
послуги (Коб) 

 
Коб = ЧДр / Дз, 

де ЧДр –чистий дохід від 
реалізації продукції; 

Дз – дебіторська 
заборгованість (середня за 

аналізований період) 
 

Показує скільки 
разів оберталася 

дебіторська 
заборгованість за 

аналізований період 

6274,9/162,5=39 

Період погашення 
(Обдн) 

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

дебіторської заборгованості 

Показує скільки днів 
потрібно для одного 

обороту. Що 
триваліше період, то 

вище ризик 

360/39=9 

Частка 
дебіторської 

заборгованості за 
товари, роботи, 

послуги в 
загальному обсязі 
оборотних коштів 

(Удз) 

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

оборотних коштів 

Показує частку 
дебіторської 

заборгованості в 
загальному обсязі 
оборотних коштів 
підприємства. Що 

вище цей показник, 
то менш мобільна 
структура майна 

підприємства 

162,5/687,5х100=2
3,6 

Частка сумнівної в 
складі дебіторської 

заборгованості 
(Усз) 

Усз = Сз / Дз *100, 
де Сз – сумнівна 
заборгованість 

Характеризує якість 
дебіторської 

заборгованості. 
Тенденції до росту 
показника свідчать 

про зниження 
ліквідності 

підприємства 

2,7/162,5х100=1,7 

Джерело: сформовано автором на підставі [4] 
 
Використання даної методики дасть змогу виявити нереалізовані вигоди 

підприємства, зміцнити його фінансовий стан, збільшити стійкість та 

ефективно контролювати грошові надходження в погашення дебіторської 
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заборгованості за товари, роботи, послуги, сприятиме збереженню власного 

капіталу підприємства [10]. 

Висновки. Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників 

використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за 

кожним покупцем і замовником та за кожним пред’явленим до сплати 

рахунком, за кожною операцією. З цією метою підприємство може вести картки 

аналітичного обліку на кожного дебітора або накопичувальну відомість 

довільної форми.  

Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за наданими 

їм роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселями) 

відображається в статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги». До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість. Зміни 

в розмірах дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух 

грошових коштів підприємства [9]. 

У ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або 

під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих 

від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси.  
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АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИДАТКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НВО № 28 

 
Анотація. В статті проведений ґрунтовний 
аналіз видатків навчально-виховного 
об’єднання на прикладі Хмельницького НВО 
№ 28 за 2015-2017 роки. Аналіз, проведений 
на прикладі конкретної бюджетної 
установи, дозволив обґрунтувати 
доцільність проведення окремих його етапів. 
В межах дослідження було проведено аналіз 
загального обсягу видатків, як 
затвердженого кошторисом, так і 
фактично виконаного. Виявлено, що 
фактичні видатки НВО фінансуються 
майже на 100,0%. Проведено аналіз 
структури видатків відповідно до 
економічної класифікації видатків. Виявлено, 
що у складі видатків НВО переважають 
поточні видатки. Проведено аналіз динаміки 
та структури касових та фактичних 
видатків загального та спеціального фондів.  
Ключові слова: видатки бюджетних 
установ, кошторис, загальний фонд, 

Abstract. In the article a thorough analysis of 

expenditures of educational-educational 

association is conducted on the example of 

Khmelnitsky NGO № 28 for 2015-2017 years. 

The analysis, conducted on the example of a 

specific budget institution, has allowed to 

substantiate expediency of carrying out of 

separate stages of it. Within the framework of 

the study, an analysis of total expenditures, as 

approved by the estimates, and actually 

executed. It is found that actual expenditures of 

NGOs are financed by almost 100.0%. An 

analysis of the expenditure structure in 

accordance with the economic classification of 

expenditures has been carried out. It is found 

that current expenditures are dominated by 

expenditures of NGOs. The analysis of the 

dynamics and structure of cash and actual 

expenditures of general and special funds has 

been carried out. 
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спеціальний фонд, касові видатки, фактичні 
видатки, поточні видатки, капітальні 
видатки. 

institutions, estimates, general fund, special 

fund, cash expenses, actual expenses, current 

expenses, capital expenditures. 

 

Вступ. Одним із принципів бюджетного фінансування є ефективне 

використання коштів. Відповідно, на скільки ефективним в дійсності є 

витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, можна визначити лише за 

результатами якісного, своєчасного та всебічного аналізу його видатків. Крім 

того, без аналізу неможливо встановити факти порушень фінансово-

господарських операцій та можливі ризики від їх здійснення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Особливостям та 

проблематиці аналізу та контролю видатків бюджетних установ у своїх працях 

приділяли значну увагу такі вітчизняні дослідники та науковці, як: 

Анікєєва А. В. [1], Васильєв В. Г. і Чернова А. В. [2], Гурова А. В. і 

Сердюк О. М. [3], Дікань Л. В. і Дейнеко Є. В. [4], Дорошенко О. О. [5], 

Крук О. М. і Кончатна В.С. [6], Юрченко І. М. [7] та багато інших. Однак, 

проведення аналізу видатків на прикладі конкретної бюджетної установи дає 

можливість дослідити їхній склад, структуру та динаміку, обґрунтувати 

доцільність виокремлення та проведення аналізу. 

Метою статті є обґрунтування методики аналізу видатків бюджетної 

установи на прикладі навчально-виховного об’єднання № 28 (м. Хмельницький). 

Результати дослідження. Основним документом бюджетної установи, 

який пов’язаний із отриманням їх доходів та здійсненням видатків є кошторис. 

За структурою, кошторис будь-якої бюджетної установи складається з двох 

частин: доходів і видатків. Видатки бюджетних установ – це кошти, які 

спрямовуються на здійснення заходів, передбачених законом про Державний 

бюджет України [1]. 

Аналіз видатків бюджетної установи було проведено на прикладі 

Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 28, яке є бюджетною 

установою та комунальним закладом освіти, що не має на меті отримання 

прибутку. Цей загальноосвітній навчальний заклад було засновано 
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Хмельницькою міською радою у 1990 році у вигляді Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28. У 2001 році школу реорганізовано 

в Хмельницьке навчально-виховне об’єднання № 28, до складу якого входять: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; колегіум – ІІІ ступеня філологічно-

філософського та культурно-естетичного профілю [8]. 

Джерелом аналізу виконання кошторису Хмельницького НВО № 28 

слугувала інформація, яка безпосередньо характеризує рівень витрат, так і 

дозволяє виявити факти їх зміни. До неї належать звіти про виконання 

кошторису витрат бюджетних установ за загальним і спеціальним фондом, які 

були використані для аналізу. 

В межах аналізу видатків НВО було проведено: 

− аналіз загального обсягу видатків, затвердженого кошторисом і 

фактично виконаного; 

− аналіз структури видатків відповідно до економічної класифікації 

видатків; 

− аналіз виконання кошторису видатків за загальним та спеціальним 

фондом;  

− аналіз динаміки та структури касових і фактичних видатків загального 

та спеціального фондів. 

Аналіз динаміки і рівня виконання загальної суми видатків 

Хмельницького НВО № 28, в тому числі в розрізі фондів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка видатків Хмельницького НВО № 28 за 2015-2017 рр.  

Показники 

Значення, грн. Динаміка, % 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 
2016 до 

2015 

2017 до 
2016 

1 2 3 4 5 6 

Видатки 
- затверджено 

кошторисом 
10 264 840,92 12 275 495,75 19 084 231,00 119,59 155,47 

- фактичні видатки за 
звітний період 

10 286 874,15 12 143 985,20 18 950 498,50 118,05 156,05 

- % виконання 100,21 98,93 99,30 98,72 100,37 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Видатки загального фонду 
- затверджено 

кошторисом 
9 091 852,00 11 063 311,00 17 359 318,00 121,68 156,91 

- фактичні видатки за 
звітний період 

9 081 815,86 10 989 025,41 17 260 489,26 121,00 157,07 

- % виконання 99,89 99,33 99,43 99,44 100,10 
Видатки спеціального фонду 

- затверджено 
кошторисом 

1 172 988,92 1 212 184,75 1 724 913,00 103,34 142,30 

- фактичні видатки за 
звітний період 

1 205 058,29 1 154 959,79 1 690 009,24 95,84 146,33 

- % виконання 102,73 95,28 97,98 92,74 102,83 
Джерело: розраховано авторами на основі звітних даних 
 

З даних, приведених у табл. 1, можна зробити такі висновки про динаміку 

та рівень видатків Хмельницького НВО № 28: 

1. Протягом трьох останніх років видатки Хмельницького НВО № 28 

зростали. На 2017 рік було заплановано профінансувати видатків у сумі 

19 084,2 тис. грн., що на 6 808,7 тис. грн. (55,47%) більше, ніж було 

заплановано на 2016 рік. Протягом 2016 року планова сума видатків у 

порівнянні з 2015 роком також збільшилась на 2 010,7 тис. грн., що у 

відсотковому виразі становить 19,59% і складала 12 275,5 тис. грн. 

2. За результатами діяльності НВО № 28 протягом останніх трьох років 

фактичні видатки майже повністю відповідають запланованому значенню: 

відсоток виконання видатків у 2016 році складав 98,93%, у 2017 році – 99,3%, а у 

2015 році, за рахунок перевищення фактичних видатків над запланованими за 

рахунок залишку коштів на початок року, відсоток виконання видатків складав 

100,21%. 

3. У структурі видатків НВО переважають видатки загального фонду. 

Їхня частка в різні роки коливається від 88,29% (у 2015 році) до 91,08% ( у 2017 

році). Питома вага видатків спеціального фонду складає від 8,92% (у 2017 році) 

до 11,71% ( у 2015 році) (рис. 1). 
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Рис. 1. Фактичні видатки Хмельницького НВО № 28 за 2015-2017 рр. 
Джерело: сформовано авторами за даними табл. 1 
 

4. Відсоток виконання видатків загального та спеціального фондів 

відрізняються один від одного. По загальному фонду складає майже 100%, адже 

фінансування з загального фонду бюджету одержується під конкретні видатки і 

мають бути витраченими на 100%. Залишки на початок і на кінець звітного 

року завжди відсутні. По спеціальному фонду відсоток фактичного виконання 

видатків може бути як меншим, так і більшим ніж 100%. Адже за власними 

надходженнями бюджетна установа сама визначає напрями їхнього 

використання і кошти можуть бути витрачені не в повному обсязі надходжень і 

допускається наявність початкових і кінцевих залишків. 

Фінансування видатків відбувається відповідно до затвердженого 

кошторису в розрізі економічної класифікації видатків [9], за якою усі статті 

видатків поділяються на дві групи: поточні і капітальні. Поточні видатки 

призначені для термінового виконання, оскільки за їх рахунок здійснюється 

утримання бюджетних установ. Капітальні видатки спрямовуються на 

придбання необоротних, стратегічних і надзвичайних запасів товарів [10].  

На жаль, фінансове становище загальноосвітніх закладів освіти на 

сьогодні склалося таке, що частка капітальних видатків займає незначну долю, 
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крім того фінансувати видатки цієї групи вони можуть виключно за рахунок 

власних надходжень. Не складає винятку в такій структурі видатків і 

Хмельницьке НВО № 28. Якщо у 2017 році із загальної суми поточні видатки 

складали 99,45%, то капітальні – лише 0,55%. Крім того, якщо за останні три 

роки сума поточних видатків закладу освіти стабільно зростала, то сума 

капітальних видатків була нестабільною: у 2016 році – зменшувалась, у 2017 

році – збільшувалась (рис. 2). 

Отже, фінансування капітальних видатків здійснюється виключно за 

рахунок коштів спеціального фонду, куди входять надходження від надання 

послуг на платній основі і благодійні надходження з батьківського фонду. 

Капітальні видатки НВО № 28 представлені видатками на придбання основних 

засобів та інших необоротних матеріальних активів з терміном використання 

понад один рік. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України в залежності від етапу руху 

бюджетних коштів усі видатки бюджетних установ поділяються на касові і 

фактичні. Касові видатки характеризують рух грошових коштів, виділених 

установі, а фактичні видатки – повноту їх використання [3]. Вивчення 

співвідношення між касовими та фактичними витратами дозволяє виявляти 

причини, напрямки і розміри відхилень витрат, що виникають в процесі 

виконання кошторису. 

 

Рис. 2. Структура фактичних видатків Хмельницького НВО № 28 за 2015-2017 рр. 
Джерело: сформовано авторами за даними звітності 
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Найважливішим етапом аналізу видатків є вивчення співвідношення між 

касовими й фактичними видатками. Воно може характеризуватися рівністю між 

ними, перевищенням касових видатків над фактичними або фактичних видатків 

над касовими. Дослідження існуючої між ними об'єктивного взаємозв'язку й 

залежності дозволяє виявити виробничі й фінансові ситуації, що виникають в 

процесі виконання кошторису [3]. Аналіз виконання кошторису видатків 

загального фонду наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Аналіз виконання кошторису видатків загального фонду в 
Хмельницькому НВО № 28 за 2015-2017 рр.  

№ 
з/п 

Показник 
Значення, грн. Динаміка, % 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2016 до 
2015 

2017 до 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Затверджено на 

звітний рік, грн. 9013633,00 11063311,00 17359318,00 122,74 156,91 

2. Надійшло коштів, грн. 9003600,35 11032490,14 17260489,26 122,53 156,45 
3. Касові видатки, грн. 9003600,35 11032490,14 17260489,26 122,53 156,45 
4. Фактичні видатки, грн. 9002974,05 10989025,41 17205703,16 122,06 156,57 
5. Виконання кошторису 

за загальним фондом:      

5.1. - за надходженням 
коштів, % 

99,89 99,72 99,43 99,83 99,71 

5.2. - за касовими 
видатками, % 

99,89 99,72 99,43 99,83 99,71 

5.3. - за фактичними 
видатками, % 

99,88 99,33 99,12 99,45 99,79 

Джерело: розраховано авторами на основі звітних даних 
 

Отже, потягом усіх трьох років касові видатки перевищували фактичні. 

Це відбувалося за рахунок погашена в поточному періоді кредиторської 

заборгованості, яка виникала п попередніх періодах. 

У залежності від джерел покриття усі видатки бюджетних установ 

поділяються на видатки загального фонду і видатки спеціального фонду. У 

табл. 3 проведено аналіз структури та динаміки фактичних видатків загального 

фонду НВО № 28 за 2015-2017 роки. 
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Таблиця 3 

Аналіз структури видатків загального фонду Хмельницького  
НВО № 28 за 2015-2017 рр. 

№ 
з/п 

Показник 

Значення, грн. Динаміка, % 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2016 р. 

до  
2015 р. 

2017 р. 
до  

2016 р. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Поточні видатки, у т.ч.: 9081189,56 10989025,41 17260489,26 121,01 157,07 

1. 

Оплата праці і 
нарахування на заробітну 
плату 

7150736,21 8012414,06 13769031,93 112,05 171,85 

Питома вага, % 78,74 72,91 79,77 92,60 109,41 

2. 

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 52281,66 383074,48 273765,29 732,71 71,47 

Питома вага, % 0,58 3,49 1,59 605,50 45,50 

3. 
Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали - 7487,60 8552,00 - 114,22 

Питома вага, % 0,00 0,07 0,05 - 72,72 

4. 
Продукти харчування 471382,70 965740,91 1251124,71 204,87 129,55 
Питома вага, % 5,19 8,79 7,25 169,31 82,48 

5. 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 85023,06 242805,77 337937,64 285,58 139,18 

Питома вага, % 0,94 2,21 1,96 236,00 88,61 

6. 
Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв   1289765,93 1346452,59 1563453,69 104,40 116,12 

Питома вага, % 14,20 12,25 9,06 86,27 73,93 

7. 

Дослідження і розробки, 
окремі заходи по 
реалізації державних 
(регіональних) програм 

- - 724,00 - - 

Питома вага, % - - - - - 

8. 
Соціальне забезпечення 32000,00 31050,00 55900,00 97,03 180,03 
Питома вага, % 0,35 0,28 0,32 80,19 114,62 

9. Видатки – усього 9081189,56 10989025,41 17260489,26 121,01 157,07 
Джерело: розраховано авторами на основі звітних даних 
 

За даними табл. 3 можна сформувати такі висновки про структуру 

видатків загального фонду Хмельницького НВО № 28: 

1. Протягом 2016 року сума видатків загального фонду збільшилась на 

21,01%, що в сумі складає 1 907,8 тис. грн. За результатами 2017 року за 

рахунок надходжень із загального фонду бюджету м. Хмельницького для 

забезпечення безперервної діяльності Хмельницького НВО № 28 було 

витрачено 17 260,5 тис. грн. Це на 6 271,5  тис. грн. (57,07%) більше, ніж 

минулого року.  



 

 

248 

 

2. Протягом усіх трьох років за рахунок коштів загального фонду 

відбувалося фінансування лише поточних видатків, які пов’язані з 

забезпеченням щоденної роботи навчального закладу.  

3. У структурі видатків загального фонду НВО переважали видатки на 

оплату праці та нарахування на неї: у 2015 р. – 78,74%, у 2016 р. – 72,91% і у 

2017 р. – 95,57%. Також, значну суму коштів загального фонду було 

спрямовано на оплату комунальних платежів та продуктів харчування (рис. 3). 

Для забезпечення своїх потреб бюджетні установи у повній мірі мають 

право згідно з чинним законодавством надавати різні послуги, використовуючи 

при цьому матеріальну базу держави, отримувати благодійну допомогу та інші 

надходження. Усі ресурси, отримані в результаті такої діяльності, видатки 

здійснені від них, є, відповідно, доходами та видатками спеціального фонду 

бюджету [6]. 

Видатки спеціального фонду Хмельницького НВО № 28 мають дещо іншу 

структуру, адже вони здійснюються в напрямку фінансування тих видатків, які не 

фінансуються з бюджету, або фінансуються не в повному обсязі. Наприклад, 

капітальні видатки фінансуються лише за рахунок власних надходжень закладу 

освіти до його спеціального фонду. Крім того, саме зі спеціального фонду 

фінансуються видатки, які пов’язані з наданням освітніх послуг на платній основі 

і які в подальшому забезпечують формування доходів спеціального фонду.  

 

Рис. 3. Структура видатків загального фонду Хмельницького НВО № 28  
за 2015-2017 рр.  

Джерело: сформовано автором за даними табл. 3 
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В табл. 4 проведено аналіз структури та динаміки фактичних видатків 

спеціального фонду НВО № 28 за 2015-2017 роки. 

Таблиця 4 

Аналіз структури видатків спеціального фонду Хмельницького  
НВО № 28 за 2015-2017 рр. 

№ 
з/п 

Показник 

Значення, грн. Динаміка, % 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2016 р. 
до 2015 

р. 

2017 р. 
до 2016 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Поточні видатки, у т.ч.: 1093571,83 1090789,79 1638736,20 99,75 150,23 
Питома вага, % 90,95 94,44 94,00 103,84 99,53 

2. 

Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

325291,28 335278,84 562507,81 103,07 167,77 

Питома вага, % 27,05 29,03 32,27 107,30 111,15 

3. 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

261430,57 228088,53 209678,70 87,25 91,93 

Питома вага, %  21,74 19,75 12,03 90,83 60,91 

4. 

Медикаменти та 
перев’язувальні 
матеріали 

857,77 2 626,37 - 306,19 0,00 

Питома вага, % 0,07 0,23 0,00 318,76 0,00 

5. 
Продукти харчування 432836,04 434592,31 710518,35 100,41 163,49 
Питома вага, % 36,00 37,63 40,76 104,53 108,32 

6. 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 19255,84 38011,86 55931,90 197,40 147,14 

Питома вага, % 1,60 3,29 3,21 205,51 97,49 

7. 
Видатки на 
відрядження 

5565,91 3765,72 7 600,16 67,66 201,82 

Питома вага, % 0,46 0,33 0,44 70,43 133,71 

8. 
Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв   31510,00 40020,00 58950,00 127,01 147,30 

Питома вага, % 2,62 3,47 3,38 132,22 97,59 

9. 
Інші поточні видатки 16824,42 8406,16 33549,28 49,96 399,10 
Питома вага, % 1,40 0,73 1,92 52,02 264,42 

10. 
Капітальні видатки  108800,90 64170,00 104531,04 58,98 162,90 
Питома вага, % 9,05 5,56 6,00 61,40 107,92 

11. Видатки – усього 1202372,73 1154959,79 1743267,24 96,06 150,94 
Джерело: розраховано авторами на основі звітних даних 
 

За даними табл. 4 можна сформулювати такі висновки про структуру 

видатків спеціального фонду Хмельницького НВО № 28: 

1. За результатами 2017 року за рахунок надходжень до спеціального 

фонду НВО було профінансовано видатків на суму 1 743,3 тис. грн., що на 

588,3 тис. грн. або 50,94% більше, ніж минулого року. Протягом 2016 року сума 
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видатків спеціального фонду зменшилась на 3,94%, що в сумі складає 

47,4 тис. грн. 

2. Хоча за рахунок коштів спеціального фонду і відбувається 

фінансування як поточних, так і капітальних видатків, однак, в їх структурі все 

ж таки переважають поточні видатки (рис. 4). 

3. У структурі видатків спеціального фонду НВО № 28 переважали 

частку декілька статей таких видатків: продукти харчування – від 36,00% до 

40,76%, оплата праці – від 27,05% до 32,37%, предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар – від 12,03% до 21,74%. Ці видатки пов’язані з наданням платних 

послуг (харчування учнів на платній основі, відвідування учнями груп 

продовженого дня і гуртка хореографії) і які є джерелом формування власних 

надходжень закладу освіти. Адже харчування пільгових категорій учнів і 

оплата праці педагогічного та обслуговуючого персоналу повністю 

фінансуються з загального фонду міського бюджету.  

 

Рис. 4. Структура видатків спеціального фонду Хмельницького НВО № 28  

за 2015-2017 рр. 
Джерело: сформовано авторами за даними табл. 4 

 

4. Капітальні видатки, які представлені видатками на придбання активів 

довготривалого використання, складають від 5,56% до 9,05% від сукупних 

видатків спеціального фонду (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура видатків спеціального фонду Хмельницького НВО № 28  

за 2015-2017 рр.  
Джерело: сформовано авторами за даними табл. 4 
 
Висновки. Отже, завдяки аналізу видатків бюджетних установ 

здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і відхилень від планових 

показників, які відбуваються в установах, що має величезне значення для 

ефективного контролю, планування та вдосконалення діяльності бюджетної 

установи. Науковим результатом даного дослідження є уточнення методичного 

забезпечення аналізу видатків бюджетних установ. Перспективою подальших 

наукових досліджень у даному напрямі є використання факторного аналізу.  

Провівши аналіз видатків навчально-виховних об’єднань на прикладі 

Хмельницького НВО № 28 було встановлено, що установа одержує кошти, 

передбачені в кошторисі як за загальним, так і за спеціальним фондами, в 

повному обсязі. У складі його видатків переважають поточні видатки 

загального фонду. З усього переліку статей видатків, визначених економічною 

класифікацією, переважають кошти статей, які забезпечують поточну 

діяльність цього закладу освіти, а саме: оплата праці, продукти харчування та 

оплата комунальних послуг. Капітальні видатки, а також видатки, пов’язані із 

наданням платних послуг фінансуються зі спеціального фонду.  
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Розглянувши найважливіші питання аналізу видатків бюджетної 

установи, можна стверджувати, що аналіз видатків є важливим етапом у 

процесі контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних 

коштів та методом визначення випадків порушень фінансово-бюджетної 

дисципліни. 
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 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
Анотація. Для забезпечення своєї 
функціональності підприємства та установи 
ведуть велику кількість грошових операцій. 
Грошові операції бюджетних організацій 
мають свої специфічні риси, регулюються 
іншими нормативними актами та 
витрачаються тільки з дозволу та під 
контролем державних органів, зокрема 
органів Державного казначейства України. У 
статті особливу увагу приділено 
організаційним аспектам касових операцій та 
операцій на рахунках в Державному 
казначействі, які обумовлені особливостями 
діяльності таких організацій та 
реформуванням системи обліку на 
підприємствах державного сектору України з 
метою наближення його до міжнародних 
стандартів обліку та звітності. Досліджено 
особливості документування та обліку даних 
операцій у зв’язку із введенням в дію нових 
нормативно-законодавчих актів. Прийшли до 
висновку, що в сучасних умовах 
господарювання бюджетних установ 
питання організації обліку їх грошових коштів 
можуть бути напрямком для подальших 
досліджень. 
Ключові слова: Бюджетні установи, грошові 
кошти, касові операції, рахунки в 
держказначействі. 

Abstract. To ensure their functionality, 

businesses and institutions carry a large 

number of cash transactions. Monetary 

operations of budgetary organizations have 

their own specific features, are regulated by 

other normative acts and are spent only with 

the permission and under the control of state 

bodies, in particular, the bodies of the State 

Treasury of Ukraine. The article pays 

particular attention to the organizational 

aspects of cash transactions and operations 

at the Treasury accounts, which are 

conditioned by the specifics of such 

organizations and the reformation of the 

accounting system at enterprises of the state 

sector of Ukraine in order to bring it closer 

to international accounting and reporting 

standards. The peculiarities of documenting 

and accounting of these operations in 

connection with the enactment of new 

normative and legislative acts are 

investigated. It came to the conclusion that in 

modern conditions of managing budget 

institutions the issue of organizing the 

accounting of their funds may be a direction 

for further research. 

Keywords: Budgetary institutions, cash, cash 

transactions, accounts in the state treasury. 

 

Вступ. Будь яка установа, організація та підприємство в сучасних умовах 

господарювання ведуть велику кількість грошових операцій для забезпечення 

своєї функціональності. Не є винятком і бюджетні установи та організації, 

проте, там грошові операції мають свої специфічні риси, регулюються іншими 
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нормативними актами та витрачаються тільки з дозволу та під контролем 

державних органів, зокрема органів Державного казначейства України.  

Перевага у розрахунках бюджетних установ надається безготівковим 

розрахункам через відкриті рахунки в органах казначейства. Готівкові операції, 

як засоби розрахунку, здійснюються через касу установи. Головним завданням 

при здійсненні таких операцій є дотримання норм, правил та процедур, що 

встановлюються Національним банком України.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням обліку грошових 

коштів займались К. С. Азізян, В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик, А. С. Бакаєв, 

Ф. Ф. Бутинець, В. Ф. Гарбузов, К. Р. Макконнелл, А. С. Гальчинський, 

П. С. Єщенко, В.О. Озеран, Ю. І. Палкін, М. С. Пушкар, Н. М. Ткаченко, 

Г. В Савицька, Г. Г. Кірейцев, Дж. К. Ван Хорн та багато інших вчених.  

Проте, на сьогодні існує нагальна потреба в удосконаленні методики 

обліку грошових коштів бюджетних установ в умовах гармонізації обліку з 

метою наближення його до міжнародних стандартів обліку та звітності. Цим 

обумовлена актуальність статті. 

Метою статті є обґрунтування особливостей організації обліку грошових 

коштів підприємств державного сектору в сучасних умовах господарювання. 

Результати дослідження. Грошовим коштам належить значне місце в 

життєдіяльності підприємств, установ, організацій. Вони виступають важливим 

відокремленим об’єктом системи бухгалтерського обліку і, водночас, грошовим 

вимірником для інших облікових об’єктів. В економічній літературі грошові 

кошти трактують по-різному: як економічні відносини між суб’єктами 

господарювання, як товар, титул вартості, загальний еквівалент тощо. Проте, в 

усіх визначеннях зустрічається визначення матеріальної основи готівкових 

коштів – «гроші», «кошти», «знаки», «засоби» і місце зберігання – на рахунках 

в банку, в касі підприємства. При цьому в економічній літературі поняття 

«грошові кошти» трактуються як засоби, які знаходяться в народному 

господарстві в готівковій і безготівковій формах і виконують функції засобів 

обігу, платежу і накопичення [1]. 
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Усе вищенаведене більше стосується підприємницьких структур, де чітко 

прописано, що таке грошові кошти в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [2]. Для бюджетних установ немає законодавчого 

визначення грошових коштів, але з метою бухгалтерського обліку та 

практичного використання до грошових коштів бюджетних установ відносять 

готівку в касі та кошти на реєстраційних рахунках у держказначействі. 

Для розуміння сутності грошових коштів, потрібно уяснити їхню роль. У 

зв’язку з цим прийнято вважати, що найкраще економічна суть грошей 

проявляється в їх функціях. Традиційно в економічній науці виділяють п’ять 

основних функцій грошей (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Функції грошей  

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
Доцільно зауважити, що у бюджетних установах грошові кошти не 

виконують функції збереження (нагромадження) багатства. Проте виступають 

як засіб платежу та міра вартості, оскільки грошові кошти надаються 

бюджетній установі для здійснення передбачених кошторисом видатків у 

вигляді асигнувань, як основне джерело поповнення обігових коштів, при 

цьому не передбачається отримання прибутку чи накопичення залишків 

невикористаних коштів. 

Виходячи із специфіки діяльності та законодавчої бази джерелами 

надходжень грошових коштів бюджетних установ є:  

– фінансування із загального фонду бюджету; 

Внутрішній обіг 
грошей 

 

3. Гроші як засіб 
платежу 

2. Гроші як засіб 
обігу 

1. Гроші як міра вартості 

4. Гроші як скарб і 
нагромадження 

5. Міжнародні 
(світові) гроші як 

засіб платежу і 
купівлі 

Скарбо -
нагромадження 

Міжнародний 
грошовий обіг 



 

 

256 

 

– спеціальні кошти установи; 

– власні надходження установи: кошти, отримані як плата за послуги;  

– інші власні надходження; 

–  інші надходження спеціального фонду [4]. 

Особливим є те, що грошові кошти надходять в установу згідно з 

кошторисом у вигляді асигнувань на реєстраційні рахунки, відкриті в органах 

Держказначейства за місцем знаходження установи. Надходження власних 

коштів можуть здійснюватись як у готівковій формі в касу установи, так і в 

безготівковій формі – шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунків 

в органах Держказначейства. 

Здійснення операцій з готівкою в бюджетних установах регулюється 

«Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» 

№148 від 29.12.2017р. [6] (далі – Положення №148).  

Каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а 

також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей і касових 

документів [6]. Виходячи з наведеного визначення, касою можна вважати: 

– окреме приміщення (кімнату), обладнане відповідно до вимог, що 

пред’являються до зберігання грошових та інших цінностей; 

– робоче місце касира (у тому числі якщо воно розташоване в 

приміщенні, в якому працюють інші працівники бухгалтерії), на якому 

здійснюються готівкові розрахунки і ведеться касова книга; 

– місце проведення готівкових розрахунків у торговій точці (точці 

надання послуг, виконання робіт). 

На сьогодні обов’язкові вимоги до приміщення каси: має бути ізольоване; 

двері до каси під час здійснення операцій – замкнуті із внутрішнього боку і т. п. 

скасовані, оскільки скасовано дію Постанови НБУ №21 від 02.02.1995 р. «Про 

заходи Національного банку України щодо виконання Указу Президента 

України від 12 січня 1995 року № 40 та стабілізацію готівкового обігу» , яка їх 

визначала. Проте, вимоги до обладнання приміщення каси можуть бути 

застосовані установою самостійно та затверджені наказом (іншим внутрішнім 
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розпорядчим документом). Керівник установи несе пряму відповідальність за 

забезпечення схоронності коштів та інших матеріальних цінностей у касі. 

Усі операції щодо руху готівки в касі установи виконує касир. Його 

посада може бути штатною. Положення № 148 дозволяє залучати до здійснення 

функцій касира працівника іншої установи або підприємства. Для цього з такою 

установою/підприємством укладають угоду на надання послуги з надання 

персоналу (договір аутстафінгу). Залучена на підставі такого договору особа 

повинна нести повну матеріальну відповідальність за збереження всіх 

прийнятих нею цінностей відповідно до законодавства України, що обов’язково 

слід зазначити в договорі. При цьому такій особі категорично заборонено 

передовіряти виконання дорученої їй роботи іншим особам. Водночас правові 

аспекти такої співпраці на сьогодні до кінця ще не врегульовані, а тому, на 

нашу думку, доречно використовувати інші варіанти вирішення даного 

питання. 

Так, згідно з абзацом п’ятим п. 45 Положення № 148 підприємства, 

штатним розписом яких не передбачена посада касира, виконання його 

обов’язків можуть покласти відповідно до розпорядження керівника на 

бухгалтера або іншого працівника. У цьому договорі вказують посаду 

працівника (наприклад, бухгалтер) і найменування роботи, що ним 

виконується, – обов’язки касира. Такі обов’язки може виконувати і головний 

бухгалтер. Більше того, функції касира може виконувати і безпосередньо 

керівник підприємства, але тільки в тому випадку, якщо, окрім директора, в 

штаті підприємства немає інших працівників, на яких можна покласти 

обов’язки касира. Отже, у даному нормативному акті основна увага 

зосереджена на забезпеченні збереження готівки та інших цінностей у касі 

бюджетної установи. 

З метою максимального зменшення зустрічних оборотів готівки 

установам дозволено залишати у своїх касах готівку в межах установлених 

лімітів. Ліміт залишку готівки в касі встановлюються установою самостійно 

щорічно на основі поданих нею до управління казначейства розрахунку 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178
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установленої форми й за необхідності він може протягом року переглядатися. 

Однак, тепер підприємство зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім 

документом власний порядок розрахунку ліміту каси. Понадлімітну готівку на 

кінець робочого дня бюджетна установа зобов’язана здавати до кас банків для 

зарахування на відкриті в них реєстраційні та спеціальні рахунки. Готівка може 

бути одержана на будь-які господарські цілі клієнта в межах коштів, що 

перебувають на їхньому казначейському рахунку на підставі наперед 

оформленої заявки.  

Згідно з чинним законодавством оформлення руху готівки в касі установи 

здійснюється на основі типових документів (прибуткових і видаткових касових 

ордерів, касових книг тощо), затверджена форма яких є додатком до 

Положення № 148. Касові документи можуть бути паперовими або 

електронними. Електронні касові документи повинні бути оформлені 

відповідно до вимог законодавства України у сфері електронного 

документообігу [6]. 

З метою перевірки наявності грошових коштів у касі чи на рахунках в 

банку проводиться їх інвентаризація. Основним документом, що регулює 

процес інвентаризації на підприємствах усіх форм господарської діяльності, є 

«Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань», затверджене наказом 

Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 [7]. Інвентаризація каси – інструмент 

внутрішнього контролю підприємства над готівкою, яка знаходиться в касі, а 

тому вона проводиться у терміни, встановлені керівником установи. Це раптова 

перевірка наявності усіх грошей та інших цінностей, що знаходяться в касі. 

Відповідальність за дотримання касової дисципліни несуть керівник, головний 

бухгалтер і касир установи. 

Доречно зауважити, що на сьогодні бюджетні установи усе рідше у своїй 

практиці використовують готівкові розрахунки, адже основними операціями, 

що здійснювались через касу бюджетної установи, були видача заробітної 

плати, коштів на невідкладні потреби під звіт та на відрядження. Використання 

електронних платіжних карток звело до мінімуму такі операції. 
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Фінансове забезпечення бюджетних установ здійснюється через органи 

Державного казначейства [9]. Взаємовідносини між органами Державної 

казначейської служби України і розпорядниками бюджетних коштів та 

одержувачами бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами 

розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями і 

фізичними особами – підприємцями, а також органами, що контролюють 

справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування в 

процесі відкриття (закриття) рахунків регламентує затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. №758 «Порядок відкриття та 

закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської 

служби України». Реєстраційні рахунки відкриваються на один бюджетний рік і 

щорічно поновлюються. 

З метою регулювання правовідносин, пов’язаних із виконанням 

державного бюджету, орган Державного казначейства укладає договір з 

установою, на підставі якого здійснює її розрахункове обслуговування 

відповідно до встановлених лімітів та затвердженого кошторису доходів і 

видатків. Крім того, узгоджуються питання про терміни отримання виписок, 

періодичність здачі готівки та спосіб її інкасації тощо. 

Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюються за такими 

принципами: 

1) бюджетна установа не має права самостійно обирати установу 

банку для відкриття рахунків; 

2) бюджетна установа сама обирає форму безготівкових розрахунків і 

погоджує її у відповідній угоді, укладеній з постачальником, виходячи з умов 

фінансування та наявних коштів; 

3) кошти з рахунка установи списуються лише за розпорядженням 

його власника; 

4) момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до 

часу надання послуг, виконання робіт, отримання матеріалів тощо; 

5) платежі здійснюються в межах залишків на рахунку платника; 
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6) платежі здійснюються лише в розмірі зареєстрованих зобов'язань 

платника; 

7) платежі здійснюються лише на передбачені кошторисом цілі та на 

підставі документів, що підтверджують цільове призначення витрачання 

коштів. 

Важливим інструментом реалізації принципів і методів бухгалтерського 

обліку є План рахунків бухгалтерського обліку. У чинному Плані рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі [10] для обліку грошових коштів 

передбачено рахунок 22 «Готівкові кошти та їх еквіваленти», 23 «Грошові 

кошти на рахунках». По відношенню до балансу вони активні, за дебетом 

відображається поступлення коштів, за кредитом – їх вибуття. Дебетове сальдо 

вказує на суму залишку коштів у касі чи на рахунку у держказначействі. 

Особливістю будови рахунків державного сектору є те, що в них окрім класу, 

номеру рахунку і субрахунку ще закодована інформація стосовно 

ідентифікатора суб'єкта державного сектору. Зауважимо, що на рахунках 

окремо ведеться облік коштів у національній та іноземній валютах. Для 

військової частини, об’єкта дослідження, це не актуально, оскільки іноземною 

валютою в ній не оперують.  

Схему облікового процесу за касовими та операціями наведено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема облікового процесу за касовими операціями бюджетних установ  
Джерело: авторська розробка 
 
На рис. 3 проілюстровано послідовність облікового процесу за 

банківськими операціями бюджетних установ. 
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Рис. 3. Схема руху облікової інформації за напрямом обліку грошових коштів на 

реєстраційних  рахунках 

 Джерело: авторська розробка 
 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», 

затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року 

№ 1541 [11] підприємства державного сектору вперше звітували про рух 

грошових коштів за 2017 рік, складаючи відповідний річний звіт. Його мета – 

не тільки підтвердити залишки коштів на кінець звітного періоду, але й 

показати ефективність використання грошових надходжень від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємства за звітний період. 

Висновки. Із проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

такий об’єкт бухгалтерського обліку як грошові кошти займає значне місце в 

життєдіяльності підприємства, у тому числі і бюджетної установи, оскільки є 

вираженням оборотних коштів та капіталу підприємства, який спрямований на 

забезпечення його повноцінного функціонування.  

Організація обліку грошових коштів у бюджетних установах має цілий 

ряд особливостей, обумовлених особливостями діяльності таких організацій та 

реформуванням системи обліку на підприємствах державного сектору з метою 

наближення його до міжнародних стандартів обліку та звітності. 

Точність, правильність, своєчасність обліку грошових коштів має 

важливе значення, оскільки від цього залежить касове і фактичне виконання 

кошторису бюджетної установи. 

Позитивним є перехід бюджетних установ на електронну систему 

платежів, яка забезпечує проведення розрахунків протягом дня угоди, 

скорочення потоку паперових документів, кінцевість і безвідкличність 

платежів. 
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Разом з тим, особливості організації обліку грошових коштів бюджетних 

установ у сучасних умовах господарювання можуть бути напрямком для 

подальших досліджень. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Сьомченко В. В., Афонін О. С. Особливості організації обліку грошових коштів у 
бюджетних установах. Вісник Запорізького національного університету. 2012. №3 (15). 
URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-3-2012/095-101.pdf (дата звернення: 
21.11.2018 р.). 

2. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Наказ М-ва фінансів України від 
07 лют. 2013 р. № 73. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 
28.11.2018 р.). 

3. Гроші та кредит. Функції грошей. Електронна бібліотека:веб-сайт. URL: http://www.info-
library.com.ua/books-text-7756.html (дата звернення: 28.11.2018 р.). 

4. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч./ за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 
2000. 608 с. 

5. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навч. посіб. 
К.: Вища шк., 1998. 544 с. 

6. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні: Постанова Правління НБУ від  29 груд. 2017 р. № 148. URL: 
https://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178 (дата звернення: 28.11.2018 р.). 

7. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань: Наказ М-ва фінансів України від 
02 верес. 2014 р. № 879. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14l (дата 
звернення: 28.11.2018 р.). 

8. Пушкар М. С. Фінансовий облік: підруч. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 628 с. 
9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підруч. К: 

А.С.К., 2001. 784 с.  
10. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ М-ва фінансів 

України від 29 груд. 2015 р. № 1219. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 
(дата звернення: 29.11.2018 р.). 

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 
«Подання фінансової звітності». Наказ М-ва фінансів України від 28 груд. 2009 р. № 
1541. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 (дата звернення: 26.11.2018 р.). 

 
УДК: 657.471:640.4 

Озеран В. О. 
канд. екон. наук, професор, 

професор кафедри фінансів, обліку та аудиту, 
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

Кравчук С. Б. 
магістрант спеціальності «Облік і оподаткування», 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Анотація. Діяльність закладів ресторанного 
господарства має свою специфіку, оскільки 

Abstract. The activities of the restaurants are 

of a specific nature, since they combine 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-3-2012/095-101.pdf
https://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178
https://xn-80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-minfin/nakaz-vid-02092014-879-pro-zatverdjennya-2014-45470.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11


 

 

263 

 

об’єднує виробничу, торговельну діяльність і 
сферу послуг. У зв’язку з цим бухгалтерський 
облік операцій на підприємствах ресторанного 
господарства має деякі особливості та є 
певним симбіозом методологій, що 
застосовуються у промисловості та торгівлі. 
Відтак, особливої актуальності набувають 
дослідження, спрямовані на розробку системи 
обліку з урахуванням специфіки даного виду 
економічної діяльності та з метою 
забезпечення інформаційних запитів як 
внутрішніх, так і зовнішніх користувачів, що 
зумовлює необхідність системного підходу до її 
розробки. В статті розглянуто особливості 
організації внутрішнього контролю на 
підприємствах ресторанного господарства. 
Ключові слова: внутрішній контроль, 
підприємства ресторанного господарства, 
завдання контролю, суб’єкти контролю, 
об’єкти контролю, система контролю 

production, trade and services. In this 

regard, the accounting of operations at 

restaurant enterprises has some peculiarities 

and is a certain symbiosis of the 

methodologies used in industry and 

commerce. Therefore, studies of particular 

importance for the development of the 

accounting system taking into account the 

specifics of this type of economic activity and 

in order to provide information requests to 

both internal and external users, which 

necessitates a systematic approach to its 

development, are of particular relevance. The 

article deals with the peculiarities of the 

organization of internal control at the 

restaurants of the restaurant industry. 

Keywords: internal control, enterprises of the 

restaurant industry, tasks of control, subjects 

of control, objects of control, control system 

 

Вступ. В умовах ринкової економіки зростає потреба в удосконаленні 

методичних та організаційних аспектів контролю усіх сфер господарської 

діяльності України. Особливої уваги заслуговують питання, пов’язані з 

особливостями діяльності закладів ресторанного господарства, серед яких 

доцільно виділити процес формування собівартості виготовленої продукції, 

систему бухгалтерського обліку та оподаткування тощо. Вищезгадані 

особливості підвищують значення внутрішнього контролю як системи, що 

спрямована з одного боку на виконання функції збереження майна власника, а з 

іншого – на оперативне виявлення та попередження деструктивних явищ в 

діяльності підприємства. Недосконало побудована система контролю є однією з 

головних причин існування фактів безгосподарності, шахрайства та зловживань 

на підприємстві. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемні питання обліку 

у сфері ресторанного господарства були досліджені в працях відомих учених 

економістів. Зокрема, значний вплив на розробку теоретичних основ обліку в 

даній галузі, справили праці Антонова К., Атамас П. Й., Бакун Ю., Бакун В., 

Блакита Г. В., Гура Н. О., Кузіна З. В, Максімова В. Ф., Романов А. Г., 
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Сафонова Т. О., Степова Т. Г. Проте є питання з організації обліку у сфері 

ресторанного господарства, які не були розглянуті або все одно залишилися 

дискусійними і потребують подальших досліджень.  

Результати дослідження. Для здійснення ефективної діяльності закладів 

ресторанного господарства необхідно проводити контроль за використанням 

різноманітних ресурсів підприємства. 

Контроль, як заключний етап внутрішнього процесу здійснення витрат 

виробництва та витрат обігу в закладах ресторанного господарства забезпечує 

перевірку поставлених керівництвом завдань, дає можливість виявити 

фактичний стан об’єктів управління, викрити недоліки в роботі та вплинути на 

прийняття управлінських рішень.  

За відношенням до суб’єкта господарювання, контроль на підприємствах 

ресторанного господарства можна класифікувати на зовнішній та внутрішній 

рис. 1. 

Зовнішній контроль на підприємствах ресторанного господарства 

здійснюється незалежними суб’єктами контролю, тобто тими суб’єктами, які не 

відносяться до структури діючого закладу харчування.  

Відповідно до Правил роботи закладів (підприємств) громадського 

харчування № 219 [4] контроль за якістю і безпекою продукції, додержанням 

норм і правил, установлених для закладів (підприємств) громадського 

харчування здійснюється органами місцевого самоврядування, а також іншими 

органами в межах їх компетенції.  

Внутрішній контроль здійснюється контролюючими органами самого 

підприємства: інвентаризаційною комісією, спостережною радою, відділом 

внутрішнього контролю (аудиту), головним бухгалтером, керівниками 

структурних підрозділів тощо. Внутрішньогосподарський контроль передбачає 

перевірку відповідності діяльності підприємства поставленим завданням. 
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Рис. 1. Суб’єкти контролю підприємств ресторанного господарства 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 
Внутрішній контроль – це система заходів, визначених управлінським 

персоналом підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш 

ефективного використання усіма працівниками своїх обов’язків щодо 

забезпечення та здійснення господарських операцій. Внутрішній контроль 

визначає закономірність цих операцій і їх економічну доцільність для такого 

підприємства.  

Система внутрішнього контролю – це політика і процедури внутрішнього 

контролю, прийняті управлінським персоналом суб’єкта господарювання з 

метою забезпечення правильного та ефективного ведення господарської 

діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам, а також 

їх виявлення, забезпечення точності і повноти облікових записів, своєчасної 

підготовки достовірної фінансової інформації. 

Внутрішній контроль на сучасній фірмі має бути прямо інтегрованим із 

системою управління. 

Здійснення контролю за діяльністю ресторану відбувається у декілька 

етапів (рис. 2). 

 

 

СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Зовнішні Внутрішні 

– санітарно-епідеміологічна служба  
– органи Державного пожежного 
нагляду 
– фіскальна служба  
– органи державного метрологічного 
нагляду за забезпеченням єдності 
вимірювань  
– державний департамент з охорони 
праці тощо 

– ревізійна комісія  
– інвентаризаційна комісія  
– служба внутрішнього 
контролю  
– персонал підприємства 
 (керівник підприємства, 
головний бухгалтер, начальники 
відділів і цехін тощо) 
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Рис. 2. Етапи здійснення внутрішнього контролю на підприємствах ресторанного 
господарства 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 
На першому етапі вищенаведеної методики здійснюється інвентаризація 

товарів, сировини та напівфабрикатів, які знаходяться в коморі, на кухні, барі 

підприємства. В ході інвентаризації використовуються зокрема такі прийоми 

фактичного контролю як: огляд, обстеження, зважування, дегустація страв, 

дослідження операцій на місці (та інші при необхідності). В результаті 

інвентаризації визначається наявність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 

товарів в натурі. Отримана інформація порівнюється зі зведеними даними 

первинного обліку отриманими на першому етапі контролю.  

На другому етапі внутрішнього контролю здійснюється перевірка 

первинних документів суб’єкта ресторанного господарства. В ході перевірки 

використовуються такі методи документального контролю як формальна, 

нормативно-правова та арифметична перевірки. В умовах дії Податкового 

кодексу України (ПКУ) такому етапу внутрішнього контролю приділяється 

особлива увага. Адже на відміну від нормативних документів – попередників 

ПКУ, новим кодексом значно підвищено вимоги до оформлення первинної 

документації, а тому помилки, неточності і навіть непрокреслені рядки при 
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оформленні первинного документу ставлять під сумнів визнання податкових 

витрат щодо такої операції [5]. Крім того, обов’язковим елементом перевірки є 

дослідження договорів на поставку сировини, матеріалів тощо, адже 

організаційно-правова форма контрагента має вплив на визнання/невизнання 

витрат на таке придбання податковими органами.  

Одна з таких заборон передбачена пп. 139.1.12 ПКУ за яким до 

податкових витрат не відносяться ті, які понесені у зв’язку з придбанням 

товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних та нематеріальних активів у 

фізичних осіб – підприємців, що сплачують єдиний податок. Так як перевірка 

первинних документів є першочерговим та ключовим етапом контролю, а всі 

інші – похідні, запропоновано програму перевірки первинних документів 

витрат обігу та витрат виробництва. Така програма розкриває інформацію 

щодо: процедур контролю (нарахування, визнання та списання таких витрат), 

документи, за допомогою яких контролер може знайти підтверджуючу 

інформацію та прийоми внутрішнього контролю, якими користується 

контролер при перевірці даних витрат на підприємстві ресторанного 

господарства.  

На третьому етапі внутрішнього контролю здійснюється взаємна 

перевірка даних в первинних документах та облікових регістрах. В результаті 

такої перевірки підтверджується достовірність інформації в облікових регістрах 

та значно знижується вірогідність того, що дані первинного обліку не 

потраплять до них.  

На четвертому, завершальному етапі контролю проводиться нормативно-

правова, арифметична, формальна перевірка звітних документів. Також в межах 

цього етапу проводиться взаємна перевірка форм звітності з регістрами обліку. 

Особливу увагу варто звернути на податкову звітність, адже наявність помилок 

саме в звітуванні перед податковою службою викликає найбільші проблеми у 

вигляді штрафів, пені та інших покарань як адміністративного, так і цивільно- 

правового та кримінального характеру. Правопорушення особливо у великих 

розмірах можуть призвести навіть до банкрутства та ліквідації підприємства 
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ресторанного господарства. Проте не менш важливими є соціальна та фінансова 

звітність. Зокрема остання призначена для осіб, зацікавлених в діяльності 

певного підприємства, його платоспроможності та конкурентоздатності, а отже 

від достовірності такої інформації залежить подальший розвиток підприємства, 

розмір інвестицій тощо. Після завершення контрольних дій при дотриманні 

вищезазначеного порядку внутрішнього контролю витрат виробництва та 

витрат обігу на підприємствах ресторанного господарства, при дослідженні 

всієї документації, яку необхідно перевіряти в межах запропонованої методики 

та при компетентності і професіоналізмі служби внутрішнього контролю, 

облікові дані можна вважати абсолютно достовірними.  

Отже, основними завданнями контролю діяльності закладів ресторанного 

господарства є: 

– інвентаризація матеріальних цінностей;  

– перевірка правильності встановлення продажних цін, за якими 

продукти оприбутковуються в комору і відпускаються на кухню, буфети і 

роздрібну торговельну мережу; 

– відповідність меню типу підприємства; 

– дотримання в рецептурах на приготування страв ваги-брутто овочів 

і плодів, які мають у відповідності до сезонів року різні норми відходів;  

– дотримання встановленого порядку відпуску з комори продуктів і 

сировини; 

– наявність на кожній пляшці винно-горілчаних виробів спеціального 

штампу, що засвідчує їх відпуск зі складу (комори) для продажу через буфети 

підприємств громадського харчування (ресторан, їдальня тощо);  

– відповідність цін на продукти, зазначені у видаткових накладних на 

відпуск продуктів на кухню, з цінами, які прийняті в калькуляції страв;  

– ведення завідувачем комори кількісного обліку продуктів і тари;  

– проведення контролю за якістю продуктів;  
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– правильність витрачання продуктів у відповідності з встановленими 

нормами – раптові перевірки закладки продукції у виробництво, а також вихід 

готової продукції;  

– перевірка правильності списання спецій і солі шляхом складання 

контрольних розрахунків; 

– обґрунтованість списань за актами на псування, брак продуктів і 

товарів, а також правильність розрахунків при списанні природного убутку;  

– порядок обліку та контролю за збереженням посуду і обідніх 

приладів, правильність списання бою і брухту посуду;  

– правильність ведення обліку та оплати за користування газом, 

електроенергією і водою, дотримання норм витрат палива для приготування 

їжі;  

– дотримання порядку амортизаційних відрахувань технологічного і 

холодильного устаткування й інших основних засобів, оплата оренди 

приміщень тощо. 

Висновок. Повсякденний внутрішній контроль за фінансово-

господарською діяльністю підприємств різних форм власності та видів 

діяльності, в тому числі і закладів ресторанного господарства є передумовою 

забезпечення їх успішного функціонування, підвищення прибутковості та 

збереження матеріальних цінностей, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Підприємства повинні налагодити систему внутрішнього контролю таким 

чином, щоб вона сприяла скороченню невиправданих втрат ресурсів та 

збільшенню доходів. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ  
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ - ЯК ЗАСІБ 

ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. Розрахунки з постачальниками є 
одною з важливіших ділянок обліку, так як 
закупівля матеріальних цінностей є основною 
діяльністю підприємства. Раціональний 
контроль за розрахунками з постачальниками 
зменшує ризики щодо непостачання, виникнення 
штрафних санкцій через неправильне складання 
договорів та податкових накладних, що може 
привести до прострочення термінів сплати та 
передбачає створення безперебійного процесу 
розрахунків з постачальниками. І хоча, на 
сьогодні існує більш-менш сформована 
методологічна основа обліку зобов’язань перед 
контрагентами, що постачають товарно-

матеріальні цінності та надають послуги, 
виникає низка питань щодо формування 
інформаційної бази для облікового апарату та 
керівництва з метою контролю інформаційних 
потоків задля формування фінансових планів у 

Abstract. Payments with suppliers are one of 

the most important areas of accounting, 

since the purchase of material assets is the 

main activity of the enterprise. The rational 

control of payments with suppliers reduces 

the risks of non-delivery, the emergence of 

penalties due to improper contracting and 

tax invoices, which can lead to delays in 

payment and provides for an uninterrupted 

settlement process with suppliers. Although, 

at present there is a more or less developed 

methodological basis for accounting for 

obligations to contractors supplying goods 

and services and rendering services, a 

number of questions arise as to the 

formation of an information base for 

accounting equipment and management in 

order to control information flows for the 

purpose of financial plans in the 
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розрахунках. Удосконалення облікового процесу 
розрахунків з постачальниками та підрядниками 
є основою процесу контролю. Взаємозв’язок цих 
етапів облікової роботи потребує постійного 
удосконалення та уточнення відповідно до змін 
нормативно-правового забезпечення та умов 
зовнішнього середовища. 
Ключові слова: постачальники, підрядники, 
система бухгалтерського обліку, 
внутрішньогосподарський контроль, 
інформаційна модель, облікова політика. 

calculations. Improving the accounting 

process for payments with suppliers and 

contractors is the basis of the verification 

process. The interrelation of these stages of 

accounting work requires constant 

improvement and refinement in accordance 

with changes in the legal framework and 

environment conditions. 

Keywords: suppliers, contractors, 

accounting system, internal control, 

information model, accounting policy. 

 

Вступ. Внутрішній контроль присутній на всіх стадіях і протягом усього 

часу реалізації управлінських рішень, є важливим елементом загальної 

структури управління підприємством і дозволяє керівництву шляхом 

здійснення нагляду, перевірок і спостереження за його господарською 

діяльністю переконатися, що остання проходить у відповідності до розробленої 

стратегії розвитку, прийнятої керівництвом маркетингової політики, інструкцій, 

інших нормативних документів та вимог діючого законодавства. Ефективність 

контролю господарської діяльності, зокрема, операцій щодо виконання 

зобов’язань підприємства та фактів їх зміни залежить від раціональної його 

організації та чітко сформованої методики, яка передбачає наявність 

послідовного переліку етапів, методів та прийомів контролю та відповідного їх 

пакету розроблених робочих документів контролера для проведення 

внутрішньогосподарського контролю обраного об’єкта і базується на 

визначеному переліку систематизованих джерел інформації. Однак на 

сьогоднішній день методика внутрішньогосподарського контролю, яка б 

враховували факти зміни зобов’язань за різних обставин, відсутня, що свідчить 

про актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Основні положення щодо 

внутрішньогосподарського контролю зобов’язань перед постачальниками та 

підрядниками досліджені такими науковцями, як: Н. М. Бразілій, Н. С. Брохун, 

Л. В. Гуцаленко, Г. М. Давидов, В. В. Жуковська, Н. Я. Зарудна, А. В. Киян, 

Г. П. Машталяр, О. М. Петрук, П. Л. Сук, Н. М. Ткаченко, О. Ф. Ярмолюк та ін.  

Попри ґрунтовність наявних досліджень, залишаються суперечливі 
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моменти щодо деяких особливостей облікового процесу поточних зобов’язань у 

частині розрахунків з постачальниками та підрядниками, які потребують 

доопрацювання.  

Результат дослідження. Важливою умовою успішного функціонування 

підприємств в ринкових умовах є оптимізація зобов'язань, які виникають в 

наслідок минулих операцій чи подій. Зобов'язання є однією із складових 

Балансу і розглядаються як джерела формування фінансових ресурсів для 

фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств. 

У майбутньому заборгованість за зобов'язаннями має бути погашена шляхом 

передачі кредиторам певних активів або послуг.  

Кредиторські зобов’язання перед постачальником (підрядником) 

виникають у разі укладення договору на умовах відстрочки платежу (товарного 

або комерційного кредиту). Згідно з укладеним договором, постачальник має 

передати майно покупцю та може вимагати від нього здійснення його обов’язку 

щодо виконання зобов’язань у вигляді сплати (або компенсації у іншій формі) 

за отримане майно.  

Виникнення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

відображає суму грошових коштів, яку має сплатити підприємство своїм 

кредиторам у результаті її погашення. Розмір цього виду зобов’язань потрібно 

ретельно контролювати, адже, з одного боку, вони є тимчасово вільними 

обіговими коштами, а з іншої, – здійснюють вплив на фінансову стійкість та 

платоспроможність підприємства. 

Процес обліку поточних зобов’язань перед постачальниками та 

підрядниками відображено на рис. 1. 

В процесі обліку здійснюється формування інформаційної бази для 

проведення контролю за станом і розміром розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. 

Система внутрішньогосподарського контролю визначається внутрішніми 

правилами та процедурами контролю, які запроваджуються власником 

підприємства для досягнення поставленої мети. 
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Рис. 1. Обліковий процес розрахунків з постачальниками і підрядниками 
підприємства 

Джерело: авторська розробка 
 
Метою контролю розрахунків із постачальниками й підрядниками є 

перевірка реальності розрахунків із постачальниками за товари, роботи, 

послуги, правильності складання відповідних первинних документів 

дотримання законності проведених операцій, достовірність відображення у 

фінансовій звітності. Для досягнення поставленої мети служба внутрішнього 

контролю підприємства має виконати такі завдання (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків із постачальниками 
і підрядниками 

Джерело:сформовано автором на основі [5] 
 

Основними елементами контролю операцій із забезпечення здійснення 

розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства є його об'єкти та 

суб'єкти. 
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1. Встановлення обґрунтованості документального 
оформлення зобов’язань за розрахунками з 
постачальниками підприємства 
2. З’ясування дотримання порядку розрахунково-платіжної 
дисципліни 
3. Оцінка ведення бухгалтерського обліку та звітності за 
розрахунковими операціями 
4. Викриття правопорушень чинного законодавства з 
обліку та звітності зобов’язань, а також факторів, що 
спричинили їх настання 
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Систему внутрішнього контролю процесу придбання за суб’єктами та 

етапами здійснення представлено наступним чином (рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Суб’єкти внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і 
підрядниками ( за умови передоплати) 

Джерело:сформовано автором на основі [9; 11] 
 

В свою чергу, об'єктами внутрішнього контролю є: договори, укладені 

підприємством; розрахункові операції; записи в первинних документах, 

облікових регістрах та звітності; інформація контролюючих органів, тощо. 

Перевірка зобов’язань перед постачальниками та підрядниками 

здійснюється в декілька етапів (рис. 4). 

Методичні прийоми контролю розрахунків із постачальниками та 

підрядниками включають:  

– інвентаризацію (використовують під час контролю стану 

розрахунків із постачальниками та підрядниками та його відповідності даним 

бухгалтерського обліку на ту саму дату); 

– економічний аналіз та економіко-математичні методи (дають 

можливість оцінити й виявити динаміку кредиторської заборгованості та  

Етапи здійснення розрахунків з 
постачальниками підприємства  

Пошук постачальника  

1 

Укладання договору 

2 

3 

   Надходження ТМЦ 

4 

Оприбуткування ТМЦ 
5 

Суб’єкти внутрішнього контролю 

– відділ матеріально-технічного забезпечення 
– управлінський персонал 
– відділ маркетингу  
– бухгалтерська служба  

– відділ матеріально-технічного забезпечення 
– управлінський персонал 
– юридичний відділ  
– бухгалтерська служба 

– відділ матеріально-технічного забезпечення 
– бухгалтерська служба 

– відділ матеріально-технічного забезпечення 
– відділ логістики 
– юридичний відділ 
– бухгалтерська служба 

– відділ матеріально-технічного забезпечення 
– відділ логістики 
– інвентаризаційна комісія 
– бухгалтерська служба 

Розрахунки з постачальниками 
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дослідити причини утворення нереальних сум заборгованості); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Етапи внутрішньогосподарського контролю розрахунків із постачальниками та 
підрядниками 

Джерело:сформовано автором на основі [12] 
 
– документальні прийоми (дослідження інформації за сутністю та 

змістом, перевірка на нормативно-правову відповідність, зустрічна перевірка, 

зіставлення, логічна перевірка розрахункових регістрів, взаємний контроль 

операцій) – застосовують під час дослідження суті й змісту розрахункових 

операцій для з’ясування повноти, законності та правильності відображення 

останніх в обліку;  

Етапи внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків із 

постачальниками та підрядниками 

1 Поточний контроль законності укладання контрактів та 
дотримання умов договорів на постачання матеріалів для 

виробництва 

2 
Аналіз динаміки заборгованості за операціями з 

придбання виробничих запасів і замовлення робіт та 
послуг 

3 

5 

4 

Контроль повноти та своєчасності проведення 
інвентаризацій розрахунків із постачальниками та 

підрядниками 

Контроль розрахунків претензійного характеру 

Оцінка стану первинного, аналітичного, синтетичного обліку 
та звітності за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками 

6 

Контроль своєчасності погашення заборгованості 
перед постачальниками та підрядниками 
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– методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів контролю 

(систематизація та групування виявлених порушень, складання проміжних 

актів, додатків до актів, оформлення результатів контролю) [5]. 

Задля підвищення дієвості застосування процедур 

внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками і 

підрядниками підприємства необхідно розробити робочі документи щодо 

перевірки операцій із забезпечення виконання зобов’язань та фактів їх зміни 

для реєстрації та узагальнення виявлених порушень та зловживань з метою 

аналітичної оцінки та формування пропозицій щодо їх ліквідації. 

Удосконалення організації аналітичного обліку розрахунків із 

постачальниками має забезпечити можливість отримання необхідних даних за: 

акцептованими та іншими розрахунковими документами, термін оплати яких не 

настав; виданими векселями, термін оплати яких не настав; неоплаченими в 

строк розрахунковими документам за невідфактурованими поставками; 

простроченими векселями; отриманими комерційними кредитами.  

Приклади робочих документів представленні у таблицях 1 та 2. 

Таблиця 1 

Запит на підтвердження суми кредиторської заборгованості 
№ 

Назва підприємства якому 

заборгували 
Дата Сума Валюта Примітки 

1 ТОВ « Квартет» 04.02.2018 7926,00 Грн.  
2 КП «Емір» 08.01.2018 8642,50 Грн.  
3 ТОВ «Будтрадиції» 08.01.2018 3499,67 Грн.  

Джерело: сформовано автором 

 
Для фіксації виявлених помилок в результаті перевірки, необхідно 

використати робочий документ щодо «виявлених порушень в первісних 

документах». В даному документі контролер фіксуватиме всі виявлені 

порушення і на яку суму, хто спричинив цю помилку.  
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Таблиця 2 

Робочий документ виявлених порушень в первісних 

документах щодо розрахунків з постачальниками і підрядниками 

№ Назва № 
Дата 

складання 

Зазначена 
сума в 

документах 

Необхідна 
сума 

Відхилення Примітка 

1 
Банківська 

виписка 
290 06.02.18 1400 1500 +100 

Помилка 
банку 

2 
Банківська 

виписка 
310 10.01.18 13400 13250 -150 

Помилка 
банку 

3 Довіреність 56 10.01.18 840 800 -40 
Помилка 

бухгалтера 

Джерело: сформовано автором 

 
На основі робочих документів необхідно скласти протокол виявлених 

помилок. В даному документі зазначити характер порушень, вплив порушення 

на достовірність балансу, оподаткування та дотримання законодавства, а також 

вказати нормативні акти, які були порушенні.  

Висновок. Отже, ефективно організований внутрішньогосподарський 

контроль за здійсненням розрахунків із постачальниками та підрядниками є 

запорукою платоспроможності та майбутнього розвитку підприємства. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ 
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  
 
Анотація. Однією із вимог до звітності та 
інформації є її точність і правдивість, хоча 
ніхто не застрахований від помилок. 
Питання їх виправлення у фінансовій 
звітності на сьогодні є досить актуальним. 
Статтю присвячено дослідженню 
особливостей виправлення помилок у 
фінансовій звітності підприємства 
відповідно до національних та міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Здійснено 
класифікацію помилок у фінансовій 
звітності, виявлено неузгодженості у 
нормативних документах вітчизняного та 
міжнародного рівнів, які  перешкоджають 
процесу гармонізації Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку з 
міжнародними. Намічено шляхи їх усунення. 
Ключові слова: фінансова звітність, 
помилки, нормативні акти, національні та 
міжнародні стандарти фінансової 
звітності. 

Abstract.One of the requirements for reporting 

and information is its accuracy and truthfulness, 

although nobody is immune to mistakes. The 

issue of their correction in the financial 

statements for today is very relevant. The article 

is devoted to the study of the features of 

correction of errors in the financial statements 

of the company in accordance with national and 

international standards of financial reporting. 

The classification of mistakes in the financial 

statements has been made, inconsistencies in 

normative documents at the domestic and 

international levels have been identified, which 

override the process of harmonization of the 

National Accounting Standards (International 

Standards). There are plans to eliminate them. 

Keywords: financial statements, errors, 

regulations, national and international financial 

reporting standards. 

 

Вступ. Прийняття вчасних і правильних рішень вимагає від системи 

бухгалтерського обліку постійного представлення повної та надійної 

інформації про майновий та фінансовий стан підприємства. За сучасних умов 

господарювання збільшується попит на інформацію. Це, своєю чергою, 

призводить до зростання ролі фінансової звітності в оцінці та аналізі 
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результатів діяльності конкретного суб’єкта господарювання. Однією із вимог 

до звітності та інформації є її точність і правдивість, хоча ніхто не 

застрахований від помилок. Питання їх виправлення у фінансовій звітності на 

сьогодні є досить актуальним. 

Статтю присвячено дослідженню особливостей виправлення помилок у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних та міжнародних 

стандартів фінансової звітності. У процесі дослідження визначено особливості 

нормативного регулювання виправлення помилок у звітності підприємства на 

міжнародному та національному рівнях. Проаналізовано суттєві відмінності 

положень національного та міжнародного стандартів у частині виправлення 

помилок у фінансових звітах, які полягають у відсутності низки положень у 

чинному П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми процесу 

виправлення помилок та відображення змін у фінансових звітах розглядалися в 

працях відомих вітчизняних учених-економістів, серед яких Б. Усач, В. Швець, 

С. Голов, А. Кузьминский, М. Тарасова, О. Петрик, М. Кужельний та інші. 

Враховуючи цінність наукових праць та їх теоретичну спрямованість, варто 

відмітити необхідність подальшого дослідження методично-нормативного 

забезпечення виправлення помилок у фінансовій звітності на національному та 

міжнародному рівнях. 

Мета статті полягає в узагальненні підходів до класифікації помилок у 

фінансовому обліку та звітності; визначенні основних проблем законодавчого 

забезпечення методичних аспектів виправлення помилок у фінансовій звітності 

на основі дослідження та порівняння вітчизняного та закордонного досвіду. 

Результати дослідження. Отримана інформація на основі аналізу 

фінансової звітності показує закономірності розвитку та причинно-наслідкові 

зв’язки між економічними явищами та рішеннями щодо подальшого 

функціонування суб’єкта господарювання. Менеджери компанії повинні 

аналізувати минулі тенденції, щоб на їх основі спрогнозувати майбутні 

наслідки тих чи інших подій. Проте, виникають події після дати складання 
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фінансової звітності, які вимагають виправлень, оскільки їх ігнорування 

призведе до спотворення інформації у фінансовій звітності за попередній 

період, що суттєво викривить інформацію про підприємство та не буде 

відображати істинного і справедливого фінансового стану та фінансових 

результатів суб’єкта господарювання [1]. Це, своєю чергою, спричинить 

прийняття нераціональних управлінських рішень на її основі. 

Очевидно, що фінансова звітність, складена на підставі даних 

бухгалтерського обліку, має бути достовірною. У п. 1 ст. 3 Закону «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено: метою 

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове 

становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства [2]. 

При цьому інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо 

вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення 

користувачів звітності [3]. 

Помилка — це ненавмисне перекручення фінансової інформації, яке 

виникає в результаті арифметичних або логічних похибок в облікових записах і 

розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку, неправильне, 

невідповідне відображення в обліку окремих фактів господарської діяльності, 

наявності і складу майна, вимог і зобов'язань. Невідповідне відображення 

записів в обліку [4].  

Помилки в обліку та звітності можуть виникати з причин, наведених на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Причини помилок у фінансовій звітності   
Джерело: сформовано авторами, узагальнено за [7; 11] 
 
Помилки, що мають місце в обліку і фінансовій звітності можна 

згрупувати за  ознаками, наведеними на  рис. 2. 

 

 

  

 

 

  

 

              

 

  

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація помилок у фінансовій звітності  
Джерело: узагальнено та побудовано авторами за [4] 
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Аналізуючи класифікацію помилок у фінансовій звітності, можна 

виділити два  основні типи помилок: 

– помилки, допущені при складанні фінансових звітів за попередні 

роки, але виявлені в поточному звітному періоді. Такі помилки додатково 

поділяються на ті, які вплинули на фінансовий результат, і ті, які не вплинули 

на нього; 

– помилки поточного звітного періоду (року), допущені та виявлені в 

тому самому звітному році. 

Ці два типи помилок слід чітко відрізняти, адже залежно від цього 

застосовується різний порядок виправлення помилок у бухгалтерському обліку 

та по-різному вносяться зміни до фінансової звітності. 

В Україні методика виправлення помилок в бухгалтерському обліку 

визначена «Положенням про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку», затвердженим Міністерством фінансів України від 

24.05.1995 р. № 88 [5]. Згідно з ним помилки, що виявлені за поточний період 

слід виправляти коректурним способом, шляхом сторнування або додатковим 

записом на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Перший спосіб 

застосовується у випадках, коли допущена помилка не зачіпає кореспонденції 

рахунків або виявлена своєчасно — до того, як закрили облікові регістри, 

підвели підсумки у Головної книзі. Метод «червоного сторно» застосовується в 

ситуаціях, коли в облікових регістрах зазначена неправильна кореспонденція 

рахунків або ж завищена сума операції. Спосіб додаткових бухгалтерських 

записів застосовується в ситуаціях, коли кореспонденцію рахунків не 

порушено, а лише занижено суму операції. 

Державне регулювання щодо виправлення помилок у фінансовій звітності 

після дати балансу здійснюється за допомогою Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2], у відповідності з 

яким  фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 

потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі.  
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Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у 

фінансовій звітності в Україні регулюється також П(С)БО 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах» [6], де надається класифікація подій після 

звітної дати і чітко визначаються методи відображення змін в обліку та 

звітності, що є наслідками таких подій (табл. 1) . 

Таблиця 1 

Порядок виправлення помилок минулих звітних періодів відповідно 
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» 

Види помилок Спосіб виправлення помилок 

1 2 

Помилки, які впливають  
на величину 

нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) 

1. Відкоригувати нерозподілений прибуток на початок року 
(бухгалтерське проведення з рахунком 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)». 

2. Оформити бухгалтерську довідку щодо виправлення 
помилки. 

3. У фінансовій звітності необхідно: 
– у Балансі залишки на початок року відобразити з 

урахуванням виправленої  помилки; 
– у Звіті про фінансові результати дані за минулий рік 

відобразити з урахуванням виправленої помилки; 
– у Звіті про власний капітал у графі «Виправлення помилок» 

вказати суму помилки; 
–  розкрити дану інформацію у примітках у довільній формі. 

Помилки, які не 
впливають  на величину 

нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) 

1. Відкоригувати залишки на початок року на тих рахунках 
активу і пасиву, які пов’язані з помилкою. 
2. Оформити бухгалтерську довідку щодо виправлення 
помилки. 
3. У Балансі в залишках на початок відобразити відкориговані 
статті активу та пасиву з урахуванням виправленої помилки. У 
разі необхідності те ж саме зробити в інших звітах. 
4. Розкрити дану інформацію у примітках у довільній формі. 

Джерело: [6] 
 
Що стосується міжнародного регулювання даного питання, то 

підприємства різних країн, які складають фінансову звітність відповідно до 

рекомендацій міжнародних стандартів, користуються нормами таких 

стандартів, як Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 10 

«Події після дати балансу» [8], МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках і помилки» [9] та Міжнародні стандарти аудиту (МСА) 560 «Подальші 

події» [10]. 
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Характеристика нормативних актів,  що регулюють виправлення помилок 

у фінансовій звітності підприємства на національному та міжнародному рівнях, 

наведена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Характеристика нормативних актів щодо виправлення помилок  
у фінансовій звітності підприємства на національному  

та міжнародному рівнях 
Рівні регулювання Нормативні акти Коротка характеристика 

1 2 3 

Національний 
рівень 

нормативного 
регулювання 
виправлення 

помилок у 
фінансовій звітності 

Закон України «Про 
бухгалтерський облік 
та фінансову звітність 

в Україні» [2] 

Зазначено, що фінансова звітність повинна 
містити всю інформацію про фактичні та 
потенційні наслідки господарських операцій 
та подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі 

П(С)БО 6 
«Виправлення 

помилок і зміни у 
фінан-сових звітах» 

[6] 

Встановлено випадки необхідності 
коригування статей фінансової звітності 
підприємства. Визначено види помилок у 
фінансовій звітності, встановлено порядок їх 
виправлення 

Міжнародний 
рівень 

нормативного 
регулювання 
виправлення 

помилок у 
фінансовій звітності 

МСБО 10 «Події після 
дати балансу» [8] 

Визначає, коли суб’єкту господарювання слід 
коригувати фінансову звітність стосовно 
подій після звітного періоду та яку 
інформацію суб’єкту господарювання слід 
розкривати про дату затвердження 
фінансової звітності до випуску та про події 
після звітного періоду 

МСБО 8 «Облікові 
політики, зміни в 

облікових оцінках і 
помилки» [9] 

Метою цього стандарту є визначення 
критеріїв до обрання та змінювання 
облікових політик разом з обліковим 
підходом та розкриттям інформації про зміни 
в облікових політиках, зміни в облікових 
оцінках та виправлення помилок. Стандарт 
призначений для покращання доречності та 
достовірності фінансової звітності суб’єкта 
господарювання та зіставності такої 
фінансової звітності через якийсь час, а 
також для зіставності з фінансовою звітністю 
інших суб’єктів господарювання 

МСА 560 «Подальші 
події» [10] 

У зазначеному стандарті надаються 
рекомендації щодо відповідальності аудитора 
за наступні події, що відбулися після дати 
складання звіту аудитора, але до дати 
опублікування фінансової звітності 

Джерело: складено авторами за [2; 6; 8-10] 
 



 

 

285 

 

Аналіз нормативних актів дозволив визначити основні відмінності між 

національним та міжнародним стандартами щодо регулювання виправлення 

помилок у фінансових звітах. Вони відображені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Аналіз норм вітчизняного та міжнародного законодавства 

щодо виправлення помилок у фінансовій звітності після звітної дати 

Критерії 
П(С)БО 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових 
звітах» [6] 

МСБО 10 «Події після дати 

балансу» [8] 

1 2 3 

Дата 
затвердження 
фінансових 

звітів 

Дане питання не розглядається 

Розглянуто питання щодо дати за-
твердження фінансових звітів, коли 
ці звіти після їх затвердження 
керівництвом надаються акціонерам 
(або Спостережній раді) для 
затвердження 

Події, які 
коригуються або 
не коригуються 
на дату балансу 

Зазначено про події, які надають 
додаткову інформацію про 
обставини, що існували на дату 
балансу. Також у переліку подій 
зазначено отримання інформації 
щодо: зниження вартості акцій 
дочірніх підприємств на біржі; 
отримання від страхової 
організації інформації щодо 
уточнення суми страхового 
відшкодування 

Серед визначеного переліку подій, 
які коригуються на дату балансу, 
передбачено рішення по судовій 
справі, яке підтверджує наявність 
теперішньої заборгованості. Також 
представлено приклад подій, які не 
коригують після дати балансу 
(падіння ринкової вартості інвестиції 
після дати балансу до дати 
затвердження фінансових звітів) 

Оновлення 
інформації та 

вживання 
терміну 

«оновлення» 

Дане поняття не використовується 

Зазначено, що якщо суб’єкт госпо-
дарювання після дати балансу 
отримує інформацію про умови, що 
існували на дату балансу, йому слід 
оновити розкриття інформації, 
пов’язаної із цими умовами (навіть 
якщо ця інформація не впливає на 
суми, наведені у звітності) 

Розкриття 
інформації Такі норми у положенні відсутні 

Передбачає розкриття інформації 
про події, які не коригують після 
дати балансу (слід розкрити 
характер подій, попередню оцінку їх 
фінансового впливу на дані 
фінансових звітів, наведено 
приклади таких подій) 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 

Перелік питань 
щодо затвердже-
ння фінансових 

звітів 

Зміни, внесені до П(С)БО 6 у 
2009р. щодо наведення даних, 
наближають розкриття інформа-
ції щодо вказаних питань у 
П(С)БО до МСФЗ, хоча Мінфіном 
не внесено жодних змін ні до 
адресної частини форм звітності, 
ні до Приміток до річної 
фінансової звітності, тому дану 
інформацію підприємства не 
розкривають 

Зазначено, що суб’єкту господа-
рювання слід розкривати 
інформацію про дату затвердження 
фінансових звітів до випуску та про 
те, хто дав дозвіл на затвердження 
звітів. Слід розкривати також факт 
внесення змін власниками (або 
іншими особами) до фінансових 
звітів 

Джерело: узагальнено авторами за [6; 8] 
 
Порівнянням положень національного та міжнародного стандартів 

стосовно виправлення помилок у фінансових звітах установлено низку суттєвих 

відмінностей. Зокрема, у П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах» не визначено: 

– дату затвердження фінансових звітів у разі, коли ці звіти після їх 

затвердження керівництвом надаються акціонерам (або Спостережній раді) для 

затвердження; 

– порядок оновлення інформації, якщо суб’єкт господарювання після 

дати балансу отримує інформацію про умови, що існували на дату балансу; 

– відсутня чітка регламентація питань щодо розкриття інформації 

суб’єктами господарювання про дату затвердження фінансових звітів до 

випуску про те, хто дав дозвіл на затвердження звітів, та факт внесення змін 

власниками (або іншими особами) до фінансових звітів [11]. 

 Зазначені відмінності у стандартах перешкоджають процесу гармонізації 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з міжнародними. 

Висновки. В умовах сучасного економічного розвитку країни роль 

ступеня довіри до якості та прозорості показників бухгалтерського обліку, що 

складають основу фінансової звітності суб’єктів господарювання, важко 

переоцінити, оскільки ця інформація цікавить не тільки вітчизняних, але й 

зарубіжних, не тільки внутрішніх, але й зовнішніх користувачів [12]. На основі 

проведеного аналізу можна зробити висновок, що на достовірність та 
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прозорість інформації, відображеної у фінансових звітах суб’єктів 

господарювання, впливають як відсутність або своєчасне та коректне 

виправлення помилок, так і врахування подій після дати балансу та змін 

облікової політики і облікових оцінок. 

Як свідчить практика, в умовах сьогодення порядок складання 

вітчизняної звітності, у тому числі і виправлення виявлених помилок в ній, 

мають бути наближеними до міжнародної практики. Проте, у результаті 

проведеного дослідження було встановлено низку відмінностей між вимогами 

стандартів щодо виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства. 

Для усунення неузгодженостей у нормативних документах вітчизняного та 

міжнародного рівнів варто внести доповнення у П(С)БО 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах» у частині зазначених вище питань, що у 

підсумку сприятиме гармонізації вітчизняної та міжнародної облікової 

регламентації щодо порядку виправлення помилок у фінансових звітах 

підприємств України. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
В АПТЕЧНІЙ УСТАНОВІ «ТОВ «ФАРМ – ХОЛДИНГ А. Г.» 

 
Анотація. У статті розглянуто основні аспекти 
бухгалтерського обліку лікарських засобів в 
аптеках, особливості придбання та реалізації 
лікарських препаратів, процес ціноутворення, 
надання знижок та дисконтів, а також 
відображення цих операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку. Показано особливості 
законодавчого та нормативно-правового 
регулювання аптечних установ. Розглянуто 
основні аспекти, які виникають в процесі 
діяльності. Надано рекомендації щодо 
удосконалення застосування ведення розрахунків 
за допомогою комп’ютерних програм. 
 Ключові слова: господарська діяльність, 
оперативний облік, автоматизація обліку, 
витрати, формування замовлення, ціноутворення, 
собівартість, тариф, витрати, фармацевтичний 
ринок. 

Abstract. The paper considers the main 

aspects of accounting medicines in 

pharmacies, especially the purchase and 

sale of drugs, the process of pricing, 

discounts and discounts, as well as to those 

transactions in the accounts. The features 

of legislative and regulatory regulation of 

pharmaceutical establishments are shown. 

The main aspects that arise in the process 

of activity are considered. 

Recommendations for improving the 

application of computer-aided calculations 

are given. 

 Keywords: economic activity, operational 

accounting, automated accounting, 

expenses, form orders, pricing, cost price, 

tariff, expenditures, pharmaceutical 

market. 
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Вступ. Сучасний фармацевтичний ринок України є складною, 

багаторівневою динамічною системою, яка має тенденцію до зростання. Такий 

вид господарської діяльності, як оптова та роздрібна торгівля лікарськими 

засобами здійснюють аптеки. Це комерційні підприємства зі складною 

структурою обліку та звітності, які контролюють різні аспекти такого 

специфічного товару, як лікарські засоби. За характером своєї діяльності аптеки 

ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.» мають багато спільного з підприємствами 

роздрібної торгівлі. Аптека — не тільки установа охорони здоров’я, що 

забезпечує медикаментами, а й комерційне підприємство, яке підтримує 

контакти з багатьма постачальниками. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретичні основи 

бухгалтерського обліку реалізації лікарських засобів в аптеках розглянуті у 

працях багатьох вітчизняних науковців, таких як П. Й. Атамас [1], 

О. В. Мазулін  [2], Н. М. Дзюба [3], Л. В. Кранокутська [4], 

А. О. Поліновська [5], Р. Л. Хом’як [6], А. Федорова [7]  та багато інших.  

Мета статті полягає в тому, щоб визначити особливості та проблеми, які 

виникають в обліку аптечних закладів. Для досягнення мети поставлені до 

вирішення наступні завдання: 

1) висвітлити особливості законодавчого та нормативно-правового 

регулювання аптечних установ; 

2) характерні вимоги діяльності для аптечного господарства; 

3) розглянути організацію обліку і оподаткування операцій основної 

діяльності аптечних установ на прикладі ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.». 

Результати дослідження. Аптечний бізнес – одна з найприбутковіших 

сфер діяльності. На аптечний товар – завжди та повсюди є попит, адже люди 

все ж не схильні економити на своєму здоров’ї. Проте аптечна установа 

повинна ставити за мету, не лише отримання прибутку, основним завданням 

має бути забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення. Оскільки тут справа стосується охорони здоров’я держава 
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здійснює особливий контроль та дещо послаблює «податковий тягар» у сфері 

аптечного бізнесу. 

Існує перелік законодавчо-нормативної бази у сфері фармації (діяльності 

аптечних установ), яким користується також ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.». 

Перелік названих документів приведений у табл. 1. 

Згідно із Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. зі 

змінами та доповненнями до лікарських засобів відносять: готові лікарські 

засоби — дозовані лікарські засоби у тому вигляді і стані, в якому їх 

застосовують; діючі речовини (субстанції) — біологічно активні речовини, які 

можуть змінювати стан і функції організму або виявляють профілактичну, 

діагностичну, лікувальну дію та використовуються для  виготовлення готових 

лікарських засобів; гомеопатичні засоби — засоби, що використовуються для 

виявлення збудників хвороби, а також для боротьби зі збудниками хвороби або 

паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські добавки до харчових 

продуктів; допоміжні речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських 

засобів; наркотичні лікарські засоби, перелік яких визначено законодавством; 

отруйні лікарські засоби, перелік яких визначено Міністерством охорони 

здоров’я (МОЗ); сильнодіючі лікарські засоби згідно з переліком, встановленим 

Міністерством охорони здоров’я; радіо активні лікарські засоби, які 

використовуються у медичній практиці [1]. 

Таблиця 1 

Перелік законодавчо-нормативної бази у сфері фармації  
№ 
з/п 

Нормативні документи 

1 2 

1. 
Закон України про лікарські засоби – Документ 123/96-ВР, чинний, поточна редакція –  
Редакція від 31.08.2018, підстава – 2462-VIII 

2. 
Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом – Документ 589-
2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.06.2018, підстава – 419-2018-п 

3. 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. 
– Документ 929-2016-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 02.06.2018, підстава – 
419-2018-п 
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Продовження табл. 1 
1 2 

4. 
Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності»  – Документ 222-VIII, чинний, 
поточна редакція – Редакція від 28.09.2017, підстава – 2145-VIII 

5. 

Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних 
фармацевтичних інгредієнтів)» 

6. 
Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного приз. – Документ 
z0782-05, чинний, поточна редакція –  Редакція від 22.05.2018, підстава –  z0502-18 

7. 
Податковий кодекс України – документ 2755-VI, чинний, поточна редакція – Редакція 
від 04.10.2018, підстава – 2530-VIII 

8. 
Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних 
закладів. – Документ z0642-06, чинний, поточна редакція –   Прийняття від 15.05.2006  

9. 
Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів. – Документ 
z1007-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2008, підстава - z0886-08  

Джерело: сформовано автором на основі [7, с.8]. 
 

Для успішної діяльності показників обліку в управлінні вони повинні 

відповідати певним вимогам (табл. 2).  

Таблиця 2 

Вимоги до обліку в аптечній установі 

Точність і 
об’єктивність 

тільки достовірна інформація про різні аспекти діяльності господарства забезпечує 
практичне значення обліку для оперативного, економічно0обгрунтованого 
керівництва, а також для використання її інвесторами, банками, діловими 
партнерами, податковими, фінансовими, статистичними та іншими органами 

Повнота, 
якість та 

доступність 

облік має охоплювати всі сторони господарської діяльності, забезпечуючи 
необхідну інформацію для контролю та оперативного управління, але без 
надмірної деталізації показників 

Економічність 
і 

раціональність 

при достатній повноті та своєчасності облік має здійснюватися при мінімальних 
витратах. Вирішення цієї проблеми досягається раціональною організацією обліку, 
ефективним використанням сучасної обчислювальної техніки 

Своєчасність  

- має особливе значення для прийняття оптимальних управлінських рішень в 
динамічних ринкових умовах; 
- забезпечується раціональною організацією облікового процесу, максимальним 
використанням сучасної обчислювальної техніки для опрацювання обліково-
аналітичної інформації. 

Джерело: складено на основі [8, c.19] 

 
Оперативний облік товарів, що надійшли до аптеки ТОВ «Фарм-

Холдинг А. Г.», ведуть у грошовому вимірнику в розрізі облікових груп у 

«Журналі реєстрації товарів, що надійшли». Наркотичні та психотропні 

лікарські засоби незалежно від лікарської форми підлягають окремому 

предметно-кількісному обліку в спеціальному Журналі, де на кожен вид таких 



 

 

292 

 

засобів відкривають окрему сторінку. Готові лікарські засоби можуть 

відпускатися як за рецептами, так і без рецептів. Без рецепта лікаря можна 

реалізовувати тільки ті лікарські засоби, які дозволені до вільного продажу 

МОЗ України.  

Характерною особливістю аптек як підприємств торгівлі є те, що вони 

ведуть облік товарів у продажних цінах, тобто в тих цінах, за якими товари 

будуть реалізовані покупцям (кінцевим споживачам). При оприбуткуванні 

товару, що надійшов, аптека відразу відображає і суму торгової націнки, яка 

призначена для покриття витрат та одержання прибутку і являє собою різницю 

між продажною та купівельною вартістю товарів.  

Реалізація лікарських засобів нашим підприємством населенню за повну 

вартість відображається в обліку аналогічно обліку реалізації товарів 

підприємствами роздрібної торгівлі (з використанням субрахунків 282, 285, 702 

та 902), але при цьому не відображається податковий кредит при придбанні 

лікарських засобів і податкове зобов’язання — при їх реалізації. У той же час 

аптеками досить часто, крім неоподатковуваних, продаються товари, які 

оподатковуються ПДВ. У таких випадках сума податкового кредиту з ПДВ 

підлягає розподілу між пільговими (неоподатковуваними ПДВ) та звичайними 

(оподатковуваними) операціями. Сума ПДВ, що припадає на звичайні операції, 

включається до податкового кредиту, а сума податку, що припадає на пільговий 

оборот, включається до складу витрат підприємства (для врахування при 

визначенні суми податку на прибуток) [3].  

Частіше всього суму податкового кредиту за операціями, які неможливо 

чітко ідентифікувати з реалізацією конкретного товару (орендна плата, плата за 

послуги зв’язку, комунальні послуги і т. ін.) бухгалтери розподіляють 

пропорційно сумі доходу від реалізації (без суми ПДВ).  

Однією з особливостей комерційної діяльності аптечних закладів є 

пільгова та безоплатна реалізація лікарських засобів, яку здійснюють 

спеціалізовані аптеки. Підставою для продажу лікарських засобів на пільгових 

умовах або безоплатно є рецепт, оформлений на бланку ф. № 2 і завірений 
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печаткою «Для рецептів». Виправлення у таких рецептах не допускаються. 

Безоплатно і на пільгових умовах можна продавати тільки ті ліки, які включено 

до Переліку, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів 

України [4]. 

ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.» для одержання компенсації за реалізовані на 

пільгових умовах або безоплатно ліки необхідно суворо контролює 

правильність оформлення «пільгових» рецептів. Рецепт, який виписано з 

порушенням встановлених вимог або вміщує непоєднувані лікарські засоби, 

вважається недійсним, і ліки за таким рецептом не відпускаються, його 

погашають спеціальним штампом «Рецепт недійсний» і повертають хворому. 

На підставі «пільгових» рецептів аптека складає зведений реєстр у двох 

примірниках, один з яких призначено для одержання компенсації з 

відповідного бюджету або від установи охорони здоров’я. Другий примірник 

цього реєстру з доданими до нього рецептами залишається в бухгалтерії аптеки. 

Так, аптекою було отримано в касу виручку від продажу лікарських 

засобів (без ПДВ) на суму 194800 грн. Відпущено лікарських засобів: за 

безоплатними рецептами на суму 3000 грн.; за пільговими цінами з оплатою 

50%  – на суму 2000 грн. Одержано компенсацію з бюджету на суму 4000 грн. 

Отримано готівку в касу від покупців – 1000 грн. При здійсненні цих операцій в 

бухгалтерському обліку відображають записи на рахунках за наявності 

розрахункових документів, приведених у табл. 3. 

Таблиця 3 

Облікове відображення операцій з продажу лікарських засобів 
безоплатно та на пільгових умовах 

№ 
з/п 

Зміст господарської 
операції Документ-підстава 

Бухгалтерський 
облік Сума, грн 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Отримано в касу виручку 
від продажу лікарських 
засобів (без ПДВ) 

Прибутково-касовий 
ордер, довідка про 

вартість фасувальних 
робіт 

301 702 194 800 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

2. 
Відображено дохід за 
відпущені ліки за 
безоплатними рецептами, 
вартість ліків – 3000 грн. 

Товарний чек, рецепт 
на безоплатне 

отримання ліків 
377 702 3 000 

3. 

Відображено дохід за 
відпущені ліки за 
пільговими рецептами з 
оплатою 50%, вартість 
ліків – 2000 грн., сума, 
сплачена в касу – 1000 грн. 

Товарний чек, рецепт 
на отримання пільг 
під час придбання 

ліків 

377 702 1 000 

Джерело: узагальнено автором на підставі Плану рахунків 
 
При реалізації може виникнути проблема списання неякісних лікарських 

засобів та засобів з вичерпним терміном придатності. Такі лікарські засоби 

підлягають утилізації та знищенню. Це означає, що витрати, пов’язані з 

утилізацією або знищенням, відноситимуть до складу валових витрат нашого 

підприємства. В обліку їх вартість на підставі відповідних документів відносять 

на фінансові результати поточної діяльності (субрахунок 947 «Нестачі і втрати 

від псування цінностей» або 949 «Інші витрати операційної діяльності»).  

Відштовхуючись від фінансового звіту ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.» 

порівняємо витрати за 2015, 2016 та 2017 роки. У 2016 році «собівартість 

реалізованої продукції товарів та послуг» становила 30 730,6 тис. грн., у 2015 

році – 22 278,7 тис. грн.,  а в 2017 – 30 718, 2 тис. грн.. Тобто кожного року 

прослідковується тенденція до збільшення. Те ж саме з іншими витратами: 2015 

рік – 2 094,8 тис. грн., 2016 рік – 2 190 тис. грн., а у 2017 – 2447 тис. грн.. 

Порівняльний аналіз витрат підприємства приведено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Порівняльний аналіз витрат ТОВ «Фарм Холдинг А. Г.» 

 за 2015-2017 рр. 
Джерело: сформовано автором на основі звітних даних 
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Отже, собівартість реалізованих товарів та послуг у 2016 році 

збільшилася на 8451,9 (на 38%) порівняно з 2015 роком, а у 2017 році на 47,6 

(на 0,15%) ніж у 2016 році, тобто майже не збільшилося. Теж саме стосується 

інших операційних витрат у 2016 році на 95,2 (4,5%), у 2017 році на 257 грн. 

(12%). Отже, точний облік витрат та правильне їх розподілення за групами 

дуже важливе, враховуючи їх вплив на фінансові результати діяльності аптек і 

фармацевтичних фірм.  

Актуальною проблемою забезпечення ефективної діяльності аптек є 

недостатній розвиток єдиних систем замовлення товару із системами обліку у 

ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.». Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 

створення сучасних програмних комплексів, які об’єднують системи обліку, 

замовлень та інформаційні системи. Застосування комп’ютерних програм в 

діяльності аптек є не лише об’єктивною вимогою часу, а й спрощує ведення 

обліку лікарських засобів, підготовку звітів різних рівнів, робить процес 

замовлення препаратів доступним та легким, а також дає змогу уникнути 

багатьох помилок при веденні обліку та господарської діяльності аптек [2].  

Виявлення дефектури, вибір постачальника, формування замовлення, 

надходження та передпродажна підготовка товару, ведення серійного обліку, 

управління запасами, оптимальне переміщення товару в межах однієї аптечної 

мережі, відпуск препаратів споживачам — кожна із цих дій є досить складним 

бізнес-процесом. Крім того, ці процеси в аптеці тісно взаємозв’язані і 

відбуваються майже одночасно. Комп’ютерні програми, що дозволяють їх 

автоматизувати, надають аптечним установам низку переваг. Основне бізнес-

завдання для ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.», як і для будь-якого торговельного 

підприємства, — отримання прибутку та збільшення обіговості товару з 

дотриманням всіх норм законодавства. 

Висновки. Бухгалтерський облік лікарських засобів має низку 

особливостей, які притаманні лише цій господарській діяльності. Особливу 

увагу слід звернути на багатогранність операцій, що відбуваються в нормальній 

діяльності ТОВ «Фарм-Холдинг А. Г.»: процес замовлення лікарських засобів, 
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ціноутворення, процес реалізації, надання знижок та дисконтів, оперативне 

спостереження за термінами придатності лікарських засобів. Особливо спрощує 

та полегшує ведення обліку застосування сучасних комп’ютерних програм, що 

також значно скорочує витрати часу на придбання та реалізацію лікарських 

засобів. Наявність проблем, які зумовлені особливістю функціонування 

аптечних закладів та тих, що виникають при оприбуткуванні та реалізації 

лікарських засобів, підтверджують необхідність подальшого розвитку й 

удосконалення обліку аптечного господарства. Перспективи пοдальших 

рοзвідοк у данοму напрямку пοлягають в удοскοналенні бухгалтерського обліку 

аптечних установ з позицій застосування відповідних рівнів регламентації 

обліку та необхідності врахування специфічних питань, що стосуються 

виключно їх діяльності. 
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ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН» З П(С)БО НА МСФЗ: 

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Анотація. Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (IFRS) є інструментом реалізації 
економічної політики, основна мета 
використання якого полягає у забезпеченні 
прозорості та зрозумілості інформації щодо 
діяльності суб’єктів господарювання. Метою 
розробки та запровадження МСФЗ також є 
створення достовірної бази для визначення 
доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, 
розкриття існуючих фінансових ризиків, 
порівняння результатів діяльності. У статті 
досліджено відмінності ведення обліку за 
міжнародними стандартами та 
національними стандартами бухгалтерського 
обліку на базі підприємства ТОВ «Сіріус 
Екстружен».  Було проведено аналіз діяльності 
підприємства протягом 2013-2017 років за 
національними стандартами бухгалтерського 
обліку. На основі аналізу відмінностей було 
спрогнозовано вплив переходу підприємства на 
міжнародні стандарти фінансової звітності.  
Ключові слова: фінансова звітність, доходи, 
витрати, фінансові результати. 

Abstract. International Financial Reporting 

Standards (IFRS) are an instrument of 

economic policy implementation, the main 

purpose of which is to ensure transparency 

and clarity of information on the activities of 

business entities. The purpose of developing 

and implementing IFRS is also to create a 

reliable basis for determining revenue and 

expenditure, assessing assets and liabilities, 

disclosing existing financial risks, comparing 

performance. The article investigates the 

differences in accounting between 

international standards and national 

accounting standards based on the company 

Sirius Extrusion LLC. An analysis of the 

company's activities during 2013-2017 was 

carried out according to national accounting 

standards. Based on the analysis of the 

differences, the impact of the transition of the 

enterprise on the international standards of 

financial reporting was predicted. 

Keywords: financial reporting, income, 

expenses, financial results. 

 

Вступ. Будь яке підприємство, не залежно від форми власності та виду 

діяльності, в процесі своєї діяльності, прагне отримати  кінцевий результат – 

прибуток. Фінансовим результатом діяльності підприємства може бути 

прибуток або збиток. Згідно із НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» прибуток − це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними 

витрати [6]. Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову 



 

 

298 

 

оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником 

фінансової звітності. Існує негативна форма фінансового результату − збиток. 

Згідно із НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» збиток − 

перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати [6]. Наявність збитку свідчить, що підприємство не 

враховує або ігнорує об’єктивні закони ринкової економіки. 

Питання вдосконалення аналітичного моніторингу доходів і витрат, а 

також вдосконалення організації обліку на виробничих підприємствах є 

надзвичайно важливим в сучасному світі бізнесу. За результатами 

використання облікових даних доходів та витрат підприємства виробляють 

стратегію ведення бізнесу, приймають важливі управлінські рішення для 

подальшого розвитку підприємства. Ефективне співвідношення доходів та 

витрат визначає економічний стан підприємства та його перспективи розвитку.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні 

та методичні засади визначення особливостей визначення фінансових 

результатів знайшли відображення в роботах таких науковців: Л. Флорі, 

Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, А. Гільбо, Е. Леоте, 

І. Шера, Г.  Сімона, Е. Шмаленбаха, Л. Гомберга, Є. Сіверса, О. Галагана, 

А. Викова, З. Макарова, Я. В. Соколова. 

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 

недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті, визначили її 

мету та завдання. 

Метою статті є надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

обліку доходів та витрат для визначення фінансових результатів підприємства. 

Результати дослідження. Фінансові результати підприємства значною 

мірою залежать від рівня управління фінансами, що спричиняє необхідність 

розвитку інформаційного менеджменту на підприємстві. Дослідження обліку 

доходів, витрат та фінансових результатів було здійснено на базі підприємства 

ТОВ «Сіріус Екстружен». Основним видом економічної діяльності 

досліджуваного підприємства є виробництво пакувальної полімерної продукції: 
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ПЕТ-преформи для виготовлення ПЕТ-пляшок, стретч-плівки, бар'єрних та 

стретч-худ плівок. ТОВ «Сіріус Екстружен» займає домінуючу позицію на 

ринку Центральної та Східної Європи. Споживачами продукції є провідні 

підприємства країн СНД і ЄС, у тому числі Росії, Казахстану, Литви, Латвії, 

Естонії, Польщі та ін. 

Під час проведення досліджень було проаналізовано звіти про фінансові 

результати підприємства за останні п’ять років. Окремо проводилось 

порівняння динаміки витрат, доходів та фінансових результатів підприємства. 

Для порівняння динаміки витрат на підприємстві було складено табл. 1, в 

якій було перелічено всі види витрат, які присутні на підприємстві згідно зі 

звітом про фінансові результати. 

Таблиця 1 

Порівняння динаміки витрат ТОВ «Сіріус Екстружен» 

за 2013-2017 роки 
тис.грн 

Вид витрат 

Роки Відносне відхилення, % 

2013 2014 2015 2016 2017 
2014 
/2013 

2015 
/2014 

2016 
/2015 

2017 
/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

31036 37001 31635 38845 35865 19,22 -14,5 22,79 -7,67 

Адміністративні 
витрати 

678 236 240 570 520 -65,19 1,69 137,5 -8,77 

Витрати на збут 496 458 569 752 986 -7,66 24,24 32,16 31,11 

Інші операційні 
витрати 

652 1006 1213 1713 2004 54,29 20,58 41,22 16,99 

Фінансові витрати 1998 1653 2743 2546 1625 -17,27 65,94 -7,18 -36,17 

Інші витрати 764 2006 1023 737 706 162,57 -49 -27,96 -4,21 

Усього витрат 35624 42360 37423 45163 41706 18,19 -21,86 20,68 -7,65 

Джерело: сформовано автором на основі фінансової звітності за відповідні роки 
 

Аналізуючи дані табл. 1 ми можемо побачити, що в найбільші витрати 

підприємство понесло у 2014 році у сумі 47895 тис. грн. Найменша ж сума 

витрат підприємства становить 35624 тис. грн у 2013 році. 



 

 

300 

 

Аналіз динаміки доходів ТОВ «Сіріус Екстружен» відображено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Аналіз динаміки доходів ТОВ «Сіріус Екстружен» за 2013-2017 роки 
тис.грн 

Вид доходів 

Роки Відносне відхилення, % 

2013 2014 2015 2016 2017 
2014 
/2013 

2015 
/2014 

2016 
/2015 

2017 
/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Чистий дохід від 
реалізації 
продукції 

35935 42536 36598 43556 38847 18,37 -13,96 19,01 -10,81 

Інші операційні 
доходи 

235 326 456 1199 2356 38,72 39,88 162,94 96,5 

Інші доходи 349 254 716 616 632 -27,22 181,89 -13,97 2,6 
Усього доходів 36519 43116 37770 45371 41835 18,06 -12,4 20,12 -7,79 

Джерело: сформовано автором на основі фінансової звітності за відповідні роки 
 

Аналізуючи дані табл. 2 можна побачити, що найбільшу суму доходу 

підприємство отримало у 2016 році у сумі 45371 тис. грн. Найменшу суму 

доходу було отримано підприємством у 2014 році у сумі 36519 тис. грн. 

Фінансовий результат на підприємстві ТОВ «Сіріус Екстружен» 

визначають щомісяця шляхом порівняння доходів і витрат підприємства. 

Фінансовий результат на підприємстві визначається за видами діяльності, а 

саме: 

− результат операційної діяльності; 

− результат фінансової діяльності; 

− результат від іншої звичайної діяльності. 

Проаналізуємо динаміку фінансових результатів ТОВ «Сіріус Екстружен» 

протягом 2013-2017 років (табл. 3). 

Аналізуючи динаміку фінансових результатів підприємства можемо 

побачити тенденцію зменшення фінансового результату протягом 2013-2017 

років. Найбільше зменшення фінансового результату відбулось у 2015 році 

порівняно з 2014 роком на 54,38%. Це спричинено збільшенням витрат 

підприємства та зменшення доходів підприємства. Основну частку у витратах 

підприємства займає собівартість реалізації продукції, яка включає в себе 

витрати на матеріали. ТОВ «Сіріус Екстружен» імпортує сировину та матеріали 
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з-за кордону, і відповідно залежиться від курсу валют. Для зменшення 

собівартості продукції підприємство може розглянути варіант купівлі сировини 

у вітчизняних постачальників. 

Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

щодо удосконалення деяких положень» (далі — Закон) внесені зміни до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Таблиця 3 

Динаміка фінансових результатів ТОВ «Сіріус Екстружен»  
за 2013-2017 роки 

тис.грн. 

Фінансовий 
результат 

Роки Відносне відхилення, % 

2013 2014 2015 2016 2017 
2014 
/2013 

2015 
/2014 

2016 
/2015 

2017 
/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Валовий прибуток 4889 5535 4963 4711 2982 13,21 -10,33 -5,08 -36,7 

Фінансовий 
результат від 
операційної 
діяльності 

3298 4161 3397 2875 1828 26,17 -18,36 -15,37 -36,42 

Фінансовий 
результат до 
оподаткування 

885 756 347 208 129 -14,57 -54,1 -40,06 -37,98 

Чистий фінансовий 
результат 

717 708 323 190 113 -1,25 -54,38 -41,18 -40,53 

Джерело: сформовано автором на основі фінансової звітності за відповідні роки 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту 10 Закону сферу застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ) поширено на 

великі підприємства (підприємства, які відповідають критеріям, встановленим 

підпунктом 2 пункту 2 розділу І Закону, та належать до підприємств, що 

становлять суспільний інтерес відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу І 

Закону) та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних 

копалин загальнодержавного значення. 

З урахуванням внесених Законом змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» МСФЗ для складання 

фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують: 

а) обов’язково : 
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− підприємства, що становлять суспільний інтерес (підприємства 

емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, 

банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім 

інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до 

мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до 

цього Закону належать до великих підприємств); 

− публічні акціонерні товариства; 

− підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних 

копалин загальнодержавного значення; 

− підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, 

перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (пункт 2 Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 № 419). 

б) добровільно: 

− інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних 

установ), які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ. 

Оскільки ТОВ «Сіріус Екстружен» відноситься до переліку підприємств – 

великих платників податків, то звітність за згідно оновленого Закону звітність 

за 2018 рік буде здаватись за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Подання звітності за міжнародними стандартами надасть змогу міжнародним 

компаніям краще розуміти фінансовий стан підприємства, оскільки звітність 

буде чітко відображати фінансові показники. 

Порівняльну характеристику витрат по МСФЗ та П(С)БО ми можемо 

побачити в табл. 4. 

Порівнюючи облік доходів за МСФЗ та ПСБО можна зробити висновок, 

що вони маю багато спільних рис, а саме: визнання доходів, оцінка та їх 

відображення, які трактуються подібно в обох стандартах. Дані порівняння 

дають змогу зробити висновок, що в МСФЗ більш конкретизовано певні 

положення, такі як передача ризику та відповідність доходів та витрат, але й 

національний стандарт містить моменти, які, зокрема, зумовлені національними 
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особливостями обліку (попередня оплата товарів, робіт, послуг не визнається 

доходом для підприємства). 

Таблиця 4  
Порівняльна характеристика витрат по МСФЗ та П(С)БО 

Ознака 
порівняння 

ПСБО МСФЗ 

1 2 3 

Стандарт 
який 

регламентує 

П(С)БО 16  «Витрати», НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової 
звітності» 

Єдиного спеціалізованого стандарту 
немає 

Визначення 
терміну 

Витрати  –  зменшення економічних  
вигод у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов’язань,  які  
призводять до зменшення власного 
капітал. 

Витрати – це зменшення 
економічних вигід протягом 
звітного періоду, що відбувається  у  
формі відтоку  або зменшення  
активів або збільшення зобов’язань, 
які ведуть до зменшення 
капіталу,не пов’язаних  з його  
розподілу  між учасниками 
акціонерного капіталу. 

Класифікація  
та групування 

витрат 

Витрати класифікуються в залежності 
від  виду діяльності, від якого вони 
виникли по економічним елементам і 
статтям витрат.  А також виділяють 
прямі й непрямі витрати, змінні й 
постійні, одноелементні і комплексні, 
поточні витрати, витрати минулих і 
майбутніх періодів, продуктивні, не 
продуктивні й надзвичайні витрати 

МСФЗ виходять із існування 
загальноприйнятої практики 
розмежування в звітності статей 
витрат, які виникають в процесі 
звичайної діяльності та статтями 
витрат, які не пов’язані із 
звичайною діяльністю 

Визнання 
витрат 

Витрати  визнаються  у звітності  в  
момент вибуття активу або 
збільшення зобов’язання, які 
призводять до зменшення власного 
капіталу підприємства, на основі 
систематичного та раціонального їх 
розподілу протягом тих звітних 
періодів, коли надходять відповідні 
економічні вигоди 

По МСФЗ витрати визнаються  на 
основі безпосереднього зіставлення 
між понесеними  витратами і 
прибутками     по конкретних 
статтях доходів, що припускає 
одночасне визнання прибутків і 
витрат, що виникають 
безпосередньо і спільно від одних        
і тих же операцій або  інших подій 

Оцінка 
витрат 

У П(С)БО відсутні спеціальні, 
викладені в окремо узятому стандарті, 
правила відносно оцінки витрат 
організації,але стандарти указують на 
деякі особливості оцінки витрат 

У МСФЗ відсутні спеціально 
викладені в окремому стандарті 
правила відносно  оцінки витрат 
організації,але в деяких стандарти, 
містяться положення, що 
визначають оцінку відповідних 
витрат, що визначаються і звіті про 
прибутки і збитки 

Джерело: таблицю сформовано за інформацією джерела [1] 
 



 

 

304 

 

Порівняльну характеристику доходів по МСФЗ та П(С)БО представлено в 

табл. 5. 

Таблиця 5  
Порівняльна характеристика доходів по П(С)БО та МСФЗ 

Ознака 
порівняння 

ПСБО МСФЗ 

1 2 3 

Поняття 
доходу 

Доходи – це збільшення економічних 
вигод у вигляді надходження активів 
або зменшення зобов’язань, які 
призводять до зростання власного 
капіталу (крім зростання капіталу за 
рахунок внесків власників) за звітний 
період 

Дохід - це валове надходження 
економічних вигід протягом 
періоду, що виникає в ході 
звичайної діяльності суб'єкта 
господарювання, коли власний 
капітал зростає в результаті цього 
надходження, а не в результаті 
внесків учасників власного 
капіталу 

Не 
визнаються 
доходами 

Суми податків і обов’язкових платежів, які підлягають перерахуванню до 
бюджету й позабюджетних фондів; суми надходжень за договором комісії, 
агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, 
принципала тощо 
Не визнаються також суми за рахунок 
оплати продукції (товарів, робіт, 
послуг), сума завдатку під заставу або в 
погашення позики, якщо це не 
передбачено відповідним договором; 
надходження, що належать іншим 
особам, надходження від первинного 
розміщення цінних паперів 

 

Оцінка 
доходу 

Дохід відображається в 
бухгалтерському обліку в сумі  
справедливої вартості активів, що 
отримані або підлягають  
отриманню 

Сума доходу оцінюється за 
справедливою вартістю отриманої 
компенсації або компенсації, яка 
має бути отримана з урахуванням 
суми будь-якої торговельної 
знижки чи знижки з обсягу, що 
надаються суб'єктом 
господарювання 

Класифікація 
доходу 

Доходи класифікуються за такими 
групами: 
− дохід (виручка) від реалізації  

продукції (товарів, робіт, послуг); 
− чистий дохід від  реалізації  

продукції (товарів, робіт, послуг); 
− інші операційні доходи; 
− фінансові доходи; 
− інші доходи 

Передбачає наступні види доходів: 
− від реалізації товарів; 
− від надання послуг; 
− відсотки, роялті, дивіденди 
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Продовження табл. 5 
1 2 3 

Передача 
ризику 

Якщо продавець залишає за собою 
ризик, пов’язаний з правом власності 
на продукцію (товар, інший актив), то 
дохід не визнається 

Оцінка моменту, на який підприємство 
передає покупцеві суттєві ризики й 
винагороди від володіння, вимагає 
вивчення обставин операції. Якщо 
підприємство залишає за собою 
суттєвій ризик володіння, операція не 
розглядається як реалізація і дохід не 
визнається 

Відповідності 
доходів і 
витрат 

Якщо дохід (виручка) від надання 
послуг не може бути достовірно 
визначений,  то він відображається в 
бухгалтерському  
обліку в розмірі визначених витрат, 
що підлягають відшкодуванню 

Доходи та витрати, пов'язані з тією 
самою операцією або іншою подією, 
визнаються одночасно. Дохід не 
може бути визнаний, якщо витрати 
неможливо достовірно оцінити; за 
таких обставин будь-яка вже 
отримана за продаж товарів 
компенсація визнається як 
зобов'язання 

Розкриття 
інформації 

 

У фінансовій звітності наводиться така інформація: 

− Облікова політика щодо визнання 
доходу, включаючи спосіб 
визначення ступеня завершеності 
робіт, послуг, дохід від виконання 
і надання яких визнається за 
ступенем завершеності. 

− Розподіл доходу за кожною 
групою доходів. 

− Сума доходу за бартерними 
контрактами в розподілі за 
групами. 

− Частка доходу за бартерними 
контрактами з  пов'язаними 
сторонами 

− Облікова політика, прийнята для 
визнання доходу, включаючи 
методи, які застосовуються для 
визначення ступеня завершеності 
операцій, що передбачають 
надання послуг. 

− Сума кожної суттєвої категорії 
доходу, визнаного протягом 
певного періоду, включаючи 
дохід, отриманий від: 

1) продажу товарів; 
2) надання послуг; 
3) відсотків; 
4) роялті; 
5) дивідендів; 
6) суму доходу, який виникає від 

обміну товарів або послуг, що 
включено до кожної суттєвої 
категорії доходу 

Джерело: таблицю складено автором на основі [4; 7] 
 
Ключові відмінності МСФЗ від ПСБО: 

− деякі об’єкти обліку відображаються в МСФЗ більш вільно, ніж в 

П(С)БО. Так, наприклад, в П(С)БО не можна згорнуто враховувати прибуток і 

збитки від різниці у валютних курсах. Їх доводиться вносити в статті «Інші 

доходи» та «Інші витрати», що призводить до «роздування» показників. У 

МСФЗ подібної заборони немає; 
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− П(С)БО і МСФЗ містять різні вимоги до обліку основних засобів, 

курсових різниць, запасів, обліку фінансових зобов’язань і активів і ряду інших 

показників. 

При переході на Міжнародні стандарти обліку підприємство буде 

трансформувати фінансову звітність, оскільки необхідно провести переведення 

залишків згідно з новими правилами ведення обліку. Схему трансформації 

статей Звіту про фінансовий результат відображено на рис. 1. У підприємства є 

безнадійна дебіторська заборгованість у сумі 28000,00 грн., яка виникла у липні 

2016 року. Відповідно до Цивільного кодексу України строк позовної давності 

становить 3 роки. Підприємство, яке заборгувало кошти визнано банкрутом у 

грудні 2016 року. Відповідно, хоча є впевненість у неповерненні коштів 

контрагентом, списати дану заборгованість ми не можемо. Після переходу на 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дану заборгованість можна буде 

списати згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», що 

призведе до збільшення витрат підприємства, і відповідно до зменшення 

прибутку. Це дасть можливість більш об’єктивно оцінювати фінансовий стан 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Трансформація статей Звіту про фінансовий стан на дату переходу  
на МСФЗ  

Джерело: сформовано автором 
 
ТОВ «Сіріус Екстружен» застосовує прямолінійний метод нарахування 

амортизації для об’єктів основних засобів. З переходом на МСБО метод 

нарахування амортизації змінюватись не буде. Проте, керуючись правилами 

П(С)БО, підприємство не нараховувало амортизацію в період ремонту 

 

Звіт про 
фінансовий 
стан на дату 
переходу за 

П(С)БО 

Коригування: 
Визнання всіх активів та 
зобов’язань, які вимагають 
МСФЗ; 
Списання активів або 
зобов’язань, якщо МСФЗ не 
дозволяють такого визнання; 
Оцінювання активів та 
зобов’язань за МСФЗ 

 

Звіт про 
фінансовий 
стан на дату 
переходу за 

МСФЗ 
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виробничої лінії по виробництву стретч-плівки протягом 2 місяців. З позиції 

МСБО 16 «Основні засоби» амортизація не зупиняється на період проведення 

ремонтів. Отже, під час переходу на МСФЗ підприємству слід до нарахувати 

амортизацію ретроспективно за всі періоди, коли об’єкти ремонтувались. 

Відповідно ТОВ «Сіріус Екстружен» до нарахує амортизацію основних засобів 

10158,00 грн., що призведе до збільшення витрат та зменшення прибутку 

підприємства. 

Аналізуючи діяльність підприємства ТОВ «Сіріус Екстружен» було 

виявлено, що передача інформації від керівників виробничих підрозділів до 

адміністративного персоналу надходить з запізненням, оскільки немає єдиної 

програми обліку виробничих процесів. У зв’язку з цим адміністрація не оперує 

актуальною інформацією про рентабельність тієї чи іншої продукції та зміни 

попиту на неї, що безпосередньо впливає на результати діяльності. В зв’язку з 

цим було запропоновано надати доступ виробничим підрозділам до програми  

1С, і зобов’язати їх оперативно вносити інформацію у програму. Це надасть 

можливість оперативно отримувати інформацію про витрати підприємства, а 

також про залишки матеріальних ресурсів.  

Висновок. Отже, нами було проаналізовано фінансовий стан 

підприємства ТОВ «Сіріус Екстружен». В процесі дослідження було виявлено, 

що підприємство є прибутковим. У 2016 році відбулося збільшення суми 

доходу при одночасному збільшенні суми витрат. У 2017 році можна 

прослідкувати тенденцію зменшення обсягу доходу та збільшення суми витрат, 

що призводить до зменшення прибутку підприємства. Це може бути 

спричинено зменшенням обсягу реалізації продукції та збільшення собівартості 

продукції. Оскільки підприємство ТОВ «Сіріус Екстружен» займається 

зовнішньоекономічною діяльністю та відноситься до підприємств – великих 

платників податків, з 2018 року ведення обліку та здавання фінансової звітності 

відбувається за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Цей крок 

допоможе збільшити обсяг іноземних компаній, які будуть купувати продукцію 

у підприємства, оскільки звітність буде достовірніша та буде відповідати 
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реальному стану підприємства. Для вдосконалення обліку на підприємстві було 

запропоновано надання доступу виробничому персоналу доступу до програми 

1С. Це допоможе вчасно отримувати оперативну інформацію для прийняття 

важливих управлінських рішень. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА 
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАННОСТІ В СИСТЕМІ  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
 

Анотація. У статті досліджено теоретико-

методичні аспекти обліку дебіторської та 
кредиторської заборгованості в системі 
управління підприємством в умовах ринкового 
середовища. Виявлено, що організація обліку 
дебіторської та кредиторської заборгованості 
на підприємстві має важливе значення, 
оскільки сприяє упорядкуванню інформації, 
прозорості та достовірності даних 
розрахункових операцій за борговими 
зобов’язаннями. Розглянуто методику 
документування дебіторської та 
кредиторської заборгованості на приватному 
підприємстві, що сприяє підвищенню 
інформативної функції бухгалтерського обліку.  
Ключові слова: кредиторська, дебіторська 
заборгованість, первинний облік, методика.  

Abstract. In the article the theoretical and 

methodical aspects of accounting of accounts 

receivable in the system of enterprise 

management in the conditions of a market 

environment are investigated. It is revealed 

that the organization of accounts receivable 

and accounts payable at the enterprise is 

important, as it helps to streamline the 

information, transparency and reliability of 

data of settlement operations for debt 

obligations. The method of documenting 

receivables and accounts payable at a private 

enterprise is considered, which contributes to 

increasing the informative function of 

accounting. 

Keywords: accounts payable, accounts 

receivable, primary accounting, methodology. 

 

Вступ. Будь-яке підприємство щоденно здійснює велику кількість 

розрахункових операцій зі своїми контрагентами, бюджетом, працівниками, 

власниками. У зв’язку з орієнтацією Національних стандартів бухгалтерського 

обліку на положення Міжнародних стандартів фінансової звітності, 

нестабільністю законодавства та розвитком зорієнтованої на міжнародне 

співробітництво економіки, саме операції щодо ведення обліку розрахунків 

підлягають найбільшим змінам. Дебіторська та кредиторська заборгованість є 

природними складовими бухгалтерського балансу підприємства, які виникають 

у результаті розбіжності дати появи зобов’язань з датою платежів по них. На 

фінансовий стан підприємства впливають як розміри балансових залишків 

дебіторської та кредиторської заборгованості, так і період оборотності кожної з 
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них. Тому наявність суперечливих питань та неузгодженостей при веденні 

обліку дебіторської та кредиторської заборгованості вимагає більш детального 

їх вивчення та пошуку єдиних шляхів вирішення цієї проблеми. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню проблем 

обліку та контролю дебіторської та кредиторської заборгованості присвячені 

роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, таких як С. Л. Береза [1], 

М. Д. Білик [2], О. С. Бородкін [3], Ф. Ф. Бутинець [4], О. М. Кияшко, 

В. М. Костюченко, В. В. Ковалев, І. В. Орлов, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, 

П. Я. Хомин, тощо. 

Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської 

діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно 

трактування дебіторської та кредиторської заборгованості є дискусійними, то 

ряд важливих аспектів їх методики обліку та контролю потребують 

удосконалення. У зв’язку з цим вибір теми дослідження та його цільова 

спрямованість є достатньо актуальними.  

Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методичних аспектів обліку 

дебіторської і кредиторської заборгованості в системі управління 

підприємством в умовах ринкового середовища. 

Результати дослідження. Розвиток ринкових відносин підвищує 

відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і ухваленні 

управлінських рішень для забезпечення ефективності розрахунків з дебіторами 

і кредиторами. Збільшення або зниження дебіторської та кредиторської 

заборгованості приводять до зміни фінансового стану підприємства. На підставі 

цього необхідно проводити моніторинг і аналіз стану розрахунків. 

Дебіторська і кредиторська заборгованість підприємства виникає 

унаслідок безготівкових розрахунків з покупцями, підрядчиками, фінансовими 

органами, органами соціального страхування, депонентами, підзвітними 

особами тощо. Виникнення обох видів заборгованостей обумовлене 

неспівпадінням моменту цінностей, нарахування заробітної плати і платежів з 
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моментом їх оплати. У той же час, значні розміри дебіторської та кредиторської 

заборгованості приводять до перерозподілу оборотних коштів [6, с. 124-131]. 

Між кредиторською і дебіторською заборгованістю є багато спільного і, у 

той же час, відмінного. Спільним є те, що обидва види заборгованості 

ґрунтуються на розриві в часі між товарною угодою і її оплатою і, таким чином, 

базуються на функції грошей, як засобу платежу. Відмінність між ними 

випливає з особливостей функціонування цих видів заборгованості. 

Сплативши за товар, покупець погашає свою кредиторську 

заборгованість, а дебіторська заборгованість відповідно залишається 

непогашеною до моменту надходження грошових коштів на банківський 

рахунок постачальника. Звідси й відмінність у часі існування обох видів 

заборгованості. 

У дебіторській та кредиторській заборгованості протиріччя 

роздвоюються. З одного боку, з приводу своєчасності платежів систематично 

виникають протиріччя між підприємствами-постачальниками та 

підприємствами-покупцями. З іншого боку, підприємства-покупці, залучаючи 

кошти кредиторської заборгованості до свого обігу, намагаються не 

погіршувати відносини з потрібними підприємствами-постачальниками. 

Загалом, функція дебіторської та кредиторської заборгованості полягає в 

добровільному (при термінових розрахунках) та насильницькому (при 

прострочених розрахунках) перерозподілі обігових коштів в господарстві. 

Основними причинами виникнення дебіторської та кредиторської 

заборгованостей на підприємстві є: 

– невідповідність обсягу грошової маси, що знаходиться в обігу 

вартісному обсягу продукції, що випускається, послуг, що надаються; 

– низьку платіжну дисципліну покупців та постачальників і загальний 

економічний стан галузей, до яких вони відносяться; 

– брак коштів у клієнта або зниження рівня його платоспроможності; 

– порушення розрахунково-платіжної дисципліни контрагентами; 
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– зниження інвестиційних накопичень та інших залишків грошових 

коштів у підприємства; 

– значне випередження процентних банківських ставок у порівнянні з 

темпами інфляції і практична недоступність отримання кредитів, особливо 

довгострокових, для більшості підприємств; 

– відволікання платіжних засобів для закупівлі валюти і подальше 

знецінювання гривні; 

– нерозвиненість практики факторингу; 

– недосконала політика стягнення дебіторської заборгованості; 

– недосконалість якості аналізу дебіторської та кредиторської 

заборгованостей і послідовності у використанні його результатів. 

З ціллю запобігання втрат і визнання підприємства неспроможним, кожен 

господарюючий суб’єкт повинен прагнути до якнайбільшого скорочення як 

дебіторської, так і кредиторської заборгованостей. 

Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за 

господарськими операціями, що пов’язані з дебіторською та кредиторською 

заборгованостями, що здійснюються на підприємстві, використовують 

бухгалтерські документи, які фіксують факти здійснення зазначених 

господарських операцій. Питання, пов’язані з оформленням первинних 

облікових документів і реєстрів бухгалтерського обліку, регламентуються ст. 9 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV (з наступними змінами та доповненнями) [10]. 

Сутність бухгалтерських документів полягає в тому, що вони, фіксуючи факти 

здійснення господарських операцій, є основою для їх бухгалтерського обліку. 

Вимоги до документального оформлення господарських операцій на 

підприємствах, незалежно від форм власності регламентуються «Положенням 

про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», 

затвердженим Міністерством фінансів України 24 травня 1995 р. № 88 із 

подальшими змінами, внесеними відповідно до Наказів Міністерства фінансів 

України [9]. 
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Від якості оформлення документів залежать повнота й достовірність 

показників обліку та звітності. Основні вимоги до складання документів є: 

– своєчасність складання; 

– достовірність показників; 

– правильність оформлення; 

– заповнення всіх реквізитів. 

Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського 

обліку регламентує, що первинні документи мають бути складені в момент 

здійснення господарських операцій або ж одразу після їх завершення.  

Згідно з вимогами нормативних актів, підприємства у практичній 

діяльності використовують документи типових форм, що затверджені 

Державною службою статистики, НБУ або відповідними галузевими 

міністерствами і відомствами. Також їм надано право користуватися самостійно 

розробленими формами документів (окрім фінансових) за умови, що вони 

матимуть всі необхідні реквізити. 

Оскільки розрахунки включають в себе одночасно двосторонній рух і 

грошових коштів, товарів, робіт, послуг, то й документи, при проведенні 

розрахункових операцій, поділяються на такі два види: фінансові та товарно-

розрахункові.  

Бланки фінансових документів мають відповідати формі, затвердженій 

НБУ, тому в наказі про облікову політику стосовно них вказано лише спосіб 

створення. 

Що стосується товарно-розрахункових документів, то вони можуть мати 

як стандартний вигляд у формі затверджених бланків, так і бланки, 

модифіковані самим підприємством. Також серед документів, що створюються 

самим підприємством здебільшого з контрольною метою, слід назвати 

спеціалізовані реєстри: виписаних та отриманих документів. 

Досліджуючи питання документування, насамперед виділимо, що 

дебітори у суб’єктів господарювання поділяються на зовнішніх, до яких можна 

включити покупців (замовників), інших дебіторів, внутрішніх дебіторів, які в 
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свою чергу, поділяються на підзвітних осіб, осіб до яких у підприємства є 

претензії щодо відшкодування завданих збитків. 

Момент виникнення дебіторської заборгованості покупців і замовників 

фіксується документами, приведеними у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Документування дебіторської заборгованості 
№ 
з/п 

Види дебіторської 
заборгованості Первинні документи Облікові реєстри 

1 2 3 4 

1. 

Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками  
(рахунок 36) 

Укладений договір; товарно-транспортна 
накладна; рахунок-фактура; приймальна 
квитанція; акт виконаних робіт (наданих 
послуг); акт звіряння розрахунків; 
бухгалтерська довідка (отримання від 
покупців авансів для погашення 
дебіторської заборгованості); платіжне 
доручення; виписка банку; 
розрахунковий чек 

Аналіз рахунку 36 
«Розрахунки з покупцями 
та замовниками» в 
програмі 1С: Бухгалтерія, 
Оборотно-сальдова 
відомість 

2. 

Розрахунки за 
виданими 
авансами 

(субрахунок 
371) 

Укладений договір на постачання 
продукції, товарів, робіт. послуг; 
укладений договір з підрядними 
будівельними організаціями; товарно-
транспортні накладні; бухгалтерська 
довідка 

Аналіз рахунку 37 
«Розрахунки з різними 
дебіторами» в програмі 
1С: Бухгалтерія, 
Оборотно-сальдова 
відомість 

3. 

Розрахунки з 
підзвітними особами 

(субрахунок 
372) 

Звіт про використання коштів, виданих 
на відрядження або під звіт; 
прибутковий касовий ордер; видатковий 
касовий ордер; платіжна відомість; 
накладна (у разі видачі продукції для 
реалізації на ринку) 

Аналіз рахунку 37 
«Розрахунки з різними 
дебіторами» в програмі 
1С: Бухгалтерія, 
Оборотно-сальдова 
відомість 

4. 

Розрахунки з іншими 
дебіторами 
(субрахунок 

377) 

Доручення-зобов’язання про утримання 
з оплати праці суми чергових платежів (у 
разі купівлі працівником підприємства 
товарів у кредит); кредитний договір; 
платіжні доручення 

Аналіз рахунку 37 
«Розрахунки з різними 
дебіторами» в програмі 
1С: Бухгалтерія, 
Оборотно-сальдова 
відомість 

Джерело: складено автором на основі досліджень літературних джерел та 
нормативних документів  

 
Базовим документом, що визначає взаємини підприємства-продавця і 

підприємства-покупця, є договір з вітчизняними покупцями. У договорі 

(контракті) вказують: 

– назву підприємства-продавця і підприємства-покупця; 

– адреси підприємства-продавця і підприємства-покупця; 



 

 

315 

 

– платіжні реквізити й форму розрахунків; 

– назву готової продукції (робіт, послуг), їхню ціну та вартість; 

– термін й спосіб відвантаження (передачі, здачі) готової продукції (робіт, 

послуг); 

–  відповідальність сторін за невиконання договірних зобов'язань та інші 

необхідні умови. 

Залежно від договірних умов під час відвантаження товарів або передачі 

послуг покупцеві, підприємство-постачальник виписує рахунок на оплату, 

рахунок-фактуру, податкові накладні,  акти наданих послуг, акт здачі-

прийняття робіт. У всіх перерахованих вище документах указується: 

– назва покупця й продавця; 

– номер і дата документа; 

– назва продукції, її кількість, ціна і вартість із визначенням суми 

податку на додану вартість (ПДВ); 

– платіжні та поштові реквізити; 

– підписи сторін, що засвідчують факт проведеної господарської операції 

на підприємстві. 

Для забезпечення вчасного та якісного проведення інвентаризації 

розрахунків з різними дебіторами і кредиторами бухгалтер з фінансово-

розрахункових операцій  наприкінці кожного місяця складає Акт звірення 

заборгованості  та відсилає його контрагентам. Вищезазначений Акт готується 

як виписка з аналітичної картки розрахунків з контрагентом та містить такі 

дані: найменування контрагента; його реквізити; сальдо розрахунків початкове 

(підтверджене результатами попередньої звірки); дебетовий та кредитовий 

обороти в розрізі кожного договору, номера і дати первинного документу; 

сальдо розрахунків на кінець місяця за даними нашого обліку; розбіжності за 

даними обліку контрагента. 

Акт звірення заборгованості дає змогу бухгалтеру проконтролювати 

наявність документів на підприємстві, а в разі їх несвоєчасного надходження 

попередити про необхідність застосування відповідних заходів: стягнення 
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документів з постачальника або робітника підприємства, який зобов’язаний 

своєчасно передавати документи в бухгалтерію. 

Якісне документування операцій за безготівковими розрахунками з 

різними дебіторами і кредиторами на звітну дату має наступні переваги: 

– достовірність інформації (в бухгалтерії формується перевірена 

достовірна інформація щодо стану заборгованості з контрагентами); 

– попередження появи сумнівних та безнадійних боргів (посилюється 

ступінь контролю за погашенням заборгованості та прийняттям своєчасних 

відповідних заходів щодо стягнення сумнівної заборгованості); 

– правильна оцінка заборгованості (з’являється можливість якісного 

проведення резервування сумнівної заборгованості). 

Погашення розрахунків з різними дебіторами чи кредиторами 

відбувається безготівково відповідно до  Інструкції про безготівкові розрахунки 

в Україні в національній валюті від  21.01.2004 р. № 22 [5]. Безготівкові 

розрахунки (перерахування певної суми коштів з рахунків платників на 

рахунки отримувачів коштів), а також перерахування банками за дорученням 

підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на 

рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі 

розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. 

Найпоширенішою формою документального оформлення безготівкових 

розрахунків на підприємстві є платіжне доручення. Підприємства,  платіжними 

дорученнями здійснюють: 

– розрахунки за отримані товари та надані послуги; 

– авансові платежі; 

– розрахунки за нетоварними операціями; 

– попередню оплату товарів і послуг та інші. 

Платіжне доручення приймається банком до виконання тільки за 

наявності коштів на поточному рахунку або права на отримання кредиту. 

Техніка розрахунків за допомогою звичайних платіжних доручень є досить 

простою: банк платника списує зазначену в дорученні суму з рахунку платника 
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і зараховує на рахунок одержувача коштів. Якщо одержувач коштів 

обслуговується іншою установою банку, то кошти перераховуються через 

коррахунки. Схема документообігу за допомогою платіжних доручень 

приведена на рис. 1. 

 
  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема документообігу із застосуванням платіжних доручень  
Джерело: авторська розробка 

 

Будь-яке перерахування (крім сплати податків та зборів до бюджету), 

здійснюється на основі документального підтвердження, до якого відносяться: 

акти виконаних робіт чи наданих послуг, договори, накладні, рахунки-фактури, 

товарно-транспортні накладні, листи, накази тощо. 

Банк реєструє усі здійснені операції з надходження та списання коштів з 

поточного рахунку у спеціальній виписці з особового рахунку, вказуючи  

підтверджуючі документи. Даний документ замінює собою реєстр аналітичного 

обліку за операціями на поточному рахунку та одночасно є підставою для 

облікових записів. 

Бухгалтер, при отриманні виписки, нумерує її, перевіряє наявність 

підтверджувальних документів, на підставі яких зараховані чи списані кошти, 

перевіряє відповідність сум у виписці сумам у документах і проставляє 

кореспонденцію відповідно до проведених операцій. На полях проставляються 

коди, а на документах ще і порядкові номери запису у виписці. 

Висновки. Отже, первинний облік, як початковий, являє собою вагомий 

та, водночас, досить складний етап.  Разом з тим, первинний облік операцій, за 
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безготівковими розрахунками з різними дебіторами і кредиторами передбачає 

не лише спостереження та фіксацію даних у первинних документах, а й 

елементарне узагальнення та групування первинної інформації в облікових 

реєстрах. Розробка ефективного та, водночас, раціонального первинного обліку 

операцій за безготівковими розрахунками з різними дебіторами і кредиторами є 

досить важливою проблемою, так як від змісту та форми первинного документа 

залежить якість інформації, яку продукує для керівного складу підприємства 

система як фінансового, так і управлінського обліку. 
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ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

Анотація. Основною функцією держави є 
те, що вона покликана забезпечувати 
надання послуг соціально-культурного, 
науково-освітнього, побутового та іншого 
характеру населенню в особі своїх органів. 
Саме те, що бюджетні установи надають 
послуги і становить їх особливість і 
відмінність від підприємств та організацій. 
Однією з важливих передумов високоякісного 
та своєчасного надання цих послуг є 
забезпеченість бюджетних установ 
засобами праці, які становлять самостійний 
об’єкт бухгалтерського обліку зазначених 
суб’єктів господарювання – необоротні 
активи, зокрема, основні засоби. Виявлення 
особливостей та шляхів удосконалення 
організації обліку основних засобів, яка б 
відповідала завданням управління 
господарськими процесами і була 
адаптована до специфічних особливостей 
основних засобів як найважливішої складової 
майна установи, підвищення контролю за 
використанням основних засобів в 
бюджетних організаціях на сучасному етапі 
є вкрай актуальними. 
Ключові слова: необоротні активи, основні 
засоби, внутрішній контроль, бюджетні 
установи, бухгалтерський облік. 

Abstract. The main function of the state is that it 

is intended to provide services of socio-cultural, 

scientific-educational, domestic and other 

character to the population in the person of their 

bodies. It is the fact that budget institutions 

provide services and is a feature of them and a 

difference from enterprises and organizations. 

One of the important prerequisites for high-

quality and timely provision of these services is 

the provision of budget institutions with labor 

facilities, which constitute an independent object 

of accounting for these entities - non-current 

assets, in particular, fixed assets. 

The identification of the features and ways of 

improving the organization of accounting of 

fixed assets, which would correspond to the 

tasks of management of economic processes and 

was adapted to the specific features of fixed 

assets as the most important component of the 

property of the institution, increased control 

over the use of fixed assets in budget 

organizations at the present stage are extremely 

relevant. 

Keywords: non-current assets, fixed assets, 

internal control, budgetary institutions, 

accounting. 

 
Вступ. В умовах упровадження ринкових відносин в Україні, 

функціонування бюджетних установ характеризується розширенням сфер 

діяльності, що не може не обходитися без заходів і методів впливу держави на 

забезпечення оптимального функціонування та життєдіяльності бюджетної 
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установи. У періоди нестабільної політичної ситуації правильне й раціональне 

ведення бухгалтерського обліку стає просто необхідним. 

Організація обліку в бюджетних установах має забезпечити перш за все 

збереження державного майна і основних засобів, як основної його складової, з 

урахуванням останніх змін, що внесені до нормативної бази. А у сфері закладів 

освіти ефективні управлінські рішення щодо їх придбання та експлуатації 

набувають стратегічного значення.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретичні питання обліку 

основних засобів та особливості його методології у бюджетних установах 

досліджувалися вітчизняними вченими: П. Й. Атамасом, С. О. Булгаковою, 

О. П. Гаценко, А. М. Герасимовичем, В. Г. Горєлкіним, Р. Т. Джогою, 

О. В. Дишкант, І. П. Житною, Т. В. Канєвою, Л. М. Кіндрацькою, 

Г. Г. Кірейцевим, А. М. Кузьмінським, М. В. Кужельним, С. О. Левицькою, 

Л. Г. Ловінською, Т. М. Мельник, Л. В. Панкевич, Т. М. Писаренко, 

С. В. Свірко, В. В. Сопко, Н. І. Сушко, І. Д. Фаріоном, І. Т. Ткаченко та 

зарубіжними – Г. А. Велшем, М. Р. Метьюсом, Б. Нідлзом, Я. В. Соколовим, 

Е. С. Хендриксоном.  

Концептуальні засади організації та методології контролю за ефективним 

використанням державних коштів, правильністю ведення обліку в бюджетних 

установах розроблені в працях М. Т. Білухи, І. К. Дрозд, Є. В. Калюги, 

П. Ф. Коваль, А. М. Любченко, Є. В. Мниха, Н. І. Рубан, І. Б. Стефанюка, 

О. О.Чечуліної, В.О. Шевчука та інших учених.  

Віддаючи належне проведеним ґрунтовним науковим дослідженням 

вітчизняних та зарубіжних науковців із цієї проблематики, слід зазначити 

існування низки невирішених питань та дискусійних положень, а саме: 

відсутність належного первинного забезпечення обліку необоротних активів, 

визнання та оцінка основних засобів бюджетних установ, формування їх 

первісної вартості, методологічні особливості внутрішнього  контролю, 

доцільність використання зарубіжного підходу до методики перевірки 
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ефективності використання державних коштів у сфері освіти та їх адаптація до 

вітчизняної практики ревізій у цій сфері та інші. 

Результат дослідження. Установи бюджетного сектору, подібно до 

інших суб’єктів господарювання, володіють характерними особливостями – їх 

діяльність відбувається у наступних сферах: надання послуг соціально-

культурного, наукового та іншого характеру. Найважливішою передумовою 

високоякісного, перманентного, своєчасного надання цих послуг є 

забезпеченість бюджетних установ засобами праці, які становлять окремий 

об’єкт бухгалтерського обліку, встановлених суб’єктів господарювання – так 

звані «необоротні активи».  

Необоротні активи – це сукупність матеріально-речових і нематеріальних 

цінностей і об’єктів, які належать установі, основні засоби є складовою 

необоротних активів. 

Основні засоби – матеріальні активи, які утримуються установою для 

використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, для 

виконання робіт і надання послуг, для досягнення поставленої мети, та/або 

задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і 

використовуються, за очікуванням, більше одного року. 

Основними документами, що регулюють питання обліку основних 

засобів бюджетних установ є НП(С)БОДС 21 «Основні засоби», затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 та Методичні 

рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного 

сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 

року, №11. 

Основні засоби згідно НП(С)БУ 121 Основні засоби суб'єктів державного 

сектору класифікуються за такими групами:  

І. Основні засоби:  

1. Земельні ділянки.  

2. Капітальні витрати на поліпшення земель.  

3. Будинки, споруди та передавальні пристрої. 
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4. Машини та обладнання.  

5. Транспортні засоби.  

6. Інструменти, прилади, інвентар.  

7. Тварини та багаторічні насадження.  

8. Інші основні засоби. 

ІІ. Інші необоротні матеріальні активи включають:  

1. Музейні фонди.  

2. Бібліотечні фонди.  

3. Малоцінні необоротні матеріальні активи (менше 6000 грн.)  

4. Білизну, постільні речі, одяг та взуття.  

5. Природні ресурси. 

6. Інвентарну тару.  

7. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення.  

8. Інші необоротні матеріальні активи. 

Посилення контролю з боку держави за раціональним та ефективним 

використанням основних засобів останніми роками набуває першочергового 

значення, оскільки кількість порушень у бюджетній сфері залишається дуже 

значною.  

Контроль основних засобів у діяльності підприємств та організацій 

виступає вагомим елементом процесу управління, оскільки це особливий вид 

активів, що впливають на можливість повноцінного функціонування бюджетної 

установи. 

Внутрішній контроль – це сукупність процедур, спрямованих на 

досягнення цілей суб’єкта господарювання, які є результатом дій керівництва з 

планування, організації, моніторингу, перевірки правильності та достовірності 

даних бухгалтерського обліку, підвищення ефективності діяльності, 

забезпечення дотримання унормованих управлінських положень. 

Етапи щодо здійснення контролю оприбуткування, збереження та 

ефективності використання основних засобів представлені на рисунку 1 [9]. 
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Рис. 1. Етапи проведення контролю основних засобів бюджетної установи 

Джерело: розроблено автором на основі [7] 
 
Внутрішній контроль за станом основних засобів бюджетної установи 

повинен здійснюватися за наступними групами:  

1. Перевірка облікових документів:  

– Дозволи; 

– Меморіальні ордери;  

– Бухгалтерські облікові регістри;  

– Відомості нарахування зносу на основні засоби;  

– Розпорядження;  

– Договори купівлі-продажу;  

– Накази;  

– Договори про матеріальну відповідальність.  

Контроль здійснюється за вказаними документами об'єкта контролю на 

предмет:  

І  
етап 

Перевірка бухгалтерських облікових регістрів: меморіальні 
ордери № 4 «Накопичувальна відомість по розрахунках з 
іншими дебіторами», № 6 «Накопичувана відомість по 
розрахунках з іншими кредиторами», № 9 «Накопичувальна 
відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», 
відомості нарахування зносу на основні засоби (форма № ОЗ-
12 (бюджет)) 

ІІ 
етап 

ІІІ 
етап 

Перевірка первинних документів: накладні, рахунки-фактури, 
накладні про внутрішнє переміщення, комерційні акти, акт 
прийняття-передачі основних засобів ф. № ОЗ-1, акт про 
списання основних засобів ф. № ОЗ-3, акт про списання 
автотранспортних засобів № ОЗ-4, акт списання ф. № 3-2 та 
акти довільної форми, інвентарні картки обліку необоротних 
активів типових форм № ОЗ-6 (бюджет) та № ОЗ-8 (бюджет) 
тощо 

Перевірка договорів купівлі-продажу, договорів про 
матеріальну відповідальність, наказів, дозволів, 
розпоряджень тощо 
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– стану укладення договорів про матеріальну відповідальність осіб за 

якими призначені об’єкти основних засобів;  

– стану розподілення закріплення всіх основних засобів за 

визначеними матеріально відповідальними особами; 

– періодичності та порядку проведення інвентаризації основних 

засобів дотримання бюджетною установою, а також чи правильно оформлено 

та відображено в бухгалтерському обліку її результатів;  

– в якому стані (збереженні) знаходяться основні засоби;  

– своєчасності, повноти та правильності оприбуткування придбаних 

основних засобів;  

– законності списання (відчуження) основних засобів;  

– законності нарахування зносу основних засобів;  

– законності проведення індексації;  

– законності проведення дооцінок;  

– законності встановлення вартості основних засобів. 

2. Перевірка своєчасності оприбуткування основних засобів, а також 

на предмет правильності їх списання, яке проводиться шляхом зіставлення 

меморіальних ордерів.  

3. Перевірка правильності списання основних засобів, в першу чергу 

необхідно звернути увагу на вказані в актах на списання причини та підстави 

списання. 

4. Контроль за нарахування зносу на основні засоби здійснюється за 

відповідними документами:  

– форма № ОЗ-12 (бюджет);  

– інвентарну картки обліку необоротних активів типової форми 

№ ОЗ-6 (бюджет);  

– інвентарну картки обліку необоротних активів типової форми 

№ ОЗ-8 (бюджет).  

5. Перевірка правильності нарахування зносу на необоротні активи, 

який показує через який час основний засіб втрачає свою вартість. 
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Інвентаризація являється основною формою проведення внутрішнього 

контролю за станом основних засобів бюджетної установи.  

Даний процес здійснюється за наступними етапами:  

1) інвентаризаційний опис необоротних активів; 

2) перед проведенням інвентаризації матеріально-відповідальні особи 

надають розписку, в якій зазначають, що всі видаткові та прибуткові документи 

на основні засоби здані в бухгалтерію і всі основні засоби, що надійшли на їх 

відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані;  

3) при інвентаризації встановлюють наступні дані: найменування, 

стисла характеристика та призначення об’єкта основних засобів; рік випуску 

(будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та фірма-

виготовлювач; номер – інвентарний, заводський та номер паспорта; фактична 

наявність – первісна (переоцінена вартість); вибуття; за даними 

бухгалтерського обліку вказують – кількість, первісну вартість, суму зносу, 

балансову вартість, строк корисного використання.  

Під час проведення контролю основних засобів бюджетної установи та 

інших необоротних активів контролери досліджують такі джерела інформації:  

– ОЗ-1 (бюджет) «Акт приймання-передачі основних засобів»; 

– ОЗ-2 (бюджет) «Акт приймання-здачі відремонтованих, 

реконструйованих і модернізованих об’єктів»;  

– ОЗ-3 (бюджет) «Акт про списання основних засобів»;  

– ОЗ-4 (бюджет) «Акт про списання автотранспортних засобів»;  

– ОЗ-5 (бюджет) «Акт про списання з балансу бюджетних установ і 

організацій вилученої з бібліотеки літератури»;  

– ОЗ-6 (бюджет) «Інвентарна картка обліку основних засобів у 

бюджетних установах»;  

– ОЗ-8 (бюджет) «Інвентарна картка обліку основних засобів у 

бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)»;  

– ОЗ-9 (бюджет) «Інвентарна картка групового обліку основних 

засобів у бюджетних установах»;  
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– ОЗ-10 (бюджет) «Опис інвентарних карток з обліку основних 

засобів»;  

– ОЗ-11 (бюджет) «Інвентарний список основних засобів»; 

– ОЗ-12 (бюджет) «Відомість нарахування зносу на основні засоби».  

За результатами контролю операцій з основними засобами в бюджетних 

установах формують звіт відповідної форми. 

Висновок. Отже, добре організований внутрішній контроль за 

дотриманням наведених рекомендацій дозволить ефективно використовувати 

основні засоби бюджетної установи, зробить неможливими різноманітні 

маніпуляції з вартістю майна, допоможе запобігти значним порушенням та 

знизить рівень притягнень до відповідальності посадових осіб. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Анотація. У статті досліджено питання 
методів оцінки вибуття запасів на 
підприємстві. Розглянуто п’ять методів оцінки 
запасів, які використовуються в Україні: 
ідентифікованої собівартості відповідної 
одиниці запасів, середньозваженої 
собівартості, собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО), нормативних 
затрат, ціни продажу. Проведено порівняння 
методів оцінки вибуття запасів згідно з 
положеннями (стандартами) бухгалтерськаого 
обліку та міжнародними стандартами, 
зокрема: П(С)БО 9, МСБО 2, ARB №43, US 

GAAP, ПБО 05/01. Досліджено методи оцінки 
запасів у зарубіжних країнах. Виявлено 
відмінності у порівнянні методів вибуття 
запасів у вітчизняній та зарубіжній практиці. 
Ключові слова: запаси, методи запасів, оцінка, 
вибуття запасів, порівняння, облікова політика, 
фінансові результати, методи визначення 
собівартості, облік, ринкова вартість, 
натуральний вимірник, грошовий вимірник. 

Abstract. In the article the questions of 

methods of estimation of stock disposal at the 

enterprise are investigated. Five methods for 

estimating stocks used in Ukraine are 

considered: the identified cost of the 

corresponding unit of inventory, the weighted 

average cost of production, the cost of the 

first in accordance with the time of receipt of 

inventories (FIFO), regulatory costs, sales 

prices. A comparison of the methods for 

assessing the release of inventories in 

accordance with the accounting standards 

and standards and international standards, in 

particular: P (C) BO 9, IAS 2, ARB No 43, 

US GAAP, BOE 05/01. The methods of 

valuation of stocks in foreign countries are 

investigated. 

Keywords: stocks, inventory methods, 

valuation, inventories, comparisons, 

accounting policies, financial results, 

methods for determining cost, accounting, 

market value, natural meter, monetary meter. 

 
Вступ. В умовах фінансової кризи, вирішення проблеми ефективного 

розвитку та зростання потенціалу підприємств вимагає формування якісно 

нової системи управління запасами, в якій важливу роль відіграє система їх 

ідентифікації як об’єктів обліку та методів оцінки. 

Особливість сучасного стану обліку запасів на підприємствах України 

полягає у тому, що в П(С)БО 9 «Запаси» [1] та Методичних рекомендаціях з 

бухгалтерського обліку запасів [2], затверджених наказом Мінфіну від 

10.01.2007 року № 2, наведено лише загальні положення щодо оцінки даних 
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об’єктів. Проте, у зв’язку із частими інфляційними стрибками ціни на запаси 

постійно змінюються, тому проблема їх оцінки набуває особливої актуальності. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання обліку й оцінки 

запасів розглядали такі вчені: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Л. Л.Горецька, 

Ю. В. Гончаров, Н. Р. Домбровська, В. Завгородній, В. М. Костюченко, 

О. В. Лишиленко, М. Пушкар, М. С. Самко, В. Сопко, Б. Усач, В. В. Фесенко, 

Г. М. Шамота та інші. Кожен з авторів намагається показати переваги та 

недоліки методів оцінки вибуття запасів, проте вони здійснюють це за 

класичним підходом, не враховуючи зарубіжний досвід. Віддаючи належне 

розробкам вчених, слід зазначити, що наближення бухгалтерського обліку до 

міжнародних стандартів потребує нового підходу до оцінки запасів, а тому 

проблема вибору оптимального методу вибуття запасів дотепер залишається 

актуальною. 

Метою дослідження є порівняння методів оцінки запасів в Україні та в 

інших країнах. 

Результати дослідження. Сьогодні в умовах необхідності забезпечення 

ефективного функціонування суб’єктів господарювання, для досягнення ними 

найточніших і найкращих фінансових результатів вибір методів оцінки 

списання запасів є важливою передумовою організації обліку даних об’єктів. 

Важливість правильного вибору методів оцінки списання запасів зумовлюється 

ще й тим, що цей вид витрат безпосередньо пов’язано з розрахунками 

собівартості продукції. Отже, фактично оцінювання запасів є основою для 

визначення собівартості та ціни виробленої продукції. 

Методи оцінки запасів підприємства напряму пов’язані з ефективністю 

процесів управління. Адже, як зазначають Н. Л. Скоробогата та В. Ф. Шпак 

«обраний підприємством метод оцінки вибуття запасів є елементом облікової 

політики підприємства» [3, c. 167]. Саме тому, при формуванні облікової 

політики підприємства значну увагу необхідно приділяти оцінці запасів. 

Згідно з П(С)БО № 9 «Запаси» на сьогоднішній день в Україні можуть 

використовуватися п’ять методів оцінки списання запасів: ідентифікованої 
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собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних 

затрат, ціни продажу [1]. 

Вибір методу оцінки залежить від мети, яку ставить перед собою 

підприємство, тобто якщо запаси залишаються для власних потреб (у тому 

числі і для виробництва), зазвичай застосовується оцінка за собівартістю, а 

якщо на продаж, то — ринкова.  

Ринкова вартість застосовується і в інших випадках, наприклад, при 

залученні інвестицій, коли необхідно підняти вартість активів. Така практика 

поширена в економічно розвинутих державах, Україна, нажаль, не має 

достатнього досвіду ефективного застосування ринкової вартості щодо активів 

підприємств, які виставляються на продаж на аукціонах. Тому, вважаємо, що 

оцінка запасів залежить від їх подальшого використання: від утримання для 

власних потреб чи для реалізації на сторону. Проте, у будь-якому випадку 

оцінка запасів значно впливає на формування фінансового результату в кінці 

звітного періоду, особливо це стосується оцінки у випадку вибуття запасів. 

Враховуючи той факт, що всі підприємства активно інтегруються в 

систему міжнародних економічних відносин доцільно розглянути підходи до 

оцінки вибуття виробничих запасів як в Україні, так і в інших країнах. 

Для розуміння основних відмінностей у методах обліку запасів в нашій 

країні та країнах світу, проведемо порівняння методів оцінки вибуття запасів, 

зазначених в П(С)БО 9, МСБО 2, ARB №43, US GAAP (США), ПБО 05/01 

(Росія) (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика відмінностей положень з обліку запасів  
 Характеристика 

Методи визначення собівартості Умови застосування Оцінка вибуття 
запасів згідно 

 

П(С)БО 9 (Україна) 
«Запаси» 

1.Ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів. 
2.Середньозваженої собівартості. 
3.Собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО). 
4.Нормативних затрат. 
5.Ціни продажу 

Для всіх одиниць 
бухгалтерського обліку 
запасів, що мають 
однакове призначення та 
однакові умови 
використання, 
застосовується тільки один 
з наведених методів 

МСБО 2 

«Запаси» 

1.Метод конкретної ідентифікації. 
2.Середньозваженої собівартості. 
3.Метод за формулою «перше 
надходження – перший видаток» 
(ФІФО). 
4.Метод стандартних (нормативних) 
витрат. 
5.Метод роздрібних цін 

 

ARB №43, 

US GAAP (США) 

1.За собівартістю кожної одиниці. 
2. За середньою собівартістю. 
3.За собівартістю перших за часом 
придбання МВЗ (засіб ФІФО). 
4.За стандартною собівртістю. 
5.За цінами продажу. 
6.За собівартістю останніх за часом 
придбання МВЗ (метод ЛІФО) 

 

ПБО 05/01 (Росія) 
«Облік матеріально–
виробничих запасів» 

1.За собівартістю кожної одиниці. 
2.За середньою собівартістю. 
3.За собівартістю перших за часом 
придбання МВЗ (засіб ФІФО). 
4.За собівартістю останніх за часом 
придбання МВЗ (засіб ЛІФО) 

При кожній групі (виду) 
МВЗ впродовж місяця 
застосовується один метод 
оцінки 

Джерело: узагальнено автором за [1; 5] 
 
Зазначимо, що в Україні облік запасів здебільшого побудований на 

схожих принципах із тими, що викладені в МСБО 2 «Запаси». У Росії підходи 

до оцінки та обліку виробничих запасів дещо інші. Розглянемо декілька з них. 

Так, на відміну від України, в Росії використовується чотири методи 

визначення собівартості запасів: за собівартістю кожної одиниці; за середньою 

собівартістю; за собівартістю перших за часом придбання матеріально-

виробничих запасів (метод ФІФО); за собівартістю останніх за часом придбання 

(метод ЛІФО). 
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Використання методу ЛІФО під час оцінювання запасів є невід’ємною 

відмінністю в обліку запасів в Україні та Росії, США [6].  

В Україні, оцінку вибуття запасів за методом ЛІФО вилучено з П(С)БО 9 

«Запаси». Можливо його вилучення було поспішним. Адже використання 

даного методу на практиці забезпечує відображення реальної вартості запасів 

саме в умовах нестабільності економіки. Даний метод оцінки запасів 

заснований на використанні в обліку останньої ціни їх придбання за принципом 

«останній прийшов – перший пішов». Крім того, оцінка вибуття запасів за 

поточною (ринковою, що склалася на певний момент) вартістю дає змогу 

підприємству в умовах зростання цін поповнювати свої запаси, не шукаючи 

додаткових джерел поповнення оборотних коштів [7].  

Відносно ефективності застосування методу ЛІФО, Г. С. Суков 

стверджує, що «на користь цього методу є важливий аргумент, оскільки для 

діяльності підприємства потрібна певна норма запасів – витрачені запаси 

відразу ж мають бути поповнені. Деякі економісти вважають, що найточніше 

визначити прибуток можна лише за умови збігу поточної собівартості з 

поточною ціною, незалежно від того, які матеріали витрачено для виготовлення 

продукції» [8].  

В зарубіжних країнах дещо відрізняється оцінка виробничих запасів від 

оцінки в національному обліку України і має свої певні особливості, зумовлені 

особливостями нормативно-правової бази та національного обліку.  

У Німеччині, в Люксембурзі та у Франції запаси оцінюються за 

найменшою величиною – за собівартістю або ринковою вартістю. 

За цінами придбання, у випадку неможливості виявлення ціни запасів або 

при їх безоплатній передачі вони оцінюються за цінами на аналогічні або 

подібні запаси у Польщі. 

У США запаси оцінюються за фактичними втратами на їх придбання на 

момент отримання або використання запасів у процесі виробництва.  

У Португалії та Іспанії запаси оцінюються за ціною їх придбання або 

витратами на їх виробництво. В Іспанії ціна придбання включає суму, 
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зазначену в рахунку постачальника, плюс додаткові витрати по збереженню 

запасів, включаючи податок з продажу.  

За найменшою з двох величин – первісною вартістю (витрати на 

придбання або виробництво) або чистою вартістю можливої реалізації 

оцінюються запаси в Швейцарії та Італії. 

Розглянемо методи оцінки запасів при їх вибутті, які використовуються у 

зарубіжній практиці (табл. 2). 

Таблиця 2 
Методи оцінки запасів при їх вибутті, прийняті у зарубіжній практиці  

№ 

з/п 
Країна 

Методи оцінки запасів 

ФІФО 

Середньозваженої 
(середньої) 

вартості 

Чистої 
вартості 

реалізації 
ЛІФО Інші 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Великобританія  + + + + - 
2. Іспанія + + + - - 

3. Греція + + + - 
Метод базового 
запасу готових 

виробів 
4. Італія + + + - - 

5. Нідерланди + + + - 

Метод базового 
запасу готових 

та 
незавершених 

робіт 
6. Німеччина + + + + - 

7. Росія + + + - 
Метод 

собівартості 
кожної одиниці 

8. США + + + - 
Роздрібний 

метод 

9. Швеція + - + - 

Метод 
проценту від 
виконання, 

метод 
завершення 
контракту 

Джерело: узагальнено автором за [10] 
 
Дані таблиці свідчать про те, що найпоширенішими методами обліку 

запасів є: методи ФІФО, чистої вартості реалізації,  середньозваженої вартості. 
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Як слідує з вищевикладеного, мета переведення натурального вимірника 

виробничих запасів в грошовий визначається інтересами того, хто проводить 

дану оцінку. Оскільки інтереси користувачів часто змінюються, то періодично 

відбуваються зміни у виборі методу оцінки запасів. Обраний метод оцінки 

фіксується у Наказі про облікову політику підприємства. 

Висновки. Таким чином, сьогодні можна застосовувати різні методи 

оцінки запасів, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Безперечно, існують 

на сьогодні і відмінності у нормативному регулюванні обліку запасів України 

та інших країн. Українське законодавство формується без належної адаптації на 

основі положень міжнародних стандартів, тому засади обліку (в тому числі і 

оцінки) запасів схожі на ті, що відображені у міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку. 

У практичній діяльності кожного підприємства важливо обрати той 

метод, який дозволяє найточніше провести оцінку з урахуванням інтересів 

власників підприємства та специфіки виробничої діяльності, що дасть 

позитивний вплив при прийнятті рішень щодо ціноутворення на вироблену 

продукцію та оцінку фінансових результатів діяльності підприємства. 
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СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ У 
КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
 
Анотація. У статті наведено порівняльну 
характеристику складання звіту про фінансові 
результати відповідно НП(С) БО 1 та МСБО 
1.  Проаналізовано форми та зміст Звіту про 
фінансові результати та Звіту про прибуток 
чи збиток. Наведено,  що доходи і витрати, 
представлені у новій формі «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)», 
розташовані у тому самому порядку, який мав 
місце у формі, регламентованій попереднім 
П(С)БО 3. Обґрунтовано, що відмінною рисою 
МСБО від національної системи 
бухгалтерського обліку є те, що звітність за 
МСБО формується не ґрунтуючись на 
законодавчих нормах, а виходячи з конкретних 
фінансових реалій. Виявлено суперечності у 
відображенні інформації у звітності за 
національними та міжнародними 
стандартами. 
Ключові слова: фінансові результати, 
сукупний дохід, звітність, стандарти, доходи, 
витрати.  

Abstract. The article presents the comparative 

characteristics of the financial results report, 

respectively, NP (C) BO 1 and IAS 1. The 

forms and contents of the Report on the 

financial results and the Statement of income 

or loss are analyzed. It is indicated that the 

revenues and expenses presented in the new 

form "Statement of financial results 

(Cumulative Income Statement)" are in the 

same order as in the form prescribed by the 

previous PD (C) BO 3. It is substantiated that 

the distinctive feature of the IAS from the 

national accounting system is that the 

reporting under IAS is formed not based on 

legislative norms, but on the basis of specific 

financial realities. Contradictions have been 

found in the reporting of information in 

accordance with national and international 

standards. 

Keywords: financial results, cumulative 

income, reporting, standards, income, 

expenses. 

 

 

Вступ. В сучасних умовах ринкової економіки найбільший інтерес для 

зовнішніх користувачів облікової інформації становить інформація про 

сформовані фінансові результати, що виражаються прибутком або збитком. 

Аналіз вітчизняних нормативно-правових актів показує, що особливо гостро це 
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питання постало після введення в дію Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (надалі – 

НП(С)БО 1). Об’єктивна інформація про фінансові результати дає можливість 

контролювати відповідність діяльності підприємства тим чи іншим правилам, 

законам і інструкціям, що регламентують його роботу. Саме тому, особливу 

увагу привертає звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), як 

основне джерело інформації про результативність діяльності підприємства і є 

актуальною темою сьогодення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженням процесу 

обліку і аналізу фінансових результатів на підприємстві займалися ряд 

вітчизняних і зарубіжних вчений. Важливий внесок у розгляд питання 

доцільності формування фінансової звітності підприємств, зокрема, і звіту про 

фінансові результати, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (надалі – МСФЗ) у різні періоди розкривали у своїх дослідженнях 

М. Білуха, Ф. Бутинець, С. Голов, Н. Горицька, В. Жук, Г. Кірейцев, 

М. Кужельний, Н. Малюга, Є. Мних, В. Пархоменко, О. Петрук, В. Сопко, 

Л. Сук Н. Ткаченко, В. Швець та інші науковці. Віддаючи належне розробкам 

вітчизняних і зарубіжних вчених, слід зазначити, що в питаннях обліку 

фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем. 

Мета статті полягає у дослідженні методики складання звіту про 

фінансові результати за національними та міжнародними стандартами обліку, а 

також у виявленні протиріч між ними. 

Результати дослідження. Головною метою діяльності суб’єктів 

господарювання  на сучасному етапі є отримання прибутку. Розмір отриманого 

прибутку має прямий вплив на формування власного капіталу та можливість 

підприємства розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Також частка  прибутку 

впливає на подальший розвиток підприємства, рівень заробітної плати 

персоналу, дивідендна політика тощо. Основним джерелом інформації, що 

забезпечує розрахунок показників про фінансові результати (прибуток чи 

збиток) є дані бухгалтерського обліку. Відповідно до Закону України «Про 
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» метою ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання 

користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства [1]. 

Саме за допомогою показників форми № 2 – Звіту і про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) відображається інформація щодо 

прибутку чи збитку підприємства, їх розрахунок та аналіз результатів 

діяльності підприємства. Друга назва пов’язана з введенням правил складання 

вітчизняної фінансової звітності у відповідність з МСФО. Звіт про фінансові 

результати (Звіт про скупний дохід) є джерелом інформації для здійснення 

оцінки потенційних змін економічних ресурсів господарюючого суб’єкту, 

прогнозування майбутніх грошових потоків та здійснення інших видів 

прогнозів. 

Порядок складання звіту про фінансові результати та вимоги до визнання 

і розкриття його елементів регламентується НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [2]. Після введення в дію Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

(надалі - НП(С)БО 1) питання формування фінансових результатів в обліку і 

звітності підприємства є одним із актуальних. 

Так, відповідно до НП(С)БО 1 форма фінансової звітності № 2 «Звіт про 

фінансові результати»  зазнала змін. Вона, як і раніше, має назву «Звіт про 

фінансові результати» (проте в дужках додатково наведено назву «Звіт про 

сукупний дохід») і є обов’язковою у складі фінансової звітності. Також 

виключено статтю «Надзвичайні доходи та витрати», що спряло наближенню 

звіту до вимог МСФЗ. Отже, повна назва звіту – Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід). Він містить інформацію про доходи, витрати, 

фінансові результати та сукупний дохід. 

Аналізуючи структуру та зміст Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід), наведемо внесені зміни:  
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- по-перше, для юридичних осіб, які складають консолідовану фінансову 

звітність, Міністерство фінансів України передбачило окрему форму – 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід – 

форма № 2-к); 

- по-друге, як індивідуальний, так і консолідований звіт про фінансові 

результати містить не три, як раніше, а чотири розділи. Відтепер підприємства 

зобов’язані розкривати інформацію про сукупний дохід в розділі ІІ Звіту. У 

цьому розділі наведено доволі детальну інформацію про інший сукупний дохід 

та розраховано сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді. 

Відзначимо, що показники цього розділу характеризують ті зміни в капіталі, що 

не пов’язані з визнанням доходів і витрат підприємства, а відображуються у 

складі додаткового капіталу, зокрема, результат переоцінки необоротних 

активів; 

- по-третє, зі структури Звіту про фінансові результати виключено поділ 

статей доходів і витрат підприємства на доходи і витрати в результаті звичайної 

діяльності та надзвичайні доходи і витрати. Разом з тим, такі нововведення 

наразі суперечать вимогам П(С)БО 15 «Доходи» і 16 «Витрати», які поки що 

містять такі поняття як «надзвичайні доходи» і «надзвичайні витрати». Щодо 

останніх, то у П(С)БО 16 наведено порядок відображення надзвичайних витрат 

у фінансовій звітності і розрахунок відповідної суми [3; 4]. 

Доходи і витрати, представлені у новій формі «Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)», розташовані у тому самому порядку, 

який мав місце у формі, регламентованій попереднім П(С)БО 3. Проте, у 

новому звіті дохід від основної діяльності відображено у нетто-величині 

(раніше у статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, 

послуг) відображувався загальний дохід (виручка) без вирахування наданих 

знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків). 

Як і раніше, витрати у новій формі наведено у розрізі їх функцій у розділі 

І «Фінансові результати» та елементів (характеру) у розділі ІІІ «Елементи 

операційних витрат». Розрахунок показників прибутковості акцій тепер 
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здійснюється у розділі IV, але склад і зміст показників, які потребують 

розкриття, не змінилися. 

Дослідження динаміки зміни вимог до вітчизняних форм фінансової 

звітності впродовж останніх років демонструє тенденцію адаптації їх до 

регламентацій МСФЗ. Тому, характеризуючи регламентації щодо складання 

форми «Звіт про фінансові результати», слід проаналізувати їх на відповідність 

вимогам МСФЗ. 

У міжнародній практиці Звіт про фінансові результати відомий під 

кількома назвами. У багатьох країнах його називають Звітом про прибутки та 

збитки, що співзвучно МСФЗ, або Звітом про прибуток - назви, що 

використовують переважно американські компанії. У звітності за МСФЗ 1 у 

«чистому вигляді» носить назву звіт про сукупні доходи (або складаються два 

окремих звіти: звіт про прибутки та збитки (1) та звіт про сукупний дохід) [5]. У 

міжнародних стандартах вимоги до форм фінансової звітності викладені у 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [6]. Згідно із змінами в МСБО 

суб’єкти господарювання, крім звіту про прибутки і збитки, повинні в 

обов’язковому порядку наводити інформацію про інший сукупний дохід.  

Аналізуючи зміст Звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, 

слід відмітити, що звіти побудовані на основі концепції бухгалтерського 

прибутку, під яким слід розуміти «фактичний приріст власного капіталу 

протягом звітного періоду». Відповідно до п. 7 МСБО 1 під загальним 

сукупним доходом розуміють зміну у власному капіталі протягом періоду 

внаслідок операцій та інших подій, окрім тих змін, що виникли внаслідок 

операцій з власниками, які діють згідно з їх повноваженнями власників [5]. 

Загальний сукупний дохід включає всі компоненти «прибутків і збитків» та 

іншого сукупного доходу.  

Інший сукупний дохід містить статті доходів або витрат (включаючи 

коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як 

вимагають або дозволяють інші МСФЗ. 

Компонентами іншого сукупного прибутку відповідно МСБО 1 є: 
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− зміни у надлишку переоцінки; 

− актуарні прибутки та збитки за програмами з визначеними виплатами, 

визнаними відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам»; 

− прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової 

звітності закордонної господарської діяльності; 

− прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, 

оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в 

іншому сукупному прибутку відповідно до  МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; 

− ефективна частка прибутків та збитків за інструментами хеджування 

при хеджуванні потоків грошових коштів; 

− для окремих зобов’язань, призначених як такі, що оцінюються за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або 

збитку, величина зміни справедливої вартості, що відноситься до змін 

кредитного ризику зобов’язання.  

Порівняємо характеристики складання звіту про фінансові результати 

відповідно до НП(С) БО 1 та МСБО 1 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика складання звіту про фінансові результати 
відповідно до НП(С) БО 1 та МСБО 1 

№ 
з/п 

Зміст НП(С)БО 1 МСБО 1 

1 2 3 4 

1. Форма 

Форма є регламентованою, в І 
розділі розкривається 
інформація про доходи і 
витрати, які класифіковані за 
функціями, у ІІ розділі - про 
витрати, які класифіковані за 
елементами 

Форма не регламентована, дозволяється 
вибір класифікації операційних витрат за 
функціями чи за елементами 

2. 
Деталізація 
інформації 

Наведення додаткових рядків, 
заголовків або підсумків не 
передбачено. 

Додаткові рядки, заголовки та проміжні 
підсумки слід подавати у звіті, якщо 
цього вимагають інші стандарти або 
якщо це необхідно для правдивого 
відображення фінансових результатів 
діяльності підприємства 

3. 
Розкриття 

інформації про 
види діяльності 

Основна, операційна, 
фінансова, інша 

Операційна, фінансова, інвестиційна 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011#n297
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_016#n2
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

4. 

Визнання 
статей та їх 

відображення у 
Звіті 

Визначається порядок оцінки, 
визнання, відображення в Звіті 
доходів, витрат, розподілу витрат 
за періодами. 
Встановлено форму та порядок 
заповнення статей Звіту 

Порядок визнання доходів і витрат 
не передбачено, заборонено згортати 
статті доходів та витрат (за 
виключенням випадків, 
передбачених МСФЗ). 
Визначено, що Звіт про прибутки та 
збитки має містити певні рядки. 
Чіткі вказівки щодо заповнення 
Звіту відсутні 

5. 
Подання 

доходів і витрат 

Доходи та витрати поділено на: 
− операційні; 
− фінансові; 
− інші. 

У додатку до МСБО 1 наведено 
приклади звітів про фінансові 
результати, де доходи і витрати 
звичайної діяльності подано у 
такому розрізі: 
− пов’язані з операціями; 
− пов’язані з фінансовими 
інвестиціями та залученням 
фінансування 

6. 
Подання 

діяльності, що 
припинена 

Відображається у статті 
«Прибуток (збиток) від 
припиненої діяльності після 
оподаткування»; відображаються 
прибуток або збиток від припине-
ної діяльності після 
оподаткування та/або прибуток 
або збиток від переоцінки 
необоротних активів та груп 
вибуття, що утворюють 
припинену діяльність і 
оцінюються за чистою вартістю 
реалізації. 

Згідно з МСФЗ 5 прибуток (збиток) 
до оподаткування від діяльності, що 
припинена, слід наводити 
безпосередньо у звіті 

7. 

Розрахунок 
показників 

прибутковості 
акцій 

Передбачено розділ IV Звіту 
«Розрахунок показників 
прибутковості акцій», порядок 
розрахунку показників чистого 
прибутку на одну просту акцію 
визначається відповідно до 
П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» 

Визначено, що підприємство має 
розкривати або у Звіті про прибутки 
та збитки, або у Примітках до 
фінансової звітності суму дивідендів 
на акцію, оголошену за період, який 
охоплює фінансова звітність 

Джерело: узагальнено автором за [2; 5; 6] 
 
Аналізуючи зміст НП(С)БО 1, додатків до нього можна дійти висновку, 

що при певному зближенні регламентацій щодо складання Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) з вимогами МСБО ще не повністю 

ідентичні. Зокрема, це стосується питань класифікації видів діяльності, 

відображення інших операційних та інших доходів і витрат, форматів 
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представлення елементів операційних витрат, наведення компонентів іншого 

сукупного доходу тощо. Крім того, не зважаючи на те, що п.10 МСБО 1 

«Подання фінансових звітів» дає можливість суб’єкту господарювання 

використовувати інші назви для звітів, ніж ті, що використовуються 

безпосередньо у ньому, назву форми, на нашу думку, доцільно змінити, 

оскільки термін «фінансові результати» нормативно не врегульовано. 

Позитивною новацією НП(С)БО 1 є обов’язкове звітування про інший 

сукупний дохід. Показник сукупного доходу як індикатор змін в активах 

компанії є дуже інформативним, оскільки лежить в основі прийняття рішень 

інвесторами і кредиторами. Разом з тим, ще й досі на міжнародному рівні 

тривають дискусії щодо того, які елементи мають бути наведені у складі іншого 

сукупного доходу і коли вони мають бути перекласифіковані в елементи 

чистого прибутку.  

Отже, методологічні засади відображення та формування даних про 

фінансові результати у звітності визначає в Україні НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» та «Методичні рекомендації щодо заповнення 

форм фінансової звітності» [6; 7]. У міжнародній практиці окремого стандарту 

немає, проте, форми фінансової звітності визначено у МСБО 1 «Подання 

фінансових звітів». 

Серед головних позитивних сторін застосування у МСБО 1 і для суб’єктів 

господарювання, що складають фінансову звітність, і для її користувачів слід 

виділити наступні: 

− забезпечення порівнянності звітності з іншими господарюючими 

суб’єктами, незалежно від того, на якій території відбувається їх фінансово-

господарська діяльність; 

− можливість залучення іноземних інвесторів, партнерів та позикового 

капіталу; 

− підвищення можливостей виходу на зарубіжні ринки; 

− прозорість показників звітності та можливість перевірки їх 
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достовірності міжнародними аудиторськими компаніями [8]. 

Відмінною рисою МСБО від національної системи бухгалтерського 

обліку є те, що звітність за МСБО формується не ґрунтуючись на законодавчих 

нормах, а виходячи з конкретних фінансових реалій. Таким чином, пріоритет 

віддається економічному змісту, а не формі, що відповідає принципу 

превалювання сутності над формою, задекларований у концептуальних основах 

МСБО та у вітчизняному законодавстві (зокрема, в Законі України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»). 

НП(С)БО 1 містить додатки з формами фінансової звітності та переліком 

додаткових статей фінансової звітності. Оновлені форми фінансової звітності, 

зокрема і Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), складають та 

подають юридичні особи усіх форм власності (крім банків та бюджетних 

установ), що ведуть облік за національними стандартами, так і ті підприємства, 

які застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності. Винятком лише є 

суб’єкти малого підприємництва. Вони (за винятком тих, що ведуть 

бухгалтерський облік за міжнародними стандартами) звітують за формами із 

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкту малого підприємництва». 

Висновки. Отже, Звіт про фінансові результати (звіт про скупний дохід) є 

джерелом інформації для здійснення оцінки потенційних змін економічних 

ресурсів господарюючого суб’єкту, прогнозування майбутніх грошових потоків 

та здійснення інших видів прогнозів. Аналіз джерел нормативно-правового 

спрямування дозволяє зауважити, що законодавча база для здійснення обліку 

фінансових результатів представлена в Україні достатньо значною кількістю 

нормативно-правових актів, проте, існує ряд невідповідностей, що потребують 

вирішення з метою одержання об’єктивної облікової інформації, що 

впливатиме на визначення фінансового результату. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Анотація. У статті досліджено питання 
управління витратами підприємства, 
зокрема суть та значення таких методів, як: 
стандарт-костинг, таргет-костинг, ABC-

аналіз. Також розглянуто досвід країн, які 
звернули увагу на необхідність державного 
регулювання витрат підприємства. 
Розглянуто досвід розвитку державного 

Abstract. The article deals with issues of cost 

management of an enterprise, in particular the 

essence and significance of such methods as: 

standard-kosting, target-kusting, ABC-analysis. 

Also reviewed is the experience of countries 

that have drawn attention to the need for state 

regulation of costs of the enterprise. The 

experience of development of state regulation of 
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регулювання витратами підприємства 
Сполучених Штатів Америки, Канади, 
Іспанії, Франції. В результаті проведеного 
дослідження, що виконане на основі аналізу 
цих країн, виокремлено переваги державного 
регулювання витратами підприємництва та 
зроблено висновки. 
Ключові слова: витрати, управління 
витратами, стандарт-костинг, таргет-

костинг, ABC-аналіз. 

expenses by the enterprises of the United States 

of America, Canada, Spain, France is 

considered. As a result of the research carried 

out on the basis of the analysis of these 

countries, the advantages of state regulation of 

the expenses of entrepreneurship are 

highlighted and conclusions are drawn. 

Keywords: costs, cost management, standard-

kosting, target-kusting, ABC-analysis. 

 

Вступ. Система управління господарським життям підприємства має 

чимало визначальних складових. Одна з активних та знакових її ланок – 

управління витратами, у тому числі – адміністративними. Саме цей вагомий 

чинник, поряд з іншими, має забезпечувати необхідною інформацією 

управлінський персонал підприємства для прийняття відповідних рішень, адже 

від достовірності, оперативності та доцільності інформації щодо витрат 

залежить ефективність виробничої діяльності підприємства, його спроможність 

втриматися в сучасному конкурентному середовищі та досягти бажаних 

результатів. Наближення перспективи вступу України до ЄС передбачає 

перебудову національних стандартів обліку, приведення у відповідність з 

міжнародними вимогами складання фінансових звітів. Перехід ряду 

підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності та обліку вимагає 

вдосконалення чинної облікової політики, методів і форм управління 

підприємством та його витратами. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню стану 

управління та методів оптимізації  витрат  в останні роки все більше 

присвячується праць науковців та практиків. Зазначені питання достатньо 

ретельно досліджені в наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених, зокрема таких, як І. Белова, Ф. Бутинця, М. Кужельного, Є. Мниха, 

Л. Нападовської, М. Палюх, М. Пушкара, В. Сопка, Ю. Цал-Цалка, 

М. Чумаченка та ін. 

Отже, дослідження управління адміністративними витратами на сьогодні 

є актуальним та розглядається провідними науковцями під різноманітними 
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кутами зору. Разом з тим, не достатньо розкритим залишається питання щодо 

використання найбільш ефективних методів управління адміністративними 

витратами з огляду сучасних викликів ринку.  

Мета статті полягає у дослідженні особливостей та відмінностей 

вітчизняних і зарубіжних методів управління витратами, обґрунтування 

доцільності використання вітчизняними підприємствами таких методів, як: 

стандарт-костинг, таргет-костинг, ABC-аналіз. 

Результати дослідження. Серед важливих направлень управлінської 

діяльності на підприємстві виділяють керування витратами. Управління 

витратами визначають як взаємопов’язаний комплекс робіт, які мають 

коригуючий вплив на процес формування витрат під час господарської 

діяльності підприємства, спрямовані на досягнення оптимального рівня затрат у 

всіх підсистемах виробництва за умови виконання в них будь-яких робіт [1]. 

Управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх 

функцій, які властиві управлінню будь-яким об'єктом, тобто розробку 

(прийняття) і реалізацію рішень, а також контроль за їх виконанням (рис. 1).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Функції управління адміністративними витратами 

Джерело: узагальнено автором за [1] 
 

На стадії впровадження управлінського рішення основну роль відводять 

функціям організації, координації і регулювання, активізації і мотивації. 
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Організація – один із найбільш важливих елементів ефективного 

управління. Вона вказує, як саме здійснюється управління витратами, тобто хто 

це робить, у який термін, з використанням якої інформації і документів, якими 

способами. Визначаються місця виникнення витрат, центри затрат і центри 

відповідальності за їх дотримання. 

Координація і регулювання затрат передбачають порівняння фактичних 

витрат із запланованими, виявлення відхилень і прийняття оперативних заходів 

щодо їх ліквідації. Якщо виясняється, що змінились умови реалізації плану, то 

втрати, які заплановані на його виконання, коригують. Своєчасна координація і 

регулювання витрат дають можливість підприємству уникнути серйозного 

зриву у виконанні запланованого економічного результату діяльності. 

Активізація і мотивація – це пошук способів впливу на працівників, що 

дадуть змогу виконувати заплановані показники рівня затрат та шукати способи 

їх мінімізації. 

Основними складовими контрольної стадії є облiк та аналiз. Облік, як 

основна складова управління затратами, важливий для підготовки інформації з 

метою прийняття правильних господарських рішень. Провідною рисою 

раціональної організації обліку затрат є створення інформаційної бази для 

здійснення аналізу витрат та прийняття відповідних управлінських рішень. 

Аналіз затрат, складова частина функції контролю, допомагає оцінити 

ефективність використання всіх ресурсів підприємства, тобто визначити 

ступінь раціональності витрат та оцінки впливу факторів на їх обсяг, знайти 

можливості мінімізації затрат на виробництво та причини перевитрат, зібрати 

інформацію для підготовки планів і прийняття ефективних управлінських 

рішень у сфері затрат. Результати аналізу є базою для планування витрат. 

Функція контролю (моніторингу) в системі управління витратами 

забезпечує зворотній зв'язок, порівняння планових і фактичних затрат. 

Ефективність моніторингу забезпечується коригуючими управлінськими 

діями, що направляються на приведення фактичних затрат у відповідність до 
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запланованих або на зміну планів, якщо вони не можуть бути виконані 

внаслідок об’єктивної зміни виробничих умов [1].  

До методів управління витратами відносяться: стандарт-костинг, таргет-

костинг, АБС – аналіз (табл. 1). 

Таблиця 1 

Методи управління витратами 

№ 
з/п 

Метод 
управління 
витратами 

Його суть Переваги методу управління 

1 2 3 4 

1. 
Стандарт-
костинг 

Система 
калькулювання 
собівартості та 
управління витратами 
шляхом затвердження 
стандартів за окремими 
їх видами та аналізу 
відхилень між 
фактичними і 
стандартними 
витратами. 
Основним завданням 
системи є облік втрат і 
відхилень у прибутку 
підприємства  

Вагомою перевагою системи «стандарт-
костинг» визнають «обмеження» собівартості 
продукції змінними витратами. Критеріями 
такого оцінювання є її значення, яке полягає у 
тому, що ця система: 
– спрощує нормування витрат, їхнє планування, 
облік і контроль, збільшує «оглядовість» 
собівартості й контрольованість статей витрат; 
–  дає змогу оптимізувати виробничу програму, з 
врахуванням усіх змін у діловому світі; 
–  вирішує питання оптимальної ціни на 
продукцію на ринку з метою забезпечення 
конкурентоспроможності; 
–  зменшує навантаження на роботу бухгалтерів 
щодо відображення інформації про непрямі 
(постійні) витрати. 

2. 

Таргет-
костинг 
(target 

costing) 

Таргет-костинг слід 
розглядати не як 
техніку розрахунків, а 
як спосіб оптимізації 
продукту   

Умова для використання в роботі таргет-костинг 
полягає в тісному співробітництві дослідно-
конструкторського бюро з іншими підрозділами 
підприємства. Якщо продукт розробляється і 
проводиться в розрахунку на анонімного покупця, 
то велике значення набуває співробітництво з 
відділом маркетингу. Якщо ж вирішено 
розробити новий продукт, то слід створити 
міжфункціональну робочу групу експертів з 
цільовим витратам. Така робоча група 
утворюється в першу чергу із співробітників 
дослідно-конструкторського бюро, служби 
маркетингу, відділу якості, виробничих 
підрозділів і служби контролінгу. 

3. ABC-аналіз 

Метод, що дозволяє 
класифікувати ресурси 
за ступенем їх 
важливості  

АВС-аналіз це інструмент, який дозволяє вивчити 
товарний асортимент, визначити рейтинг товарів 
за зазначеними критеріями і виявити ту частину 
асортименту, яка забезпечує максимальний ефект. 
У його основі лежить принцип Парето - 20% усіх 
товарів дають 80% обороту. 

Джерело: узагальнено автором за [2] 
 
За усіма ознаками можна стверджувати, що «стандарт-костинг» – система 
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управлінського обліку. Її використання обмежене через неповноту розрахунку 

показника собівартості продукції та ускладнення розподілу витрат. Система 

«стандарт-костинг» може бути представлена за допомогою схеми: виручка від 

продажу продукції – собівартість продукції – валовий прибуток – відхилення 

від стандартів – фактичний прибуток. Міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку також передбачено неприйнятність цієї системи для 

складання зовнішньої звітності і розрахунку податків [3]. 

Таргет-костинг (target costing) перекладається з англійської як управління 

на основі цільових витрат. Щоб у процесі виникнення продукту визначити 

задані цільові витрати, необхідно з цільової ціни відняти так звану цільову 

прибуток (бажану маржу прибутку). Отримані таким чином допустимі витрати 

є верхньою межею витрат. Її не можна переходити, оскільки в іншому випадку 

або буде перевищена допустима ціна, або бажана маржа прибутку стане занадто 

маленькою. Потім проводиться зіставлення зазначених допустимих витрат, 

наприклад, з витратами на дослідно-конструкторські роботи і виробництво [4]. 

ABC-аналіз – є одним з методів раціоналізації і може застосовуватися в 

сфері діяльності будь-якого підприємства. Ідея методу АВС аналізу будується 

на підставі принципу Парето: «за більшість можливих результатів відповідає 

відносно невелике число причин», зараз більш відомого як «правило – 20 на 

80». По відношенню до ABC-аналізу правило Парето може прозвучати так: 

надійний контроль 20% позицій дозволяє на 80% контролювати систему, будь – 

то, запаси сировини і комплектуючих, або продуктовий ряд підприємства тощо. 

ABC-аналіз – це аналіз товарних запасів шляхом ділення на три категорії: 

– А – найбільш цінні, 20% – товарних запасів; 80% – продаж. 

– В – проміжні, 30% – товарних запасів; 15% – продаж. 

– С – найменш цінні, 50% – товарних запасів; 5% – продаж. 

Враховуючи це, весь асортимент  підприємства можна розділити на групи 

за ступенем важливості. Дані АВС-аналізу допомагають оптимізувати товарний 

асортимент. При всіх численних плюсах цього виду аналізу існує один значний 

мінус: даний метод не дозволяє оцінити сезонні коливання попиту на товари. 
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Досвід Сполучених Штатів Америки, мабуть, краще за досвід інших країн 

дає уявлення про те, як зароджувалася та еволюціонувала концепція 

регулювання витратами підприємництва. Одним із етапів на шляху державного 

регулювання витратами підприємництва стала розробка системи розподілу 

ресурсів за цілями «Планування – програмування – бюджетування» (Planning – 

Programming – Budgeting System). Головною її метою було забезпечення 

оптимального розподілу ресурсів. Перед кожним державним міністерством та 

відомством ставилося завдання проаналізувати всі види діяльності, що ними 

виконуються, згрупувати ці види діяльності у відповідні програми, що потім 

реалізовувалися. Удосконалення системи розподілу за цілями призвело до 

виникнення Концепції «Управління за цілями» (Management by Objectives), що 

передбачала підвищення відповідальності співробітників державних органів 

перед підприємством стосовно можливості досягнення цілей. 

Цікавим для вивчення є досвід Канади. В Канаді з 1995 р. всі федеральні 

міністерства і відомства в обов’язковому порядку повинні визначати основні 

суспільно значущі результати своєї діяльності. На основі цього здійснюється 

планування, оцінка результативності та складання звітів щодо державного 

регулювання витратами підприємства. Відповідно до законодавства Канади 

органи державної влади зобов’язані забезпечувати об’єктивну оцінку, аналіз 

результатів реалізації програм з управління витратами підприємства, а також 

ступінь досягнення поставлених цілей [5]. 

В Іспанії контроль за дотриманням витрат, які впливають на формування 

ціни товару чи послуги здійснюється Вищою радою з ціни при Міністерстві 

економіки і фінансів. Держава здійснює регулювання та контроль за витратами 

підприємницької діяльності на товари першої необхідності, список товарів і 

послуг, витрати яких підлягають державному регулюванню останніми роками 

скоротився. Однак, перелік товарів і послуг, витрати яких регулюються 

державою, постійно публікуються в засобах масової інформації.  

Прикладом жорсткого механізму державного регулювання витратами 

підприємства є досвід Франції. Незважаючи на наявність ринкової економіки та 
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на дію принципу вільного встановлення цін, роль держави полягає у прямому 

регулюванні витрат підприємництва шляхом встановлення фіксованих цін та 

фіксованих тарифів на газ, електроенергію, транспортні послуги. 

Висновки. Таким чином, усі розглянуті методи витрат покликані 

забезпечувати управлінців інформацією такого виду, яка б дозволила 

контролювати витрати та сприяти їх скороченню. В свою чергу, зарубіжний 

досвід державного регулювання витратами підприємства надає змогу 

сформулювати пропозиції, які мають бути спрямовані на його адаптацію в 

Україну: необхідно вдосконалити нормативно-правову базу, що визначатиме 

державне регулювання витратами підприємства, в частині його 

методологічного забезпечення; розробити методичні рекомендації щодо оцінки 

ефективності та результативності управління витратами; проводити комплексну 

експертну оцінку кінцевих результатів виконання конкретної програми з 

регулювання витратами підприємства. Як бачимо, зарубіжний та вітчизняний 

досвід у сфері управління  витратами доволі широко відкриває спектри 

методики управління витратами у діяльності підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ПОРІВНЯННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 
Анотація. Питання про складання фінансової 
звітності для відображення операцій з власним 
капіталом відповідно до вимог міжнародних 
стандартів фінансової звітності на сьогодні є 
досить актуальними. Проте, у вітчизняній 
практиці відсутній механізм забезпечення 
застосування міжнародних стандартів при 
складанні звітності та веденні обліку власного 
капіталу, що викликає труднощі при переході 
українських підприємств на міжнародні 
стандарти фінансової звітності. У статті 
проведено порівняння національних та 
міжнародних стандартів обліку і звітності 
стосовно власного капіталу підприємств. 
Визначено та проаналізовано розбіжності, 
намічено шляхи гармонізації вітчизняного 
обліку. Через існуючі невідповідності у 
міжнародних та вітчизняних облікових 
стандартах щодо обліку власного капіталу, 
дане питання є актуальним та потребує 
подальшого дослідження. 
Ключові слова: власний капітал, національні 
стандарти обліку, міжнародні стандарти 
фінансової звітності. 

Abstract. The question of compiling financial 

statements for the presentation of operations 

with equity in accordance with the 

requirements of international financial 

reporting standards is very relevant today. 

However, in domestic practice, there is no 

mechanism for ensuring the application of 

international standards in reporting and 

accounting of own capital, which causes 

difficulties in the transition of Ukrainian 

enterprises to international standards of 

financial reporting. The article compares 

national and international accounting and 

reporting standards for enterprises' equity. 

Differences have been identified and 

analyzed, ways of harmonization of domestic 

accounting are outlined. Due to existing 

mismatches in international and domestic 

accounting standards for accounting for 

equity, equity accounting, its reporting is 

relevant and requires further research. 

Keywords: equity capital, national 

accounting standards, international financial 

reporting standards. 

 

Вступ. Власний капітал відіграє ведучу роль у створенні та розвитку 

підприємства. Він є важливою і вагомою складовою всього капіталу 

підприємства, впливає на фінансовий стан та рівень фінансової незалежності. 

Для прийняття обґрунтованих та виважених управлінських рішень, керівникам 
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потрібна повна та достовірна інформації про фінансово-майновий стан їх 

підприємства. Основним джерелом, де акумулюється та систематизується 

необхідна інформація, є бухгалтерський облік та фінансова звітність. Тому на 

сьогодні, для підприємств виняткове значення мають удосконалення методики 

обліку власного капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій 

звітності [1]. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання обліку 

формування та використання власного капіталу розглядались в працях таких 

провідних вітчизняних вчених, як Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, 

Л. Л. Куц, М. С. Пушкар, В. Ф. Палій, В. В. Сопко та ін. І хоча проблемам 

обліку власного капіталу присвячено багато праць, нині все ж таки існує 

проблема удосконалення методології бухгалтерського обліку та звітності 

власного капіталу з урахуванням сучасних вимог вітчизняного обліку та 

міжнародного досвіду [2]. 

Актуальність, практична значущість та недостатня узгодженість 

вітчизняного та зарубіжного досвіду вказаного питання зумовили вибір теми 

статті, визначили її мету та завдання. 

Метою статті є порівняння національних та міжнародних стандартів щодо 

обліку та звітності власного капіталу, аналіз виявлених розбіжностей та 

визначення напрямків  гармонізації вітчизняного обліку. 

Результати дослідження. Питання про складання фінансової звітності 

для відображення операцій з власним капіталом відповідно до вимог 

міжнародних стандартів фінансової звітності на сьогодні є досить актуальними. 

Проте, у вітчизняній практиці відсутній механізм забезпечення застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності при складанні звітності та веденні 

обліку власного капіталу, що викликає труднощі при переході українських 

підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти детально не регламентують питання обліку 

власного капіталу у силу специфічності національних законодавств, що 

визначають вимоги до формування власного капіталу для різноманітних форм 
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організації бізнесу і, відповідно, відмінностей національних правил його обліку. 

Відображення інформації про власний капітал у фінансовій звітності в Україні 

майже не відрізняється від міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Основною відмінністю є те, що за міжнародними стандартами бухгалтерського 

обліку є обов’язковим лише розкриття інформації про випущений капітал та 

резерви, а статті власного капіталу є згрупованими і носять рекомендований 

характер [3]. При розгляді потреби в додаткових статях необхідно виходити з 

вимоги доречності подання такої інформації для її розуміння, з огляду на мету 

складання кожного фінансового звіту. Перевагою сформованого підходу є 

забезпечення можливості складання фінансових звітів з урахуванням специфіки 

суб’єктів господарювання, яка, зокрема, визначає склад та структуру елементів 

фінансових звітів. 

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», за винятком змін 

в результаті операцій з власниками (наприклад, внески в статутний капітал, 

виплата дивідендів та витрати, пов'язані з цими операціями з власниками), 

зміни в капіталі протягом періоду представляють загальну суму доходів і 

витрат (включаючи прибутки і збитки) від діяльності, яка не пов’язана з 

розрахунками з власниками [3]. 

На відміну від українського законодавства та МСФЗ американські 

облікові принципи (US GAAP) включають в себе окремий стандарт, 

присвячений питанням відображення капіталу в бухгалтерській звітності – 

стандарт ASC 505 «Розкриття інформації про структуру капіталу», згідно з 

яким підприємство повинно розкривати в рамках фінансової звітності в 

короткій формі права і привілеї власників різних типів цінних паперів, які 

випустило це підприємство.  

В Україні, на нашу думку, слід застосувати практику Великобританії 

щодо розкриття інформації у фінансовій звітності про резервний капітал, що 

забезпечить прийняття більш ефективних управлінських рішень та 

особливостей формування резервів і розподілу податкових платежів у часі, що 
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дозволить підприємствам протягом строку дії кредиту підтримувати показники 

прибутку на оптимальному для них рівні. 

Як показав проведений аналіз формування інформації у Звіті про 

прибутки та збитки у світовій практиці, у багатьох країнах у звіті наводиться 

інформація про нерозподілений прибуток та використання прибутку. Так, 

стандарти GAAP рекомендують, крім Звіту про фінансові результати та 

Балансу, складати Звіт про нерозподілений прибуток. Така інформація є 

необхідною для аналізу діяльності підприємства та у першу чергу цікавить 

інвесторів. Тому доцільним є її наведення у Звіті про фінансові результати в 

Україні. Також слід зауважити, що список резервів – елементів капіталу за 

МСФЗ ширший, ніж у Національних стандартах бухгалтерського обліку. Таким 

чином, «резервами» мають називати резерв переоцінки основних засобів 

(МСФЗ 16 «Основні засоби»), резерв переоцінки нематеріальних активів 

(МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»), резерв переоцінки фінансових активів 

(МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка») тощо [3].  

Варто зазначити, що міжнародні стандарти не містять суворої вимоги про 

те, що у Звіті про фінансовий стан (баланс) обов'язково має бути наведена 

стаття «Нерозподілений прибуток» (параграф 54 МСБО 1«Подання фінансових 

звітів»). Наприклад, неприбуткові організації можуть відносити сальдо 

нерозподіленого чистого фінансового результату в статтю «Приріст чистих 

активів». Підприємства малого бізнесу можуть відображати нерозподілений 

прибуток у складі статті пасиву, яку наводять у балансі під єдиною назвою 

«Капітал і резерви» або як «Власний капітал» [4]. 

Загалом можна зробити висновки, що проведене дослідження вимог 

МСФЗ і US GAAP дало можливість сформулювати основні рекомендації в 

частині розкриття інформації про власний капітал у бухгалтерській звітності. 

Також порівняльна характеристика міжнародних та національних стандартів та 

проведений аналіз вимог МСФЗ і US GAAP щодо обліку власного капіталу дав 

можливість сформулювати основні рекомендації в частині розкриття 

інформації про власний капітал у бухгалтерській звітності. 
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Згідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Міністерством 

фінансів України 07.02.2013 р. № 73, власний капітал – це частина в активах 

підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань [5]. 

У міжнародних стандартах бухгалтерського обліку не використовується 

такий термін як «власний капітал», еквівалентом до нього в зарубіжній 

практиці є поняття «чисті активи» (net assets). 

Рекомендації, на рахунок оцінки та відображення у фінансовій звітності 

інформації, щодо елементів капіталу за міжнародними стандартами 

відображено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Тлумачення елементів капіталу за МСФЗ 
Поняття, що тлумачиться Стандарт Назва стандарту 

1 2 3 

Визначення капіталу 
Концептуальні 

основи (Framework) 
Принципи підготовки 
фінансової звітності 

Характеристика капіталу та його 
відмінність від зобов’язань 

МСФЗ (IFRS) 7 
Фінансові інструменти: 
розкриття інформації 

Інтерпретації МСФЗ 
(IFRIC) 2 

Частки участі в кооперативах і 
подібних фінансових 
інструментах 

Відображення в складі капіталу зміни 
вартості окремих видів активів, а 
також відстрочені по- пдатки, 
пов’язані з цим капіталом 

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток 
МСБО (IAS) 16 Основні засоби 
МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи 

МСБО (IAS) 39 
Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка 

Відображення в складі капіталу 
результатів змін облікової полі- тики 
та виправлення помилок 

МСФО (IAS) 8 
Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки 

Відображення в складі капіталу 
результатів змін курсової  різниці МСФЗ (IAS) 21 Вплив змін валютних курсів 

Розкриття інформації щодо влас- 
ного капіталу у фінансовій звітнос 
ті підприємства 

МСБО (IAS) 1 Подання фінансових звітів 

МСФЗ (IFRS) 7 
Фінансові інструменти: 
розкриття інформації 

Інтерпретації 
МСФЗ (IFRIC) 2 

Частки участі в кооперативах 
і подібних фінансових 
інструментах 

Джерело: узагальнено автором за [3] 

 
У процесі управління підприємством окреме місце займає походження 

власного капіталу. Світова практика використовує наступний поділ власного 

капіталу за джерелами утворення (рис. 1). 
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Рис. 1. Складові власного капіталу за міжнародними стандартами 

Джерело: побудовано автором за [6] 
 
У вітчизняній практиці власний капітал підприємства, залежно від 

джерела формування, також поділяється на дві групи (рис. 2). 

Щодо реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, то в 2013 

році до НП(С)БО 1 були внесені зміни у структури та назви форм фінансової 

звітності у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Введено такі статті балансу як «зареєстрований капітал» і «капітал в 

дооцінках», введено поняття сукупного доходу і визначено його складові, які 

відображаються в розділі II Звіту про фінансові результати. Це дооцінка 

(уцінка) необоротних активів, дооцінка (уцінка) фінансових інструментів, 

накопичені курсові різниці, частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств, інший сукупний дохід [7]. 

 

 

 

 

Власний капітал 

й капіт

Вкладений (інвестиційний) капітал 

Це величина коштів, зароблених 
власниками і реінвестованих у 
діяльність підприємства (частина 
зароблених коштів може 
вилучатися власниками,наприклад, 
у вигляді дивідендів). Показує, 
наскільки збільшилися чисті 
активи підприємства в результаті 
діяльності підприємства за весь 
час його існування 

Зароблений капіталл 

Являє собою величину коштів, 
внесених власниками при 
організації підприємства (може 
змінюватися тільки за рахунок 
додаткових інвестицій або 
вилучень коштів власників) 

Доходи і витрати, що 
відносяться  
безпосередньо на капітал 

 

Резерви, створені з 
чистого прибутку 

Накопичений  
Нерозподілений чистий  
прибуток 



 

 

357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Складові  власного капіталу за національними стандартами 

Джерело: побудовано автором за [5] 
 
Порівняння класифікації власного капіталу в плані рахунків за 

вітчизняними стандартами та за МСФЗ наведені в табл. 2. 

Таблиця 2  
Класифікація власного капіталу за МСФЗ та НП(С)БО1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» 
Код 

рахунку 

Назва рахунку за 

НП(С)БО 
МСФЗ 

Код 
рахунку 

Назва рахунку за МСФЗ 

1 2 3 4 5 

40 Зареєстрований капітал IAS1, 39 E.01 Статутний капітлал 
41 Капітал у дооцінках IAS1, 39 E.05.01 Резерв переоцінки 

421 Емісійний дохід IAS1, 39 E.02.01 Емісійний дохід 

422 Інший вкладний капітал IAS1, 39 Е.04.01 
Додатковий оплачений 

капітал 

423 Накопичені курсові різниці IAS1, 32,39 Е.09.01 
Ефект курсових 

різниць 

425 Інший додатковий капітал IAS1, 39 Е.04.01 
Додатковий оплачений 

капітал 

43 Резервний капітал IAS1, 39 Е.04 
Додатковий оплачений 

капітал 

44 
Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки) IAS1, 39 E.07 
Нерозподілений 

прибуток 

441 Прибуток нерозподілений IAS1, 39 E.07.01 
Прибуток 

нерозподілений 
442 Непокриті збитки IAS1, 39 E.07.02 Непокриті збитки 

Власний капітал 

Вкладений  
(інвестиційний) капітал 

Зароблений капітал 

Сформований за рахунок внесків 
власників підприємства, а також 
унаслідок конвертування боргових 
зобов`язань підприємства в акції або 
частки (паї) 

Це капітал сформований  
внаслідок господарської  
діяльності підприємства 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  

Інший додатковий капітал 

Резервний капітал 
Зареєстрований капітал 

(статутний капітал, пайовий 
капітал) 

Додатково вкладений капітал 
(емісійний дохід, інші внески 

засновників понад 
зареєстрований статутний 

фонд) 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 

443 
Прибуток використаний у 

звітному періоді IAS1, 39 E.07.03 
Прибуток 

використаний 
45 Вилучений капітал IAS1, 32,39 E.03 Вилучений капітал 
451 Вилучені акції IAS1, 32,39 E.03.01 Вилучені акції 
452 Вилучені вклади та паї IAS1, 32,39 E.03.02 Вилучені вклади та паї 
453 Інший вилучений ккапітал IAS1, 32,39 E.09.01 Ефект курсових різниць 
46 Неоплачений капітал IAS1, 39 E.06 Неоплачений капітал 

47 
Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 
IAS1, 39 L.03 

Інші короткострокові 
зобов’язання і нараховані 

витрати 

471 
Забезпечення виплат 

відпусток 
IAS1, 39 L.03.05 

Резерв під невикористані 
відпустки та інші 

резерви 

472 
Додаткове пенсійне 

забезпечення 
IAS1, 39 L.03.05 

Резерв під невикористані 
відпустки та інші 

резерви 

473 
Забезпечення гарантійних 

зобовязань 
IAS1, 39 L.03.05 

Резерв під невикористані 
відпустки та інші 

резерви 

474 
Забезпечення інших витрат 

і платежів 
IAS1, 39 L.03.05 

Резерв під невикористані 
відпустки та інші 

резерви 

48 
Цільове фінансування та 

цільові надходження 
IAS1, 39 L.03 

Інші короткострокові 
зобов’язання і нараховані 

витрати 
Джерело: узагальнено автором за [3] 
 

Класифікація власного капіталу за джерелами його утворення є досить 

важливою при визнанні його елементів та складанні фінансової звітності за 

МСФЗ та ПСБО (табл. 3). 

Таблиця 3 

Порівняння складу фінансової звітності за МСФЗ та ПСБО 

МСФЗ ПСБО 
Звіт про фінансовий стан Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) 

Звіт про сукупні доходи за період 
Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) (форма № 2) 

Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів (форма №3) 
Звіт про зміни у власному капіталі Звіт про власний капітал (форма № 4) 
Примітки, що містять стислий виклад 
суттєвих облікових політик та інші 
пояснення 

Примітки до фінансової звітності (форма 5) 

Джерело: узагальнено автором за [3; 5] 
 
Здійснивши аналіз таблиці 3, можна сказати, що істотних різниць між 

компонентами фінансової звітності немає. Однак, не дивлячись на це, порядок 
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її складання та зміст статей, що відображені в цих двох пакетах звітності, різні. 

Це можна пояснити тим, що поняття власного капіталу в зарубіжній практиці 

розглядається в основному стосовно акціонерних компаній. А тому міжнародні 

стандарти містять детальні вимоги щодо обліку випуску акцій, операцій з 

власними викупленими акціями, опціонів на акції та ін. Така інформація 

відображається в спеціальному звіті про зміни у власному капіталі (Statement of 

changes in shareholders' equity), який є важливою частиною фінансової звітності 

компанії. 

Найбільш суттєві різниці є в методичній частині звітності, зокрема вони 

стосуються економічних факторів, таких як оподаткування, соціальних 

відрахувань, більш обмежених можливостей і вимог щодо створення резервів 

на гарантійне обслуговування, ремонт, податкових резервів, майбутніх доходів 

за відсотками або дивідендами [6]. 

Погоджуємось з думкою проф. Жука В. М., що перспективною є розробка 

і окремого стандарту обліку «Власний капітал» як на національному так і на 

міжнародному рівні. Такий стандарт повинен містити наступні обов’язкові 

параграфи: 

1. Загальні положення – сфера дії стандарту, тощо. 

2. Поняття, склад та класифікація власного капіталу – трактування 

понять, що використовуються в стандарті, опис формування його 

складових,  класифікація відповідно до різних організаційно-правових форм 

власності та виду підприємницької діяльності, тощо. 

3. Оцінка капіталу – правила оцінки та дооцінки. 

4. Принципи, правила та методичні підходи до обліку власного 

капіталу. 

5. Розкриття інформації – інформація, що підлягає відображенню у 

фінансовій звітності. 

6. Заключні положення. 

Розробка й введення в національну та міжнародну практику 

запропонованого стандарту обліку сприятиме удосконаленню процесу 
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бухгалтерського обліку, що призведе до уникнення неузгодженостей та 

існуючих проблем відображення об’єктивної інформації про власний капітал із 

врахуванням інституційних змін в глобальному та національному вимірах [8]. 

Висновки. Отже, як показує досвід, Україна пішла шляхом розробки 

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), які 

ґрунтуються на основних концепціях МСФЗ. Вже сьогодні Мінфін поступово 

вносить зміни до Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних та 

зменшуючи прогалину між вітчизняною системою обліку та 

загальноприйнятою європейською [9]. Разом з тим, сучасні економічні теорії 

доводять, що цей процес доцільно проводити на принципах адаптування, із 

врахуванням інституціональних особливостей та змін. 

Надзвичайно важливим в цьому контексті є гармонізація обліку власного 

капіталу, стандартизація якого чітко не регламентується ні МСБО, ні ПСБО, що 

не сприяє розвитку інвестиційного клімату та підприємницької ініціативи. 

Удосконалення стандартизації обліку капіталу вимагає детального 

вивчення існуючих проблем на національному й міжнародному рівнях. 

Доцільним вбачається розробка окремого стандарту з обліку капіталу. Це 

сприятиме гармонізації обліку капіталу для країн, що мають на меті посилення 

інтеграції в міжнародний економічний простір.  

Через існуючі невідповідності у міжнародних та вітчизняних облікових 

стандартах щодо обліку власного капіталу, дане питання є актуальним та 

потребує подальшого дослідження. 
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ПОРІВНЯННЯ ФОРМ, ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ВІДПОВІДНО ДО НП(С)БО ТА МСФЗ 

 
Анотація. У даній статті розглянуто 
категорії суб’єктів підприємництва та 
критерії, за якими зараховують підприємство 
до малого. Охарактеризовано форми 
звітності, які складають та подають 
суб’єкти малого підприємництва відповідно до 
П(С)БО 25 «Звіт суб’єктів малого 
підприємництва». Досліджено проблемні 
питання щодо діяльності малих підприємств, 
які пов’язані у першу чергу із невідповідністю 
вітчизняної звітності вимогам міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
Зокрема, розглянуті форми та особливості 
складання і подання фінансової звітності 

Abstract. This article discusses the categories 

of business entities and the criteria by which 

the enterprise is classified as small. 

Characterized forms of reporting, which 

comprise and submit small business entities 

according to P (C) BO 25 "Report of small 

business entities". The problem issues related 

to the activity of small enterprises, which are 

primarily related to the inconsistency of 

domestic reporting with the requirements of 

international financial reporting standards 

(IFRS), were investigated. In particular, the 

forms and peculiarities of compilation and 

presentation of financial statements of small 
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малих і мікропідприємств України, Польщі та 
Іспанії відповідно до МСФЗ для МСП та 
Директиви ЄС. Охарактеризовано  пропозиції 
вчених щодо вирішення проблем, які можуть 
виникати під час складання фінансового звіту 
та запропоновано до використання позиції, з 
якими даний звіт став би більш доступним і 
зрозумілим.  
Ключові слова: суб’єкт малого 
підприємництва, фінансовий звіт  суб’єкта 
малого підприємництва, баланс, звіт про 
фінансові результати,  національні стандарти 
обліку, міжнародні стандарти фінансової 
звітності.  

and micro enterprises of Ukraine, Poland and 

Spain in accordance with the IFRS for SMEs 

and the EU Directive are considered. The 

proposals of scientists to solve problems that 

may arise during the preparation of the 

financial report and suggests the use of 

positions with which this report would 

become more accessible and understandable 

is described. 

Keywords: small business entity, financial 

report of a small business entity, balance 

sheet, statement of financial results, national 

accounting standards, international financial 

reporting standards. 

 

Вступ. Суб’єкти малого та мікропідприємництва займають особливий 

сектор економіки будь-якої країни, оскільки сприяють забезпеченню 

зайнятості населення, виступають важливим фактором соціальної 

стабільності та економічного зростання. Їх функціонування направлено на 

досягнення максимальних результатів діяльності, однак це не можливо без 

надання повної та достовірної облікової інформації, яка повинна 

відображатися у фінансовій звітності, використовуватись як внутрішніми, 

так і зовнішніми користувачами. Тому на сьогодні, це вимагає з’ясування не 

тільки їх сутності, але і діяльності, форм звітності. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Наукові проблеми та 

основні дискусійні моменти щодо складання фінансового звіту суб’єктів 

малого підприємництва знайшли своє відображення у працях С. Голова, 

Т. В. Греджева, І. Данилюк, С. Зубілевич, А. Ю. Піть, Г. М. Пузій, 

В. Уланчук та ін. Методика заповнення Спрощеного фінансового звіту 

суб’єкта малого підприємництва розкрита К. В. Безверхим, а порівняльна 

характеристика системи звітності Польщі та України у секторі МСП в 

рамках імплементації угоди України з ЄС представлена у праці 

І. С. Ковової. Однак на сьогодні не існує єдиного оптимального вирішення 

досліджуваного питання, а тому є необхідність у детальнішому його 

дослідженні. 
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Актуальність, практична значущість та не узгодженість національних 

та міжнародних стандартів даного питання зумовили вибір теми статті, 

визначили її мету та завдання. 

Метою статті є порівняння національних та міжнародних стандартів 

щодо складання та подання фінансової звітності суб’єктів малого 

підприємництва, виявлення розбіжностей та визначення напрямів  

гармонізації. 

Результати дослідження. Порядок складання фінансової звітності за 

спрощеною формою в Україні регулює П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» [1], що визначає суб’єктів 

господарювання. 

Із прийняттям нового Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [2] відбулися суттєві зміни, що стосуються класифікації 

підприємств на мікропідприємства, малі, середні та великі. Дана  

класифікація впливає на: строки оприлюднення фінансової звітності 

різними типами підприємств; використання спрощених форм фінансової 

звітності. По-перше, мікропідприємства та малі підприємства для звітування 

використовують П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва» [1]. По-друге, мікропідприємства і малі підприємства, 

непідприємницькі товариства та представництва іноземних суб’єктів 

господарювання складають скорочену за показниками фінансову звітність у 

складі балансу та звіту про фінансові результати. Так, згідно прийнятого 

Закону [2] для цілей бухгалтерського обліку встановлено таку класифікацію 

підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація підприємств  

№ 
з/п 

Тип 
підприємства 

Балансова 
вартість активів 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 

(товарів, робіт, 
послуг) 

Середня 
кількість 

працівників 

1 2 3 4 5 

1. Мікро до 350 тис. євро до 700 тис. євро до 10 осіб 
2. Малі до 4 млн. євро до 8 млн. євро до 50 осіб 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 
3. Середні до 20 млн. євро до 40 млн. євро до 250 осіб 
4. Великі понад  20 млн. євро понад 40 млн. євро понад 250 осіб 

Джерело: узагальнено автором за [2] 
 
Дана класифікація відрізняється від встановленої класифікації за 

ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436 – IV. 

Критеріями для визначення належності підприємства до тієї чи іншої групи 

є сукупна вартість активів, чистий дохід від реалізації та середня кількість 

працівників. Якщо підприємство раніше не підпадало під критерії малого 

підприємства тільки через кількість працюючих, то наразі це стає можливим 

за умови відповідності по критеріям вартості активів і величині чистого 

доходу. 

Суб’єкти малого підприємництва, що відповідають вимогам п. 133.4 

ст. 133 Податкового кодексу [3], складають та подають Звіт про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, 

затвердженою наказом № 553 [4]. Даний звіт прирівнюється до податкової 

декларації – документа, що подається платником податків контролюючому 

органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється 

нарахування та сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги 

операцій, доходів, щодо яких податковим та митним законодавством 

передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і 

сплати податку і збору. 

З 01.01.2017 р. суб’єкти малого підприємництва зобов’язані складати 

та подавати разом з вищезазначеним Звітом до контролюючих органів 

фінансову звітність, яка є додатком та невід’ємною частиною Звіту (до 

01.01.2017 р. фінансова звітність подавалася за бажанням). 

Розглянемо конкретніше нюанси, які виникають під час формування 

звітності суб’єктами малого підприємництва. Це, зокрема, висока 

трудомісткість, недостатня оперативність, недостовірність наданої звітної 
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інформації. Також проблемою є те, що фінансова звітність суб’єктів малого 

підприємництва в нашій країні не зовсім відповідає вимогам Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

А. Ю. Піть зазначає, що в МСФЗ 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності» [5] не вказано, у якому 

порядку чи за яким форматом необхідно подавати статті. У ньому тільки 

наводиться перелік статей, які необхідно відобразити в балансі. Однак, їх 

перелік є дуже різним за характером та функціями, і зумовлює окреме 

подання безпосередньо в балансі [6]. 

В. Уланчук відмічає, що, згідно з вимогами МСФЗ, в активі балансу 

виділяють розділ «Поточні активи», у якому акумулюється облікова 

інформація, відображена в розділах вітчизняного балансу «Оборотні 

активи» й «Необоротні активи та групи вибуття» [7, с. 21]. Що стосується 

необоротних активів, то, згідно з МСФЗ, їх потрібно зараховувати до складу 

«Непоточних активів». 

Варто відмітити, що МСФЗ містять вимоги до пасиву балансу, які не 

мають відповідності в українському законодавстві.  

І. Данилюк, Н. Зорій у своїх дослідженнях відмічали, що виділення 

кредиторської заборгованість за страхуванням є недоречним, адже в МСФЗ 

розрахунки за страхуванням зараховують до розрахунків з оплати 

праці [8, с. 125].  

На нашу думку, доцільно виділяти окремою статтею поточну 

кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування, оскільки в цій 

статті наводиться інформація про заборгованість підприємства зі сплати 

єдиного соціального внеску, яка впливає на майбутні соціальні виплати 

працівникам із фондів соціального страхування. 

Як бачимо, існує ряд невідповідностей у фінансовому звіті суб’єкта 

малого підприємництва, навіть не зважаючи на те, що постійно вносяться 

певні зміни та спроби вдосконалити структуру звіту. Схиляємося до думки, 

що доцільним було б використати практику, упроваджену Національним 
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положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», та дозволити суб’єктам малого підприємництва у 

своєму звіті дописувати необхідну інформацію, яка сприятиме покращенню 

його інформативності. 

У практиці європейських країн для малих і середніх підприємств діє 

окремий Міжнародний стандарт фінансової звітності (далі МСФЗ для 

МСП) [9], який визначає мету, принципи, склад фінансової звітності та 

методичні аспекти обліку. Фінансова звітність малих і мікропідприємств в 

Іспанії регулюється Генеральним планом бухгалтерського обліку (РGС de 

PYMES), в Польщі Законом «Про бухгалтерський облік». З прийняттям 

Директиви 2013/34/ЄС (далі Директива ЄС) [10] підходи до визнання 

підприємств малого бізнесу, у тому числі мікропідприємств, форма і склад 

фінансової звітності для даних суб’єктів, суттєво змінились. У вітчизняній 

практиці форма і склад фінансової звітності малих підприємств, як 

зазначалося вище, визначається П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва» [1]. 

Результати порівняння форм та особливостей складання і подання 

фінансової звітності малих і мікропідприємств України, Польщі та Іспанії 

відповідно до МСФЗ для МСП та Директиви ЄС представлені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Порівняння вимог національних та міжнародних стандартів й форм 
фінансової звітності для малих підприємств України та ЄС 

 
Критерії порівняння 

Сфера застосування Форми фінансової звітності 
1 2 3 

П(С)БО 25 
«Фінансовий звіт 
суб’єкта малого 

підприємництва» 

Встановлює лише 
форму, зміст та 
порядок заповнення 
фінансової звітності 
суб’єктів малого 
підприємництва (не 
скасовує застосування 
ряду інших П(С)БО) 

1) Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва: ф. № 1-м Баланс та ф. № 
2-м Звіт про фінансові результати; 
2) Спрощений фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва: ф № 1-мс Баланс 
та ф. № 2-мс Звіт про фінансові результати 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

МСФЗ для МСП 

Визначає повний 
перелік 
методологічних основ 
обліку і складання 
звітності (об’єднує 
базові положення 
МСФЗ) 

1) Звіт про фінансовий стан на дату 
звітності;  
2) Одне з двох: єдиний звіт про сукупний 
дохід за звітний період або окремий звіт 
про прибутки та збитки і окремий звіт про 
сукупний дохід;  
3) Звіт про зміни власного капіталу за 
звітний період; 
4) Звіт про рух грошових коштів за 
звітний період;  
5) Примітки, що містять стисле 
викладення облікової політики та іншу 
пояснювальну інформацію 

Директива ЄС 

Містить координаційні 
заходи для 
законодавства країн – 
членів ЄС щодо 
визначення категорій 
підприємств та груп 
для складання 
фінансової та 
консолідованої 
звітності 

Для мікро та малих підприємств: 
1)скорочений Баланс;  
2)скорочений Звіт про прибутки та збитки;  
3)Обмежений склад Приміток 

Закон «Про 
бухгалтерський 
облік» Польщі 

Встановлює правила 
ведення обліку, 
складання звітності, у 
тому числі 
консолідованої, її 
оприлюднення, аудит 
та надання 
бухгалтерських послуг 

Для мікро та малих підприємств:  
1) Баланс;  
2) Звіт про прибутки та збитки. 
Відсутність Приміток за умови розкриття 
необхідної інформації у вступній частині 
до фінансової звітності (розділ «Загальна 
інформація» до Балансу) 

Генеральний 
план обліку для 

МСП Іспанії 

Прийнятий для 
адаптації до 
європейських 
стандартів обліку і 
вимог Директив ЄС з 
урахуванням 
особливостей МСП 

Для мікро, малих та середніх підприємств:  
1)Баланс;  
2) Звіт про прибутки і збитки МСП за рік;  
3) Звіт про змінну у капіталі МСП за рік;  
4)розширений склад Приміток МСП 

Джерело: узагальнено автором за [1; 5; 10] 
 
Як бачимо, національні та міжнародні нормативні документи 

орієнтовані на полегшення адміністративного тиску та спрощення процесу 

складання та представлення фінансової звітності. Поряд з цим, досі 

залишається значна кількість відмінностей у критеріях визнання суб’єктів 

мікро та малого підприємництва, на які поширюється право складати 
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спрощену звітність; склад та форми фінансової звітності, обсяг інформації, 

який вони охоплюють, склад статей звітності. МСФЗ для МСП охоплює 

більше коло користувачів.  

МСФЗ для МСП також не регламентує форми фінансових звітів, а 

визначає лише їх зміст та деякі критерії групування статей, при цьому 

стандарти містять суворі вимоги щодо обов’язкової наявності певних статей 

у звітах і заборони на включення окремих статей до звітів. МСФЗ для МСП 

є єдиним стандартом, який визначає мету, принципи, склад фінансової 

звітності та методику відображення в обліку інформації про активи, капітал, 

зобов’язання та господарські операції малих і середніх підприємств, тобто 

підприємства не користуються іншими МСБО або МСФЗ. 

Аналогічний підхід в Іспанії, де для мікро, малих та середніх 

підприємств передбачено однаковий склад звітності.  

В Україні, Польщі та Іспанії для мікропідприємств форми балансу і 

звіту про фінансові результати (про прибутки і збитки) мають скорочений 

перелік статей. 

Тільки в Україні для мікропідприємств при складанні звітності не 

використовується подвійний запис, а облікова інформація узагальнюється у 

відповідних регістрах. Суттєві відмінності у фінансових критеріях 

розподілу суб’єктів на групи та підходах до розрахунку, єдине спільне між 

ними – це чисельність працівників. Хоча еталоном у встановленні таких 

критеріїв для країн Європи має виступати Директива ЄС. 

Висновки. Із проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

правильне складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва є 

досить складним і спірним питанням. Формат фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва потребує подальшого вдосконалення, яке б 

призвело до чіткого узагальнення облікової інформації та наближення 

вітчизняної звітності до міжнародних стандартів. Існує потреба в 

подальшому вдосконаленні форм фінансової звітності суб’єкта малого 
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підприємництва, адже ситуація щодо розвитку малого підприємництва в 

Україні залишається на такому ж незадовільному рівні. 

На нашу думку, з метою кращого узагальнення облікової інформації у 

фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва, доцільно було б внести 

ряд коректив у досліджувані форми № 1-м та № 2-м, а саме: дозволити 

суб’єктам малого підприємництва самостійно обирати перелік статей, які 

наводяться у звітності; зробити обов’язковим послідовне дотримання 

принципу суттєвості інформації, що поки є неможливим через фіксований 

перелік статей звітності; виділити статті для відображення фінансових 

результатів (прибутку чи збитку) окремо від основної, іншої операційної, 

інвестиційної, фінансової діяльності. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ 
РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Анотація. Витрати роздрібних 
торговельних підприємств посідають чи не 
найголовніше місце у формуванні прибутку 
підприємства, тому головним завданням їх 
ефективної діяльності залишається 
оптимізація витрат. Визначено склад 
витрат підприємства, порядок їх визнання,  
необхідність правильної  організації 
системи обліку та контролю витрат у 
роздрібних торговельних підприємствах. 
З’ясовано що основними проблемами обліку 
витрат торговельних підприємств в 
Україні є проблема повноти та 
своєчасності їх відображення у системі 
обліку, а також  забезпечення 
максимальної оперативності та 
достатньої аналітичності вихідної 
інформації про витрати підприємства. 
Надано практичні рекомендації щодо 
правильної організації обліку витрат та 
своєчасного контролю за їх формуванням. 
Ключові слова: торгівля, витрати, 
прибуток, визнання витрат, 
адміністративні витрати, витрати на 
збут, витратна політика.  

Abstract. The costs of retail trade enterprises 

occupy almost the most important place in 

the formation of enterprise profits, therefore 

the main task of their effective activity is the 

optimization of costs. The composition of 

expenses of the enterprise, the procedure for 

their recognition, the necessity of correct 

organization of the accounting system and 

control of expenses in retail trade enterprises 

are determined. It was clarified that the main 

problems of accounting for expenses of 

trading enterprises in Ukraine is the problem 

of completeness and timeliness of their 

reflection in the accounting system, as well as 

providing the maximum efficiency and 

sufficient analytical information about the 

enterprise expenses. Practical 

recommendations for proper organization of 

cost accounting and timely control over their 

formation are given. 

Keywords: trade, expenses, profit, cost 

recognition, administrative expenses, sales 

costs, cost policy. 

 

Вступ. Торгівля – це одна з найважливіших сфер економічної 

діяльності, від якої значно залежить якість життя людини, розвиток 

економіки та її конкурентоспроможність у глобалізованому світі. 

Актуальність теми статті зумовлена тим, що кількість торгівельних 

підприємств, як оптових, так і роздрібних щороку збільшується. А тому 

головним завданням ефективної діяльності торгівельних підприємств 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
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залишається оптимізація витрат, оскільки саме витрати посідають чи не 

найголовніше місце у формуванні прибутку підприємства, розвитку 

матеріально-технічної бази підприємств торгівлі, поліпшення рівня 

обслуговування споживачів та посилення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Окремі питання теорії 

та методології бухгалтерського обліку витрат знайшли відображення у 

працях вітчизняних науковців, таких як: Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, 

С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, В. О. Озеран, В. В. Сопко, М. С. Пушкар та 

ін. Однак, ряд проблем, пов’язаних із відображенням у фінансовому обліку 

витрат торговельних підприємств та їх оцінкою залишаються недостатньо 

розробленими і вимагають вирішення. 

Результати дослідження. Сучасні умови господарювання вимагають 

від підприємств гнучкої політики діяльності та швидкого реагування на 

будь-які її зміни. Одним з важливих питань ефективного управління 

підприємства є система обліку й контролю витрат. Величина витрат 

представляє собою головний резерв підвищення прибутку підприємства. В 

залежності від системи обліку і калькулювання, витрати можуть мати 

доцільний характер та навпаки. Тому, питання удосконалення обліку й 

контролю витрат не зменшує своєї актуальності.  

Правильна організація обліку та контролю витрат у торговельних 

підприємствах зумовлена необхідністю достовірного визначення 

фінансового результату. Необхідно організувати облік таким чином, щоб 

облікова аналітична інформація могла бути отримана в будь-який час та за 

будь-якими напрямками управління. Сьогодні невирішеними як і раніше 

залишаються проблеми належного аналітичного забезпечення прийняття 

управлінських рішень з метою підвищення обґрунтованості та їх 

ефективності. Спробуємо простежити як відображаються в обліку витрати в 

умовах сучасного нормативного законодавчого поля та запропонувати 
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більш деталізовану систему обліку витрат для торговельних підприємств 

відповідно до джерел їх отримання та виникнення.  

Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу [1]. 

Витрати визнаються в обліку, коли існує ймовірність зменшення 

майбутніх економічних вигід, пов’язаних із зменшенням активів або зі 

збільшенням зобов’язань, що може бути вірогідно визначено. Витрати 

визнаються з урахуванням принципу відповідності. Вони включаються до 

Звіту про фінансові результати у періоді, в якому був визнаний дохід, для 

отримання якого були здійснені ці витрати [2]. 

Нормами П(С)БО 16 «Витрати» суворо регламентуються умови 

визнання витрат підприємства в результаті здійснених господарських 

операцій, що відображені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Визнання витрат відповідно до П(с)БО 16  
Джерело: розроблено автором 
 
Облік витрат торговельних підприємств здійснюється у відповідності 

до П(С)БО 16 «Витрати», на рахунках двох класів: 8 «Витрати за 

елементами» і 9 «Витрати діяльності». 
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 Витрати торговельних підприємств за характером виникнення 

поділяються на: поточні та довготривалі. До поточних витрат торговельного 

підприємства належать витрати, які пов’язані з його торговельно-

виробничою діяльністю, тобто витрати обігу. Витрати обігу класифікуються 

як за економічним змістом (елементами), так і за статтями витрат. За 

елементами виокремлюють матеріальні витрати; витрати на заробітну 

плату; відрахування на соціальні заходи; амортизаційні відрахування; інші 

витрати; їх облік здійснюють на рахунках 8-го класу [3 с.356].  

Із врахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств, 

можна виділити такі статті витрат:  

− транспортні витрати;  

− витрати на оплату праці;  

− витрати на оренду і утримання основних засобів;  

− амортизаційні відрахування на повне відновлення основних 

засобів і нематеріальних активів;  

− витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб; 

− витрати на зберігання, підсортування, обробку, упаковку і 

передпродажну підготовку товарів; 

− витрати на рекламу; 

− втрати товарів в межах норм природних втрат під час 

перевезень, зберігання і реалізації; 

− витрати на тару; 

− витрати на  страхування майна; інші витрати. [4 с.14-19]. 

Торговельним підприємством самостійно визначається номенклатура 

статей витрат, яку доцільно використовувати для формування 

інформаційної бази з метою прийняття подальших управлінських рішень. 

На рахунку 92 «Адміністративні витрати» ведеться облік 

загальногосподарських витрат торговельних підприємств, які пов’язані із 

торговельно-виробничою діяльністю. Витрати обігу торговельних 

підприємств, у відповідності до П(С)БО 16 «Витрати», не включаються до 
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собівартості товарів, а списуються щомісяця на фінансові результати (Дт 

791 «Результат операційної діяльності»). 

Інші операційні витрати, що не пов’язані безпосередньо із 

торговельно-виробничою діяльністю торговельних підприємств, 

відображаються на рахунку 94 «Інші операційні витрати» (втрати від 

знецінення запасів; втрати від псування цінностей; штрафи та інші 

витрати) [5]. 

Однією з основних проблем для управління торговельним 

підприємством є забезпечення максимальної оперативності та достатньої 

аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства. Якщо 

інформація щодо витрат, яка повинна слугувати для прийняття 

управлінських рішень є несвоєчасною, недостовірною або відсутньою, це 

спричиняє виникнення проблем, як внутрішнім так і зовнішнім її 

користувачам. Створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази 

норм і нормативів для обліку та контролю за витратами підприємства є 

сьогодні вкрай необхідною для вітчизняних підприємств. Про це свідчать 

статистичні дані: матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази 

вища, ніж у країнах Заходу. 

Основною проблемою обліку витрат торговельних витрат в Україні є 

проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця 

проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього 

нашого суспільного ладу, особливо системи влади, способу життя, системи 

оподаткування. На даний момент рівень не відображення витрат (за даними 

програми діяльності Кабінету Міністрів України) в країні коливається від 10 

до 50%.  

Внаслідок цього попри всі інші чинники в нашій державі вагома 

частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей 

розкрадається або використовується на виробництво тіньової продукції, яку 

підприємство не обліковує і за яку не сплачує податків, зборів та інших 

платежів. Створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і 
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нормативів сприятиме ефективному контролю витрат, а також розвитку 

галузевих й відомчих норм та нормативів, які на сьогодні є застарілими або 

відсутніми взагалі. 

Важливою проблемою організації обліку витрат підприємства також є 

встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і 

неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та визначення їхньої ролі у 

скороченні необґрунтованих витрат підприємства. Нині комп'ютерна й 

організаційна техніка є в абсолютній більшості діючих вітчизняних 

підприємств. Кожному підприємству доцільно на початку року провести 

оцінку власних потреб і фінансово-кредитних можливостей щодо 

придбання або оренди комп'ютерної, організаційної техніки або 

відмовитися від неї, віддавши перевагу у веденні обліку залученому на 

договірній основі приватному професійному бухгалтеру спеціалізованої 

приватної фірми за гідну оплату виконаних ним обліково- звітних робіт. 

Тому для забезпечення достатньої аналітичності інформації її необхідно 

завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, 

достовірності, дохідливості й доречності. Не згрупована, належним чином 

не відображена інформація про витрати підприємства може на деякий час 

загальмувати процес первинної обробки аналітичної інформації, призвести 

до помилкової оцінки здійснюваних підприємством господарських процесів, 

занизити або завищити деякі витрати тощо [6 с.199-200]. 

Нині переважна більшість вітчизняних підприємств відображає власні 

витрати неповністю. Найбільший відсоток витрат, що залишається поза 

обліком, належить до витрат на оплату праці, тому не має нічого дивного, 

що в науковому обігу з’явився термін «тіньова зарплата». Джерелом коштів 

для покриття такої заробітної плати виступають «тіньові доходи», які 

виникають за рахунок вартості необлікованих реалізованих товарів. 

Основні причини «тіньової зарплати» і «тіньових доходів»: 



 

 

376 

 

− «вульгаризація» ПДВ і значний відсоток відрахувань від фонду 

оплати праці до соціальних фондів, що посилює «податковий тягар» на 

підприємства і не дає їм нормально розвиватися; 

− високий рівень корупції в державних і місцевих органах влади, 

що передбачає систему хабарів, які опосередковано впливають як на 

фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), так і на справедливу ціну 

продажу; 

− відсутність дієвих нормативно-правових актів України, які б 

жорстко обмежували надмірне збагачення певних фізичних осіб (у тому 

числі за рахунок витрат, віднесених на юридичних осіб); 

− низька ефективність чинних форм, видів, типів систем і 

механізмів економічного контролю в Україні, що призводить до порушення 

таких специфічних принципів контролю, як всебічність і всеосяжність, 

системність і безперервність, дієвість, відкритість (гласність) інформації 

про результати ревізії [7 с.230]. 

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та 

достатньої аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства. 

Інформація потрібна індивідуальному споживачу в певну мить для 

вирішення конкретного управлінського завдання. Якщо споживач 

інформації протягом короткого проміжку часу (секунди, хвилини, години, 

дня) отримує необхідну йому інформацію у достатньому обсязі та в тому 

інформаційному зрізі, який його цікавить, то проблеми забезпечення 

максимальної оперативності інформації для нього будуть вирішені. Якщо 

необхідну інформацію суттєво затримують або не надають взагалі, то 

виникають значні суттєві труднощі як для самого підприємства (воно 

втрачає позитивний імідж, зазнає фінансових втрат), так і для його клієнтів, 

партнерів, державних органів (зростають ризики не платежів, недооцінки 

ситуації на ринку). 

Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно 

завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, 
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однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й доречності. 

«Сира», «невідкалібрована», не згрупована, належно не оформлена 

інформація про витрати підприємства може на деякий час загальмувати 

процес первинної обробки аналітичної інформації, призвести до помилкової 

оцінки здійснюваних підприємством господарських процесів, занизити або 

завищити деякі витрати тощо [5 с.233]. 

Проблемою обліку витрат підприємства є проблема створення єдиної 

інформаційної загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і нормативів для 

обліку та контролю за витратами підприємства. Така інформаційна база 

вкрай необхідна Україні, адже, як свідчать статистичні дані, 

матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у країнах 

Заходу. Це може, попри всі інші чинники, означати, що в нашій державі 

вагома частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей 

розкрадається чи насправді використовується на виробництво тіньової 

продукції, яку підприємство не обліковує і за яку не платить ніяких 

податків, зборів, платежів. 

Нормативна база, створена в нашій державі у 60-80-х роках 20 ст., 

безнадійно застаріла. Тільки окремі підприємства не відмовилися від 

створеної у них нормативної бази, розвинули та поліпшили її, щоб і нині 

використовувати для потреб внутрішньогосподарського контролю. 

Розробка і запровадження норм і нормативів сприяють наведенню 

елементарного порядку та дисципліни в підприємстві, тому наша 

законодавча і виконавча влада зобов’язані приділяти цьому питанню більше 

уваги з метою скорочення сум непродуктивних витрат (втрат) підприємства 

[6 с.235-236]. 

Довгострокова витратна політика підприємства має враховувати, що 

людські ресурси підприємства – це основні витратно доцільні чинники його 

господарсько-фінансової діяльності. 

Під витратною політикою підприємства слід розуміти політику, 

спрямовану на мінімізацію своїх витрат за умови дотримання основних 
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постулатів розвитку національної економіки, реалістичного прогнозу 

глобальних тенденцій та врахування низки базових суспільних вимог [8]. 

Метою витратної політики підприємства є його цілеспрямованість, що 

має забезпечити йому мінімально можливі (за відповідних умов) витрати. 

Об’єктами витратної політики підприємства виступають місця й точки 

витрат. Суб’єктами цієї політики є посадові, матеріально відповідальні, 

підзвітні й залучені особи, працівники підприємства, причетні до 

формування витрат. 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення 

полягає в тому, наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними 

матеріально-технічними засобами і який рівень організації та ефективності 

ведення первинного та зведеного обліку, внутрішньогосподарського 

контролю, формування звітної інформації. На вирішення цього питання має 

бути спрямована послідовна стратегія розвитку підприємства, яка б 

передбачала оновлення, закупівлю, облаштування, використання й 

фінансування матеріально-технічних засобів, проведення організаційних 

заходів, спрямованих на виведення підприємства на новітні простори 

інформаційної економіки [8]. 

Висновки. Отже, одним із найважливіших оціночних показників 

господарської діяльності підприємства є витрати. Вони дозволяють 

визначити ефективність та якість роботи трудового колективу. Оптимізація 

витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання продуктивності 

праці, скорочення непродуктивних витрат, що дозволяє підвищити 

рентабельність. Прибуток підприємства безпосередньо залежить від 

величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без 

заниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного 

обслуговування зумовлює можливість збільшення прибутку. Тому 

правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формуванням, 

оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління 

витратами підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ МСФЗ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Анотація. Через активізацію 
євроінтеграційних процесів в Україні, 
розвиток міжнародного співробітництва, 
участю у сфері відносин міжнародного 
розподілу та виробничої кооперації, 
залученням іноземних інвестицій в економіку 
України, виходом вітчизняних підприємств 
на міжнародні ринки капіталу, необхідне 
подальше реформування системи 
бухгалтерського обліку та запровадження 
методології поширення інформації з 
економічних питань, згідно з міжнародними 
стандартами, для забезпечення відкритості, 

Abstract. Due to the intensification of 

European integration processes in Ukraine, 

the development of international 

cooperation, participation in the field of 

international distribution and production 

cooperation, attracting foreign investment 

in the Ukrainian economy, the exit of 

domestic enterprises into international 

capital markets, further reform of the 

accounting system and the introduction of a 

methodology for disseminating information 

on economic issues , in accordance with 

international standards, to ensure openness, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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прозорості та зіставлення показників 
фінансової звітності суб'єктів 
господарювання. Процес глобалізації світової 
економіки, посилення захисту прав 
інвесторів та забезпечення прозорості 
функціонування міжнародних ринків 
капіталу зумовили нові підходи до 
вдосконалення методології розкриття 
економічної інформації про результати 
діяльності суб'єктів господарювання, 
насамперед емітентів паперів міжнародних 
фінансових ринків. У багатьох країнах світу 
МСФЗ приймаються за основу для оновлення 
власної інфраструктури ринку та 
використання найкращого світового досвіду. 
МСФЗ охоплюють низку питань, украй 
важливих в умовах розвитку зовнішньої 
торгівлі, діяльності транснаціональних 
корпорацій, глобалізації фінансових ринків 
тощо. 
Ключові слова. МСБО, МСФЗ, глобалізація, 
інтеграція, реформування бухгалтерського 
обліку, світова економіка, фінансова 
звітність. 

transparency and comparison of indicators 

of financial statements of business entities.. 

The process of globalization of the world 

economy, strengthening the protection of 

investors' rights and ensuring the 

transparency of the operation of 

international capital markets have led to 

new approaches to improving the 

methodology for the disclosure of economic 

information about the results of activities of 

business entities, primarily issuers of 

securities of international financial markets. 

In many countries, IFRS are accepted as a 

basis for updating their own market 

infrastructure and using the best world-

wide experience. IFRS cover a number of 

issues that are extremely important in the 

context of foreign trade development, the 

activities of transnational corporations, the 

globalization of financial markets, and so 

on. 

Keywords. IAS, IFRS, Globalization, 

Integration, Accounting Reform, World 

Economy, Financial Reporting. 

 

Вступ. У зв’язку з прагненням України вступити до Європейського 

Союзу з’явилась необхідність переведення існуючої в нашій країні системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність до вимог 

ринкової економіки, які отримали найбільш повне відображення в 

міжнародних стандартах фінансової звітності. Це дозволить звітність 

українських підприємств зробити зрозумілою та зіставною для іноземних 

користувачів, що призведе до більш тісного та активного співробітництва. 

Перехід до складання звітності за міжнародними стандартами є одним 

із раціональних шляхів удосконалення бухгалтерського обліку країн світу, 

оскільки концепція створення міжнародних стандартів ґрунтується на 

створенні єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та увібрала всі 

найкращі якості міжнародного досвіду.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Даній проблематиці 

присвячені монографії і наукові статті провідних учених України та 

зарубіжжя: П. С. Безруких, О. С. Бородкіна, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, 
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Г. Вериги, С. Ф. Голова, М. Я. Дем’яненка, Т. В. Картузова, Г. Г. Кірейцева, 

І. В. Корчагіна, М. М. Коцупатрого, В. Г. Лінника, В. М. Пархоменка, 

М. С. Пушкаря, П. Т. Саблука. Але додаткового дослідження потребують 

питання адаптації МСФЗ для формування звітності підприємств України в 

сучасних умовах господарювання. 

Результат дослідження. Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ) – це сукупність загальноприйнятих правил кваліфікації, визнання, 

оцінки та розкриття господарських операцій і фінансових показників для 

складання фінансової звітності господарюючими суб'єктами більшості країн 

світу. 

Основною організацією, що займається розробкою міжнародних 

стандартів, є спеціальна Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (International Accounting Standards Board, IASB). Рада з міжнародних 

стандартів фінансової звітності покликаний звузити розбіжності систем 

обліку та звітності шляхом зближення правил обліку і процедур, пов’язаних 

з підготовкою та поданням фінансової звітності. Підходи до застосування 

МСФЗ різними країнами світу відображені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Перелік країн, що застосовують МСФЗ 

№ 
з/п 

Країна 

Рік прийняття 
МСФЗ на 

законодавчому 
рівні 

Дата 
введення 
МСФЗ в 

дію 

МСФЗ для 
публічних 
компаній 

Вартість 
запровадження 

МСФЗ для 
компанії 

1 2 3 4 5 6 

1. Австрія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

2. Бельгія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

3. Білорусь 2007 2008 
Обов'язкові  для 

банків 
Немає даних 
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1 2 3 4 5 6 

4. Болгарія 2002 2003-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту 

у великих 
компаніях 

5. Велика Британія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту 

у великих 
компаніях 

6. Вірменія 2008 2011 Обов'язкові 
Немає даних 

 
 

7. Греція 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту 

у великих 
компаніях 

8. Грузія 2005 2005-2006 Обов'язкові Немає даних 

9. Данія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту 

у великих 
компаніях 

10. Естонія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту 

у великих 
компаніях 

11. Індія 2010 2011-2014 В процесі змін Немає даних 

12. Ірландія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту 

у великих 
компаніях 

13. Ісландія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту 

у великих 
компаніях 
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14. Іспанія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

15. Італія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

16. Казахстан 2002 2004-2006 Обов'язкові Немає даних 

17. Канада 2006 2011 Обов'язкові 

68% компаній 
заявляють менш ніж 

$500 000,  22% - 
$500 000 - $5 000 

000,  5% -  понад $5 
000 000, і 5% -

  невідомо 

18. Китай 
Немає 
даних 

Немає даних Обов'язкові 

4,8% - 10,5% 
складає вартість 

послуг професійних 
бухгалтерів для 
компаній, що 

складають звітність 
за МСФЗ. 

19. Кіпр 1981 1981 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

20. Латвія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

21. Литва 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

22. Німеччина 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

23. Норвегія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 
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24. Південна Корея 2006 2009-2011 Обов'язкові Немає даних 

25. Польща 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

26. Португалія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31%  від обороту 
в малих компаніях; 
0,05% від обороту у 
великих компаніях. 

27. Росія 2011 2012 
В перехідному 

періоді $5 000-140 000 

28. Румунія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

29. Словаччина 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

30. Словенія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

31. США 2008 2011-2015 
В перехідному 

періоді. 
0,125% до 0,13% від 

доходу 

32. Туреччина 2005 2008 

Можуть 
використо-

вувати  МСФЗ 
або турецькці 

МСФЗ, що 
можуть бути без 

останніх змін. 

Немає даних 

33. Туркменістан 2010 2011-2014 

Обов'язкові  для 
банків з 2011 р., 
для всіх інших - 

з 2014р. 

Немає даних 

34. Угорщина 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 
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35. Фінляндія 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

36. Франція 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

37. Хорватія 2007 2010 Обов'язкові Немає даних 

38. Чеська Республіка 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

39. Швеція 2002 2005-2007 Обов'язкові 

0,31% від обороту в 
малих компаніях; 

0,05% від обороту у 
великих компаніях 

40. Японія 2009 2010 Дозволені Немає даних 

Джерело: [5] 
 
Отже, як видно з таблиці, міжнародні стандарти широко 

використовуються у всьому світі, і тому за умови інтеграції та глобалізації 

виникає об’єктивна передумова широкого їх використання і в нашій країні. 

Основні передумови необхідності переходу на МСБО та МСФЗ: 

– широкомасштабні економічні реформи, що призвели до 

формування нової економічної системи, основу якої складають ринкові 

відносини; 

– масова приватизація майна сприяла створенню значного 

приватного сектора економіки; 

– розширення як вертикальних, так І горизонтальних 

господарських звʼязків призвело до активізації самостійності суб’єктів 

господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна Інформація, 

що повно та вірогідно відображає усі економічні процеси; 
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– активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на 

кредитні кошти, для отримання яких банки вимагають від суб’єктів 

господарювання надання фінансових документів, які б дали змогу провести 

фінансовий аналіз підприємства; 

– стара бухгалтерська звітність вже не відповідає вимогам 

сьогодення, тому що не відображає реального стану підприємства; 

– простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості 

підприємств, що займаються міжнародним бізнесом; 

– вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки 

вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних 

стандартів, а також перехід до західної практики ведення бухгалтерського 

обліку; 

– потреба в значних іноземних капіталах; 

–  поступова інтеграція в європейський економічний простір 

Використання фінансових звітів, складених за міжнародними 

стандартами мають ряд переваг:  

1. Об’єктивність, зіставність та відповідність потребам 

користувачів фінансових звітів, складених за міжнародними стандартами;  

2. Задоволення потреб користувачів фінансової звітності;  

3. Полегшення процесу гармонізації стандартів шляхом зі 

ставності і прозорості, незалежно від країни або галузі;  

4. Сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед іноземних 

користувачів;  

5. Доступ до міжнародних ринків капіталу. 

Практика свідчить, що ухвалення і дотримання МСФЗ забезпечує: 

– зменшення ризику для кредиторів і інвесторів;  

– зниження витрат кожної країни на розробку власних стандартів; 

– поглиблення міжнародної кооперації у сфері бухгалтерського 

обліку; 
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– однозначне розуміння фінансової звітності і зростання довір’я 

до її показників у всьому світі.  

МСФЗ в Україні застосовують підприємства, чиї інвестори зацікавлені 

в їх складанні, а також компанії, що бажають одержати кредит у банках, які 

вимагають звітність за МСФЗ, або вийти на міжнародні фондові ринки. 

Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з МСБО, 

роблять її адекватнішою й здатною відобразити справжній майновий і 

діловий стан організації [2]. 

Суб’єктам господарювання, які переходять на складання фінзвітності 

за міжнародними стандартами, необхідно враховувати відмінності в 

застосуванні П(С)БО і МСФЗ.  

Розглянемо детальніше, чим відрізняються загальні принципи подання 

інформації, установлені П(С)БО та МСФЗ (табл.2). 

Таблиця 2 

Перелік країн, що застосовують МСФЗ 

№ 
з/п 

Критерій 
порівняння 

Вимоги П(С)БО Вимоги МСФЗ 

1 2 3 4 

1. Зміст стандартів 

Визначають 
принципи і 

методи ведення 
бухгалтерського 

обліку та 
складання 

фінзвітності в 
Україні 

Регламентують принципи подання у 
фінансовій звітності інформації про 

активи, зобов’язання, капітал, доходи та 
витрати підприємства 

2. 
Можливість 

відхилень від 
стандартів 

Не передбачена 

Існує за умови, якщо дотримання вимог 
стандарту призведе до протиріччя і введе в 
оману її користувачів. Умови відступу від 
стандартів обов’язково розкриваються у 

примітках до звітності 

3. 

Дії керівництва в 
разі відсутності 
стандарту, який 

регулює 
обліковий підхід 

до певного 
об’єкта 

Не передбачена 
Керівництву слід спиратися на власне 
професійне судження, яке б забезпечувало 
доречність та достовірність звітності 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 

4. 

Відображення 
у звітності 
несуттєвих 

статей 

Стаття наводиться у звітності за умови, що інформація є суттєвою 
й оцінка статті може бути достовірно визначена. Стаття, 
інформація за якою є несуттєвою, у фінзвітності окремо не 
відображається, а об’єднується з іншими статтями, подібними за 
характером і функціями 

5. 
Формат 
звітності Стандартизований 

Нестандартизований, окреслено 
мінімальний перелік статей, які повинні 
бути відображені у звітності 

6. 
Проміжна 

звітність та її 
склад 

Проміжна звітність 
складається 

щоквартально 
наростаючим 

підсумком із початку 
звітного року і 

включає Баланс та 
Звіт про фінансові 

результати 

Проміжна звітність складається 
щоквартально наростаючим підсумком із 
початку звітного року і включає Баланс та 
Звіт про фінансові результати 

Джерело: [10] 
 
Але разом з цим, необхідно і виокремити  основні перешкоди для 

ведення звітності та обліку за МСФЗ в України:  

1. Брак кваліфікованого персоналу. На даний час на ринку праці в 

Україні недостатньо фахівців з МСФЗ, тому переважно менша кількість 

підприємств має змогу складати звітність та вести облік згідно МСФЗ 

самостійно, більша кількість змушена звертатися до консалтингових і 

аудиторських компаній.  

2. Відсутність прозорості. Забезпечення прозорості суб’єктів 

національної економіки має величезне значення, оскільки, ринкова вартість 

капіталу визначається двома ключовими чинниками: майбутніми доходами 

та майбутніми ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності 

самих організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю необхідної 

інформації, відсутністю точних відомостей про прибутковість 

капіталовкладень. Кредитори і інвестори згодні одержувати менший 

прибуток, але бути впевненими в тому, що достовірна, справедлива і точна 

інформації знизить їх ризики.  
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3. Великі затрати. Найбільш суттєвими витратами для підготовки 

звітності по МСФЗ, є витрати на наймання компетентного персоналу, таких 

як фахівців зі складання звітності по міжнародним стандартам або навчання 

персоналу підприємства, а також на консультаційні та аудиторські послуги. 

Заробітна плата у спеціалістів з ведення МСФЗ та які мають сертифікати, 

які підтверджують ці знання, набагато вища, за звичайних бухгалтерів або у 

інших фінансових спеціалістів. Зазвичай ці витрати найбільш високі на 

момент переходу підприємства на МСФЗ, але після впровадження 

міжнародних стандартів вони суттєво знизяться [9]. 

Висновки. Отже, вище перелічені проблеми є суттєвими, тому  

процес переходу на міжнародні стандарти достатньо тривалий та 

трудомісткий, тому загальна схема переходу на міжнародні стандарти для 

України має бути побудована в два етапи: спочатку паралельний облік, а 

далі поступова заміна стандартів на міжнародні. Міжнародні стандарти 

розроблені з урахуванням досягнутого рівня економічного і соціально-

культурного розвитку і, звісно, вони не охоплюють всіх питань обліку і 

звітності. Тому і в Європі, і в Україні продовжується розробка нормативної 

бази, що включала б галузеві особливості обліку і облікової політики. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОТОЧНИМИ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «ТСЦ «КООПЕРАТОР») 
 

Анотація. У статті розглянуто облік 
поточних зобов’язань на торгівельних 
підприємствах на прикладі ТОВ «ТСЦ 
«Кооператор» та шляхи його удосконалення. 
Особлива увага приділена удосконаленню 
первинних документів розрахунків з 
поточними зобов’язаннями та деталізації 
синтетичного обліку розрахунків за товари, 
роботи та послуги. Запропоновано 
впровадження документу – довідки 
бухгалтерії про одержання авансу; відкриття 
субрахунків другого порядку, які 
відображатимуть прострочену та 
відстрочену заборгованості, а також 
заборгованість, термін сплати якої ще не 
настав; доповнення Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) інформацією про 
прострочену кредиторську заборгованість за 
товари, роботи, послуги, а також 
удосконалити облік. 
Ключові слова: господарські операції, поточні 
зобов’язання, облік, документальне оформлення, 
первинні документи, розрахунки, 
постачальники, підрядники, кредиторська 
заборгованість. 

Abstract. In the article the account of 

current obligations at trade enterprises is 

considered on the example of LLC 

"TSC"Cooperator" and ways of its 

improvement. Particular attention is paid 

to the improvement of the primary 

documents of settlements with current 

obligations and the details of the synthetic 

accounting of payments for goods, works 

and services. The introduction of the 

document - certificates of accounting for 

the receipt of an advance is offered; the 

opening of sub-accounts of the second 

order, which will reflect overdue and 

deferred debts, as well as debts whose 

term of payment has not yet occurred; 

addition to the Balance Sheet (Statement 

of financial position) information on past 

due payables for goods, works, services, 

and improve accounting. 

Keywords: business operations, current 

liabilities, accounting, documentary, 

primary documents, calculations, 

suppliers, contractors, accounts payable. 
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Вступ. Процес господарської діяльності неминуче пов’язаний із 

зобов’язаннями. Для фінансування господарської діяльності застосовуються 

як власні, так і залучені джерела фінансування.  Однак у сучасних умовах 

господарювання значна кількість вітчизняних підприємств усе частіше для 

здійснення своєї діяльності використовує залучені та запозичені джерела. У 

складі залучених джерел вагому частку, яка постійно зростає, складають 

поточні зобов’язання. Певним чином, успіх діяльності підприємства 

залежить від своєчасності та правильності проведення і відображення 

поточних кредиторської заборгованості та зобов’язань за розрахунками. 

Значну увагу достовірного відображення в обліку поточних зобов’язань слід 

приділяти ще й тому, що вони впливають на фінансовий стан підприємства, 

а завдяки проведенню аналітичних розрахунків поточних зобов’язань 

можна прослідкувати динаміку їх зростання та погашення, що забезпечує 

ефективне регулювання управління підприємства. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретичні та практичні 

аспекти обліку поточних зобов’язань знайшли своє відображення у працях 

Н. Я. Зарудної, Н. С. Брохуна, І. Назаренка, Ю. Сидоренко, Г. М. Давидова, 

М. Огійчука, В. В. Жуковської, Г. П. Машталяра, О. М. Петрук, 

Н. М. Ткаченко та інших вчених. Однак на даний час залишаються 

недостатньо опрацьованими питання методики й організації фінансового і 

управлінського обліку розрахунків з постачальниками, документального 

оформлення операцій по розрахунках, автоматизації їх обліку, контролю та 

аудиту. Тому тема дослідження є актуальною. Досі залишаються 

дискусійними теоретичні засади, а саме трактування зобов’язань і 

заборгованості, а методика їх оцінки в обліку потребує удосконалення. 

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 

недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті, визначили її 

мету та завдання. 
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Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій з 

удосконалення облікового відображення поточних зобов’язань на 

торгівельних підприємствах на прикладі ТОВ «ТСЦ «Кооператор»».  

Результати дослідження. ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» надає в оренду 

власні торгівельні площі і при цьому здійснює оптову та роздрібну торгівлю 

продуктами харчування власного виробництва та інших виробників.  

В табл. 1 наведені основні техніко-економічні показники діяльності 

підприємства за 2015-2017 роки.  

Таблиця 1 

Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «ТСЦ «Кооператор»»  
за 2015-2017 роки  

тис. грн. 

Назва показники 

Значення показника 
Відхилення до попереднього 
року 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

у 2016 р. у 2017 р. 
абсо- 

лютне, 
(+/-) 

від- 

носне 

(%) 

абсо-

лютне, 
(+/-) 

від-

носне 

(%) 

Чистий дохід (виручка) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

5921 6605 7441 684 11,55 836 12,66 

Собівартість 
реалізованої продукції  3651 4072 4453 421 11,53 381 9,36 

Валовий прибуток 2264 2533 2988 269 11,88 455 17,96 

Чистий прибуток 1028 1399 1648 371 36,09 249 17,80 

Середньорічна вартість 
основних засобів 

9435 9505 9637 70 0,74 132 1,39 

Середньорічна вартість 
оборотних  активів 

379 819 1724 440 116,09 905 110,50 

Середньорічна вартість 
майна 

9814 10324 11361 510 5,20 1037 10,04 

Джерело: розроблено автором за даними ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» 
 
З табл. 1 видно, що діяльність ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» є 

ефективною, про що свідчить зростання як доходу та чистого прибутку 

підприємства, так і вартості його майна. Ефективна робота торговельних 

підприємств у ринкових умовах, в тому числі ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» 

залежить від знаходження резервів залучення і доцільного використання 

фінансових ресурсів, які надходять як із зовнішніх, так із внутрішніх джерел 
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фінансування. Основним видом таких ресурсів є зобов’язання, в склад яких 

входять поточні зобов’язання. 

Згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання», поточні зобов’язання − це 

зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу 

підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, 

починаючи з дати балансу [1].  

В табл. 2 наведені тенденції зміни складу поточних зобов’язань 

ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» за період 2015-2017 роки. 

Таблиця 2 

Динаміка статей пасиву балансу ТОВ «ТСЦ «Кооператор»»  
за 2015-2017 роки 

Пасив балансу 

На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 

А
бс

ол
ю

тн
е 

ві
дх

ил
ен

ня
, 

15
/2

01
7 

ти
с. 

гр
н.

 

Те
мп

 р
ос

ту
, 

2
0
1
5
/2

0
1
7
  
%

 

тис. 
грн. 

% до 
під-

сумку 

тис. 
грн. 

% до 
під-

сумку 

тис. 
грн. 

% до 
під-

сумку 

Джерела майна - 
всього 

9949 100 10688 100 12032 100 2083 20,94 

в тому числі: 
1. Власний капітал 

9520 95,69 10228 95,70 11328 94,15 1808 18,99 

2.Поточні 
зобов’язання 

429 4,31 460 4,30 704 5,85 275 64,10 

З них розрахунки 
За товари та послуги 

35 0,35 175 1,64 156 1,30 121 345,71 

З бюджетом 143 1,44 165 1,54 235 1,95 92 64,34 
Зі страхування 44 0,44 14 0,13 17 0,14 -27 -61,36 
З оплати праці 90 0,90 56 0,52 71 0,59 -19 -21,11 
З учасниками 10 0,10 10 0,09 6 0,05 -4 -40,00 
Поточні забезпечення 0 0,0 0 0,00 199 1,65 199 - 
Інші поточні 
зобов’язання 

107 1,08 40 0,37 20 0,17 -87 -81,31 

Джерело: розроблено автором за даними ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» 
 
Дані табл. 2 свідчать, що поточні зобов’язання 

ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» за період 2015-2017 років мали тенденцію до 

зростання, але при цьому займають до 6% від загальних пасивів 

підприємства. До складу поточних зобов’язань підприємства відносяться 

кредиторська заборгованість  за товари, роботи та послуги; заборгованість  з 
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оплати праці та єдиному соціальному внеску; заборгованість перед 

бюджетом та учасниками та інші поточні зобов’язання. 

Проведене дослідження бухгалтерського обліку поточних зобов’язань 

на підприємстві свідчить, що організація обліку потребує деякого 

удосконалення. Пропонуємо ряд рекомендацій щодо поліпшення облікового 

забезпечення поточних зобов’язань на ТОВ «ТСЦ «Кооператор»». 

1. Кожен факт господарського життя в обов’язковому порядку 

повинен супроводжуватись певним документом. Безпосереднє складання 

документів з дотриманням вимог Положення Міністерства фінансів України  

від 24.05.95 року № 88 «Про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку» [2] є документацією. Згідно із Законом  України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» [3] первинний 

документ – документ, який містить відомості про господарську операцію та 

підтверджує її здійснення.  

Відображення в обліку виникнення та погашення поточних зобов’язань 

супроводжується також певним переліком документів залежно від об’єкта 

зобов’язання. В табл.  3 наведено перелік документів, які найчастіше 

оформляються при здійсненні операцій із зобов’язанням на ТОВ «ТСЦ 

«Кооператор»». 

Таблиця 3 

Первинні  документи, які використовують на ТОВ «ТСЦ 
«Кооператор»» при обліку поточних зобов’язань 

№ 
рах. Назва рахунку Первинні документи 

1 2 3 

60 
Короткострокові 
позики 

Кредитні договори, виписки банку, розрахунки бухгалтерії, 
платіжні доручення, договори позики, ПКО, ВКО, звіти касира 

61 

Поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями 

Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти 
касира, виписки банку, ВКО, платіжні доручення 

62 
Короткострокові 
векселі видані 

Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтерії, 
накладні, акти, рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні 
доручення, виписки банку 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 

63 
Розрахунки з 
постачальниками 
та підрядниками 

Договори, накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти 
прийнятих робіт, послуг, податкові накладні, товарно-
транспортні накладні, зовнішньоекономічні договори купівлі-
продажу, вантажно-митні декларації, приймальні акти і акти 
експертизи торговельно-промислової палати, комерційні 
документи (рахунки-фактури, ІНВОЙСИ, що підтверджують 
митну вартість товару); транспортні накладні 

64 
Розрахунки за 
податками й 
платежами 

Розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкові 
накладні, вантажні митні декларації 

65 
Розрахунки за 
страхування 

Платіжні доручення, виписки банку, розрахунково-платіжні 
відомості, лікарняні листи тощо 

66 
Розрахунки за 
виплатами 
працівникам 

Розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості, табелі 
обліку робочого часу, накопичувальні картки виробітку і 
заробітної плати, накопичувальні картки обліку заробітної 
плати, особові рахунки, листки обліку простоїв, відомості 
обліку дивідендів, чеки, платіжні доручення, ВКО, виписки 
банку 

67 
Розрахунки з 
учасниками 

Договори, розрахунки та довідки бухгалтерії, рішення 
власників, протоколи зборів акціонерів, накази, відомості 
обліку дивідендів, ВКО, платіжні доручення 

68 
Розрахунки за 
іншими 
операціями 

Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти 
касира, виписки банку, ВКО, платіжне доручення 

Джерело: розроблено автором за даними [4; 5] 
 
Окремі види поточних зобов’язань, а саме одержання кредиту, 

товарів, робіт, послуг, розрахунків векселями, супроводжуються 

складанням договору між зацікавленими особами. Сьогодні більшість 

зобов’язань за договорами в українській теорії та практиці бухгалтерського 

обліку не пов’язують з обліком поточних зобов’язань [6, с. 579]. 

У бухгалтерському обліку укладений договір до часткового або 

повного його виконання щодо сплати грошових коштів, передачі майна, 

надання послуг, виконання робіт залишається тільки наміром для 

здійснення тих чи інших господарських операцій.  

Отже, вважаємо за доцільне, з метою підвищення контролю за 

порядком  складання та виконання договорів рекомендувати керівнику ТОВ 

«ТСЦ «Кооператор»» видавати розпорядження по підприємству щодо 

обов’язкового узгодження змісту договору з головним бухгалтером (шляхом 
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запису слова «узгоджено» та проставленням підпису головного бухгалтера) 

та надання одного примірника договору до бухгалтерії. Після виконання 

договору на  першій його сторінці доцільно робити відповідну відмітку, а 

випадку невиконання – вказувати причини невиконання. Крім того, вважаємо 

за необхідне розробити альбом зразків господарських договорів з 

урахуванням різних видів та форм оплати, а також інших умов виконання 

договірних зобов’язань. 

Безпосередньо виконання договору супроводжується накладними, 

актами виконаних робіт (одержаних послуг), платіжними дорученнями тощо. 

Однією з умов договору є вид розрахунків: передоплата, часткова 

передоплата (аванс) або оплата після одержання товарів, робіт, послуг. Це є 

важливим аспектом у частині розрахунків між постачальником та покупцем, 

оскільки існують розбіжності в порядку визнання доходів та витрат у 

фінансовому податковому обліку. 

Щодо одержаних авансів, для ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» пропонуємо 

документ – довідка бухгалтерії про одержання авансу. У цьому документі 

зазначається номер та дата документа, у якому зазначено інформацію про 

надходження на підприємство авансу, також найменування платника та 

підстава для сплати їм авансу (№ рахунку-фактури, договору тощо), сума 

авансу, а також відповідна бухгалтерська проводка. Тобто наявність цього 

документу поряд з регістром синтетичного обліку надає повну інформацію 

про виникнення поточних зобов’язань за одержаними авансами і запобігає 

витрачанню додаткового часу для пошуку виписки банку, договору, 

рахунку-фактури для пояснення цієї операції. 

2. Розрахунки з постачальниками та підрядниками займають вагоме 

місце в системі розрахункових операцій, а також є найважливішою 

складовою бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на 

формування основної частини грошових надходжень підприємств [7, с. 41].  

В господарській діяльності підприємств виникають обставини, які 

впливають на своєчасне виконання зобов’язань або взагалі припиняють їх 
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здійснення. Такими обставинами можуть бути тимчасова або стійка 

фінансова неплатоспроможність, банкрутство, надзвичайні події. Це означає, 

що при здійсненні операцій із розрахунків з постачальниками та 

підрядниками у бухгалтерському обліку може виникати як дебіторська 

заборгованість – у випадку здійснення передоплати, так і кредиторська 

заборгованість – за умови такої оплати або іншого погашення зобов’язань. 

Виконання своєчасної перевірки розрахунків з постачальниками та 

підрядниками, попередження прострочення кредиторської заборгованості 

повинні бути основою в організації їх обліку [8, с. 185]. Саме тому своєчасне 

та правильне ведення даних розрахунків з контрагентами, чітке відображення 

відповідної облікової інформації набуває великого значення як для 

внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів. 

Правильна організація ведення обліку розрахунків з постачальниками 

та підрядниками повинна забезпечити [8, с. 185]: ефективний контроль за 

обліком розрахунків з постачальниками та підрядниками; вчасне виявлення 

прострочення кредиторської заборгованості. 

Необхідність удосконалення аналітичного обліку заборгованості 

диктується потребами повного контролю за кредиторською заборгованістю 

підприємства. За таких умов пропонуємо введення на ТОВ «ТСЦ 

«Кооператор»»  наступних аналітичних рахунків до субрахунків 

синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» (рис. 1). 

Використання даної системи субрахунків дасть можливість значно 

підвищити інформативність облікової інформації щодо кредиторської 

заборгованості. Серед шляхів удосконаленням обліку розрахунків з 

кредиторами виділяється формування «Відомості заборгованості до 

оплати», яка буде включати такі статті: назва постачальника, договір – дата і 

номер, сума заборгованості, кінцеве сальдо за кожним постачальником, 

терміни погашення, номер аналітичного рахунку.  
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Зазначена відомість надасть змогу контролювати будь-яку 

заборгованість за аналітичним рахунком та сформувати інформацію про 

суми боргу за кожним кредитором, накопичуючи при цьому інформацію 

протягом місяця. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Аналітичні рахунки для обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» 

Джерело: розроблено  автором на основі [4; 10] 
 

Рахунок 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

 

Субрахунок 631 
«Розрахунки з вітчизняними  постачальниками та 

підрядниками» 
 

Субрахунок 632 
«Розрахунки з 

іноземними 
постачальниками та 

підрядниками» 
 

Аналітичний 
рахунок 632/11 

«Заборгованість за  
товари, роботи, 

послуги з 
іноземними 

постачальниками  з 
майбутньою 

оплатою» 

Аналітичний 
рахунок 632/21 

«Заборгованість за  
товари, роботи, 

послуги з 
іноземними 

постачальниками, 
відстрочена» 

Аналітичний 
рахунок 632/31 

«Заборгованість за  
товари, роботи, 

послуги з 
іноземними 

постачальниками  
прострочена» 
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3. В результаті проведеного дослідження, спираючись на 

пропозиції  Побережець О.В. пропонуємо  для підприємства також внести 

корективи щодо відображення кредиторської заборгованості перед 

постачальниками та підрядниками до фінансової звітності, а саме до 

Балансу (Звіту про фінансовий стан): під рядком 1615 «Поточна 

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» додати рядок 1616 

з назвою «у тому числі прострочена кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги». Це сприятиме посиленню інформативності звітності 

підприємства, що допоможе постачальникам краще розуміти якість 

майбутніх економічних відносин з даним суб’єктом 

господарювання [11, с. 140]. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження сформульовано 

наступні висновки:  

1. Виникненню розрахункових операцій з постачальниками та 

підрядниками передує укладення договору, в результаті чого з’являються 

юридичні зобов’язання, для відображення яких доцільно використовувати 

позабалансовий рахунок 042 «Непередбачені зобов’язання» та примітки до 

фінансової звітності. Після виконання суб’єктами господарювання взятих на 

себе обов’язків та за наявності умов відповідно до П(С)БО 11, їх слід 

відображати на рахунках бухгалтерського обліку та балансі. Це забезпечить 

користувачів фінансової звітності достовірною і обґрунтованою 

інформацією про борги підприємства та рівень його платоспроможності.  

2. Запропоновано для ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» відкриття 

субрахунків другого порядку, які відображатимуть прострочену та 

відстрочену заборгованості, а також заборгованість, термін сплати якої ще 

не настав. Заборгованість за надані послуги доцільно акумулювати на 

субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».  

3. Для більш повного відображення фінансового стану 

підприємства доцільно доповнити Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
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інформацією про прострочену кредиторську заборгованість за товари, 

роботи, послуги.  

Наведені вище пропозиції повинні сприяти вдосконаленню методики 

обліку та контролю поточних зобов’язань  ТОВ «ТСЦ «Кооператор»» та 

покращенню розрахункової дисципліни підприємства. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

 
Анотація. В статті досліджено 
теоретичні основи дефініції трудових 
ресурсів. Актуалізовано та 
аргументовано важливість питання 
управління трудовими ресурсами як 
важливим і безперервним процесом будь-

якої організації в сучасних умовах 
господарювання. Систематизовано 

основні напрямки аналізу ефективності 
трудових ресурсів. Визначено критерії 
оцінки та аналізу продуктивності праці 
трудових ресурсів. Розглянуто теорію 
«людського капіталу»  Т. Шульца, який 

запропонував свій метод визначення 
економічної ролі освіти. Класифіковано 
чинники зростання продуктивності праці 
за напрямками їх впливу. Визначено 
ключові завдання управління трудовими 
ресурсами та запропоновано пріоритетні 
напрями покращення їх ефективності 
використання. 
Ключові слова: трудові ресурси, 
ефективність, продуктивність праці, 
аналіз ефективності трудових ресурсів, 
напрямами підвищення ефективності 
використання трудових ресурсів. 

Abstract. In the article the theoretical bases of 

definition of labor resources are researched. 

The importance of the management of labor 

resources as an important and continuous 

process of any organization in modern 

conditions of management is substantiated and 

argued. The main directions of the analysis of 

the efficiency of labor resources are 

systematized. The criteria of estimation and 

analysis of labor productivity of labor 

resources are determined. The theory of 

"human capital" by T. Schulz, who proposed 

his method for determining the economic role 

of education, was considered. The factors of 

productivity growth are classified according to 

the directions of their influence. The key tasks 

of the management of labor resources are 

determined and the priority directions of 

improvement of their efficiency of use are 

offered. 

Keywords: labor resources, efficiency, labor 

productivity, analysis of labor resources 

efficiency, directions of increasing the 

efficiency of labor resources use. 

 

Вступ. Відповідно до Державної програми активізації розвитку 

економіки на 2013-2014 роки [1], затвердженою постановою Кабміну 

України №187 від 27.02.2013 р., одним з основних завдань суб’єктів 

господарювання є підвищення ефективності своєї діяльності, в тому числі й 

підвищення ефективності праці, що є досить актуальною. Це пояснюється 

тим, що ефективність використання персоналу є ключовим фактором, що 

впливає на конкурентоспроможність продукції та її якість, сприяє 
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поліпшенню економічної діяльності, зменшенню витрат на персонал тa 

зростанню доходів працівників. Для більшості підприємств, суб’єктів 

господарювання, в тому числі закладів освіти ефективність праці є 

ключовим аспектом подальшого розвитку, як і визначення основних 

напрямків її підвищення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. На сьогоднішній день у 

наукових періодичних виданнях та засобах масової інформації багато уваги 

приділяється дослідженню проблем трудових ресурсів. Даній проблемі 

присвячені роботи відомих зарубіжних та вітчизняних вчених таких як, 

Балабанова П. В. та Стельмашенко О. В. [3], Богиня Д. П. [4], 

Воронін А. [5], Замора О. І. [6], Качан Є. П. [7], Осовська Г. В., 

Крушельницька О. В. [9], Романішин В. О. [10] та інші. 

Метoю статті є дослідження теоретичних основ дефініції трудових 

ресурсів та визначення пріоритетних напрямів підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Управління трудовими ресурсами є 

важливим та безперервним процесом у кожній організації. Не можна 

виконати перелік якихось завдань чи робіт в управлінні кадрами та вважати 

їх достатніми. Управління трудовими ресурсами в організації повинно 

здійснюватися постійно, хоча окремі його заходи направлені на реалізацію 

того чи іншого складового елементу управління трудовими ресурсами, що 

виступають послідовно як самостійні. Це системний, планомірно 

організований вплив через систему взаємопов'язаних, організаційно 

економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов 

нормального розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівні 

підприємства [4, с.167]. 

Трудові ресурси як об'єкт управління являють собою сукупність 

взаємопов'язаних елементів, що характеризують населення, яке має необхідний 

фізичний розвиток, розумові здібності та знання для роботи в народному 

господарстві, його формування, розподіл і використання, які знаходяться у 
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взаємодії з матеріальними і фінансовими ресурсами, та приводяться в рух і 

підлягають впливу та упорядкуванню з боку суб'єктів управління різних 

рівнів [2].  

В економічній літературі налічується декілька підходів щодо 

визначення дефініції «трудові ресурси», які представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи до визначення поняття «трудові ресурси»  
Автор Визначення 

1 2 

Романішин В.О. 
[10] трудові ресурси – це головна продуктивна сила суспільства. 

Богиня Д.П. [4] 
трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм 
фізичним розвитком, інтелектуальними здібностями і знаннями 
здатна працювати в народному господарстві. 

Качан Є.П. [7] 

трудові ресурси – це сукупність представників робочої сили, яка 
здебільшого визначається демографічною структурою населення, 
встановленими межами працездатності як тих, що беруть участь у 
процесі праці, створенні споживчих вартостей і соціально-
культурних цінностей, так і потенційно здатних до суспільно-
корисної діяльності. 

Анпілогова Ж.Д. 
[2] 

трудові ресурси – це промислово-виробничий персонал суб’єкта 
господарювання, який володіє певною освітою та кваліфікацією, і 
вагомою складовою якого є робітники. 
трудові ресурси – це працівники, які беруть участь у процесі 
виробництва шляхом взаємодії з основними засобами і 
матеріальними ресурсами, створюючи при цьому продукт, вартість, 
додаткову вартість. 
трудові ресурси – це складова виробничих ресурсів, що уявляє 
собою промислово-виробничий персонал суб’єкта 
господарювання, чисельність якого може змінюватись в разі потреб 
виробництва. 

Джерело: сформовано автором 

 
Отже, до трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка 

володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у 

відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств необхідними 

трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень 

продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів 

продукції і підвищення ефективності виробництва. 

Основні напрямки аналізу ефективності використання персоналу 

наведені на рис. 1. 
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Показники продуктивності праці оцінюються об'ємом реалізованої 

(випущеної) продукції, яка отримується виходячи з розрахунку на одного 

працюючого та величиною доданої вартості, що припадає на одного 

працюючого. Аналіз полягає в розрахунку показників продуктивності праці 

і порівнянню темпів зростання продуктивності  праці і заробітної плати. 

 

Рис. 1. Напрямки аналізу ефективності трудових ресурсів  
Джерело: сформовано автором 
 
При оцінці показника співвідношення темпів зростання 

продуктивності праці і середньої заробітної плати необхідно враховувати те, 

що при перевищенні темпу приросту продуктивності праці відбувається 

відносне вивільнення працівників, досягається відносна економія витрат на 

оплату праці, значно знижується зарплато-ємність продукції, значно 

збільшується рентабельність продажу та рентабельність інвестуючого 

капіталу, що веде до збільшення можливостей компанії створювати 

вартість.  

Однією з перших спроб знайти кількісний показник ефективності 

освіти з економічної точки зору належала Т. Шульцу. У відповідності до 

його теорії «людського капіталу» додатковий економічний приріст або 

інтенсивний спад виробництва є похідною від «інвестицій в людину», у 

тому числі й витрати на освіту. Він запропонував свій метод визначення 

економічної ролі освіти, за допомогою якої робилась спроба вдосконалення 

механізму розподілу ресурсів з ціллю збільшення їх економічної 

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими 
ресурсами

Аналіз кваліфікаційного складу

Аналіз використання робочого часу

Аналіз продуктивності праці

Аналіз використання фонду оплати праці
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ефективності. Але в цьому випадку методи економічного аналізу 

переносяться повністю в сферу освіти, а норма розподілу фінансових 

ресурсів визначалась би формулою «витрати-результат». 

Аналіз літературних джерел [2-10] дозволив виділити групу факторів 

зростання продуктивності праці. Вплив даних чинників на рівень 

продуктивності праці зумовлений змінами показників трудомісткості і 

оцінюється за спеціальними інструкціями і методиками галузевого 

характеру. 

Класифікація чинників зростання продуктивності праці також 

можлива за напрямками їх впливу на продуктивність праці (рис. 2.) 

 

Рис. 2. Класифікація чинників зростання продуктивності праці за напрямками 
впливу на продуктивність праці  

Джерело: сформовано автором 
 
Структура трудових ресурсів включає такі компоненти як: стать, вік, 

освіта, місце проживання, професія, національність і мова, релігія, 

зайнятість за сферами.  

Сучасна система класифікації трудових ресурсів ґрунтується на 

розгляді економічно активного та економічно неактивного населення, 

співвідношення між яким залежить від соціальних, економічних та 

демографічних процесів. Управління персоналом підприємства є основою 

його діяльності, про ефективність якого свідчать високі результати 

Напрямок, який 
створює умови для 
підвищення рівня 

продуктивності праці

•зменшення плинності 
кадрів

•збільшення рівня 
кваліфікації 
співробітників

•підтримання трудової 
дисципліни

•ступінь розвитку науки, і 
т.д.

Напрямок, що сприяє 
підвищенню рівня 

продуктивності праці

•впровадження 
інноваційних технологій

•вдосконалення системи 
оплати праці

•стимулювання 
матеріального та 
морального характеру, і 
т. д.).

Напрямок, який 
безпосередньо визначає 
на підприємстві рівень 
продуктивності праці

•вдосконалення 
організаційних та 
управлінських аспектів 
трудової діяльності

•підвищення якості праці, 
і т. д.).



 

 

406 

 

підприємницької діяльності та конкурентоздатність. Основною метою 

управління трудовими ресурсами є забезпечення мінімізації витрат 

підприємства на формування та утримання трудових ресурсів та 

максимізація результатів від їх використання [5, с. 32]. 

Ключові завдання управління трудовими ресурсами представлені 

на рис. 3.  

Раціональне використання персоналу підприємства − неодмінна 

умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне 

виконання виробничих планів. 

 

Рис. 3. Завдання управління трудовими ресурсами 
Джерело: сформовано автором 

 

В умовах перехідної економіки пріоритетними напрямами підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів в Україні можуть 

бути [2; 3; 6]:  

1) активна політика держави: напрями політики включають соціальну 

підтримку, розвиток гнучкого ринку праці, його правове забезпечення, 

працевлаштування, підготовку і перепідготовку кадрів; 

2) економічне зростання вимагає збільшення кількості, поліпшення 

якості робочих місць (створення нових та реконструкції вже існуючих 

робочих місць, зменшення робочих місць з шкідливими умовами праці, 

• формування чисельності та складу працівників підприємства, які 
відповідають специфіці його діяльності та здатні забезпечувати 
реалізацію завдань з його розвитку;

• вибір найбільш ефективних форм залучення трудових ресурсів на 
підприємство;

• створення необхідних організаційних та економічних умов для 
поєднання економічних інтересів працівників з інтересами 
підприємства та його власників;

• забезпечення високих та сталих темпів зрoстання продуктивності 
та ефективності праці;

• пошук та застосування ефективних форм мотивації та 
матеріального стимулювання персоналу. 

Завдання управління трудовими ресурсами:
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захист середовища); 

3) виходячи з особливостей сучасного ринку праці − поширеність 

підприємницької діяльності, ринок праці не може існувати поза 

конкурентною, заснованою на приватній власності економікою і 

демократичними суспільними інститутами, що відповідають світовим 

стандартам; 

4) витрати на розвиток трудових ресурсів, що поступають з 

державного бюджету, від приватних фірм, корпорацій і окремих 

підприємців, не мають обкладатися податками та ставити трудящих у зв'язку 

з цим в юридичну або фактичну залежність від підприємців, держави, 

суспільства в цілому; 

5) надання можливостей міжнародного працевлаштування на користь 

якнайкращої реалізації робочої сили (працевлаштування не в Україні); 

6) покращення використання ефективного організаційного принципу 

ринку праці − співпраця між підприємцями, профспілками і державою; 

7) запозичення досвіду зарубіжних країн щодо укладення 

колективних договорів на вищому національному рівні між асоціацією 

підприємців і керівництвом профспілок; на рівні корпорацій і окремих 

підприємств; 

8) для стримання прагнення працедавців переманювати до себе 

кваліфікованих спеціалістів, а також бажання працівників змінити місце 

роботи необхідно ввести на підприємствах рівну оплату за рівну працю; 

9) розробка проекту для застосування на практиці загальнодоступних 

банків даних, що мають надавати кожному, хто шукає роботу, повної 

інформації про вакантні місця по професіях, галузях і регіонах країни; 

10) покращення якості освіти: запровадження курсів, систем 

підвищення освітнього рівня безробітних, перепідготовка за професіями, що 

мають попит на ринку праці; організація семінарів для молодих спеціалістів, 

які допоможуть їм оволодіти вміннями самопрезентації, проаналізувати 

власні очікування, співвіднести їх з потребами ринку праці, знайти на ньому 
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своє місце. Така форма підвищення кваліфікації носить оперативний 

характер і забезпечує достатню цілеспрямованість підготовки. Організацію 

покращення якості освіти здійснює відділ підготовки кадрів, а при його 

відсутності відділ кадрів або спеціальний фахівець. Розвиток і навчання 

персоналу є одним з найважливіших чинників ефективної діяльності 

виробництва. При цьому інвестування в розвиток кадрів відіграє велику 

роль, ніж інвестування в поліпшення виробничих потужностей; 

11) державне фінансування програм ринку праці, що сприяє 

активному розвитку трудових ресурсів включає: забезпечення географічної 

мобільності робочої сили шляхом фінансування переїзду сімей в райони, де 

є вакантні робочі місця, з гарантією поліпшення матеріальних умов життя; 

організація для молоді суспільних робіт з гідною платою; заохочення 

підприємців до прийняття на роботу людей з обмеженими здібностями та 

спеціальне технічне устаткування робочих місць для них; стимулювання 

розвитку підприємницької діяльності; збільшення соціального захисту 

населення на ринку праці; 

12) впровадження додаткового заробітку для студентів шляхом 

організації оплачуваних робіт на базі місця навчання (навчального закладу); 

13) підвищення шансів працевлаштування працівників зі старших 

вікових груп, відповідальність працедавців за необґрунтоване звільнення 

співробітників; 

14) створення сприятливих умов для розкриття інтелектуального 

розвитку, ефективного застосування трудового потенціалу, впровадження 

ефективних фінансових і нематеріальних способів мотивації; вдосконалення 

системи оплати праці, розширення можливостей отримання додаткових 

доходів, створення соціального пакету для працівників; 

15) високу ступінь зайнятості трудових ресурсів можливо 

забезпечити за рахунок створення нових робочих місць не тільки у 

конкурентоспроможних галузях, але й тих, що потребують відновлення за 

рахунок інвестицій; 
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16) управління ефективним використанням трудового потенціалу, 

постійне забезпечення покращення його якості (за рахунок оцінки головних 

показників стану трудового потенціалу); забезпечення відповідності 

трудового потенціалу вимогам міжнародного рівня; підтримка 

висококваліфікованих спеціалістів;  

17) планування кар’єри кожного співробітника, одна з важливих 

частин управління трудовими ресурсами, яке передбачає виявлення 

можливостей індивідуума, його нахилів та потреб у розвитку; проведення 

заходів, що забезпечують виявлених можливостей і задоволення потреб у 

розвитку. 

Процес планування кар’єри – ефективний засіб, що забезпечує 

розвиток в людині всіх потенційних можливостей і залучення їх до справ 

компанії. Планування кар'єри сприяє індивідуальному розвитку і 

професійному зростанню працівника, підвищує його значимість для фірми і 

забезпечує відповідність кваліфікації персоналу новим можливостям, які 

можуть представитися в майбутньому. 

Висновки. Таким чином, в умовах економічної нестабільності 

актуальним є перехід до прогресивних методів підготовки, підтримки і 

розвитку, раціонального використання, виявлення резервів трудових 

ресурсів, збільшення зайнятості, удосконалення управління трудовими 

ресурсами, розвиток ринку праці, забезпечення збалансованості кількості 

робочих місць, трудових ресурсів і капіталовкладень [8, с. 425]. 

Рівень ефективності виробництва безпосередньо залежить від 

кваліфікації співробітників, структури їх розподілу і використання, що 

впливає на темпи приросту і обсяг продукції, що випускається і ступінь 

використання матеріально-технічних засобів. Зміна курсу кадрової політики 

тягне за собою зміну показника рівня продуктивності праці. Підвищення 

даного показника є найголовнішим джерелом розвитку продуктивних сил 

суспільства і важливою умовою підвищення національного доходу. На 

показники зростання продуктивності праці прямий вплив надає система 
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оплати праці, тому що грошове стимулювання є основним мотиваційним 

фактором для підвищення кваліфікації співробітників і збільшення якісних 

характеристик виконаної роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ  
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
Анотація. У статті розглянуто 
особливості діяльності бюджетних 
установ. Доведена необхідність аналізу і 
контролю цільового використання 
бюджетних коштів з метою їх 
раціонального використання та виявлення 
порушень. Наведено основні нормативно-

правові акти, які регулюють діяльність 
бюджетних установ. Визначено поняття 
кошторису, його види та 
характеристики. Деталізовано 
інформаційну базу аналізу виконання 
кошторису доходів та видатків 
бюджетних установ. Виділено основні 
етапи аналізу виконання кошторису. 
Доведено важливість оцінки виконання 
кошторису як основного планово-

фінансового, контролюючого, 
регулюючого документу бюджетної 
організації. Досліджено та проаналізовано 
стан виконання кошторису доходів і 
видатків Головного  управління 
національної поліції у м. Хмельницькому за 
2015-2017 роки.  
Ключові слова: бюджетна установа, 
кошторис, види кошторису, аналіз 
виконання кошторису, видатки та доходи, 
контроль.  

Abstract. The article deals with the features of 

the activities of budget institutions. The 

necessity of analysis and control of the 

purposeful use of budget funds for the purpose 

of their rational use and detection of violations 

is proved. The basic legal acts regulating 

activity of budget institutions are presented. The 

concept of the estimate, its types and 

characteristics are defined. Detailed 

information base of the analysis of the 

implementation of the budget estimates of 

incomes and expenditures of budgetary 

institutions. The main stages of the analysis of 

the implementation of the budget are 

highlighted. It is proved the importance of 

evaluating the implementation of the budget as 

the main planning-financial, controlling, 

regulating document of the budget organization. 

The state of implementation of the estimate of 

revenues and expenditures of the Main 

Directorate of National Police in Khmelnitsky 

for 2015-2017 years has been researched and 

analyzed. 

Key words: budgetary institution, estimates, 

types of estimates, analysis of the 

implementation of the budget, expenditures and 

incomes, control. 

 

Вступ. Ефективне функціонування економіки країни неможливе без 

раціонального використання державних коштів. В зв’язку з цим все 

більшого значення набувають питання вивчення та оцінки бюджетних 

організацій [3, с. 14]. Діяльність бюджетних установ фінансується за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, які надаються їм 
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безповоротно, крім того вони працюють не заради отримання прибутку, а 

для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства [4]. 

Враховуючи всю специфіку їх діяльності і те, що бухгалтерський 

облік та аналіз виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ 

суттєво відрізняється від обліку та аналізу господарської діяльності 

підприємств виробничої сфери, тому питання всебічного вивчення та 

детального аналізу діяльності таких організацій на сьогоднішній день є 

досить актуальним. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. У вітчизняній 

економічній науці дослідженню проблем фінансування бюджетних установ 

присвячені праці вчених економістів: І. Благун, О. Вовчак, 

О. В. Богданюка [3], В. Г. Васильєвої та А. В. Чернової [4], М. Й. Мац, 

Т. С. Нєвєшкіна, Ю. В. Пасічника [6], Ю. Д. Радіонова, Л. Д. Сафонова, 

В. В. Сопко [8], В. М. Федосова, І. Чуй, А. О. Шевчука [9], 

О. М.  Шинкаренко та Н. О. Мичак [10], С. І. Юрій та інших. Більшість 

наукових праць перелічених науковців орієнтована на виявлення загальних 

тенденцій функціонування процесу формування державного бюджету та 

напрями розподілу коштів. Незважаючи на значний науковий доробок з 

даної тематики, питання аналізу виконання кошторису бюджетних установ 

залишається актуальним та потребує подальшого дослідження. 

Результати досліджень. Актуальність даної теми зумовлена тим, що 

для правильної та продуктивної роботи бюджетної установи необхідно 

контролювати цільове використання бюджетних коштів. Без аналізу 

неможливо встановити факти порушень фінансово-господарських операцій 

та можливі ризики від їх здійснення. Тому при проведенні перевірки 

формування та виконання кошторису бюджетної установи є його всебічний 

аналіз. 

Основним законодавчим документом, на державному рівні, який 

регулює відносини, що виникають в процесі складання, розгляду, 
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затвердження, виконання та контролю за дотриманням та цільовим 

використанням бюджетних коштів є Бюджетний Кодекс України [1]. 

Основні вимоги щодо порядку фінансування та витрачання 

бюджетних коштів обумовлені в Постанові Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ» із змінами та доповненнями. Зокрема, в Постанові зазначається, 

що основним плановим документом бюджетної установи є кошторис 

доходів та витрат [2]. 

Кошторис бюджетних установ є основним плановим документом, 

який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і 

здійснення видатків, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання 

бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на 

рік [1]. 

Аналіз виконання кошторису дає можливість оцінити ефективність 

використання виділених установі ресурсів, з’ясувати причини нестачі, або ж 

перевитрату бюджетних коштів, а отже, здійснювати контроль за 

раціональним витрачанням державних коштів з метою ефективного 

управління бюджетною організацією та установою [3, с.14]. 

Виділяють наступні види кошторисів: індивідуальні, зведені, на 

окремі заходи (рис.1). 

Інформаційною базою аналізу виконання кошторису доходів та 

видатків є планові фінансові документи установи, до яких входить 

безпосередньо кошторис, план асигнувань загального фонду, план 

використання бюджетних коштів, помісячний план використання 

бюджетних коштів, зведення показників спеціального фонду кошторису та 

фінансова і бюджетна звітність, до якої входить Звіт про надходження і 

використання коштів загального фонду (ф. 2д), Звіт про рух грошових 

коштів, Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (ф. 4-1д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих 
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за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д), Звіт про результати 

фінансової діяльності (ф. 9д) [5].  

 

Рис. 1. Види кошторисів доходів та видатків бюджетних установ  
Джерело: розроблено автором 
 
Інформаційна база аналізу виконання кошторису бюджетної установи 

представлена на рисунку 2. 

 

Рис. 2. Джерела інформації для проведення аналізу виконання кошторису  
бюджетних установ  

Джерело: [7, с. 157] 
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Складається кожною бюджетною установою та 
надається нею безпосередньо вищій установі 
незалежно від того, ведуть вони облік самостійно чи 
обслуговуються в централізованій бухгалтеріях 

Зведені показники, наведені в індивідуальних 
кошторисах розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня 

Складається міністерством, відомством, органом 
виконавчої влади або місцевого самоврядування 
для фінансування видатків на разові заходи 
(наприклад, наради, конференції тощо) 

Зведені 
Н

а окремі 
заходи

 

Джерела інформації для проведення аналізу виконання кошторису 
бюджетної установи 

положення про бюджетні організації, централізовані бухгалтерії, 
кошториси на утримання бюджетних установ, розрахунки за 
кодами економічної класифікації видатків, накази про облікову 
політику, внутрішні регламенти та розпорядження  

первинні документи, облікові регістри (меморіальні ордери, 
відомості аналітичного обліку, оборотні відомості, книги (картки 
складського обліку), книга Журнал-Головна 

фінансова звітність: баланс, звітність про виконання кошторисів 

акти попередніх ревізій і перевірок бюджетних установ різними 
відомствами державного контролю, а також підрозділами 
внутрішньогосподарського контролю 
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Аналіз виконання кошторису доцільно проводити поетапно. На 

першому етапі розглядаються організаційні моменти, зокрема: проводиться 

відбір мети, об’єктів, інформаційного забезпечення аналізу, підбиваються 

необхідні методи та методика, визначається система показників. Об’єктами 

виконання кошторису є доходи та видатки бюджетної установи [3, с. 14].  

Основний етап включає процес вивчення та оцінку показників 

виконання кошторису доходів та видатків у розрізі фондів фінансування. 

Вивчаються відхилення за показниками, а також з’ясовуються причини цих 

відхилень. За результатами проведених досліджень формується висновок. 

Одним із важливіших завдань даного етапу є оцінка виконання плану 

доходів та видатків загального та спеціального фонду, що забезпечує 

дотримання цільового використання коштів та виявлення чинників, які 

вплинули на відхилення показників, дотримання законодавства. За 

результатами проведеного комплексного аналізу виконання кошторису 

дається оцінка раціональності використання виділених установі фінансових, 

матеріальних, трудових ресурсів, здійснюється пошук резервів підвищення 

ефективності діяльності бюджетних організацій та установ. 

На заключному етапі розробляються конкретні пропозиції для 

усунення виявлених недоліків, поліпшення роботи організації та 

використання виявлених резервів. Аналіз виконання кошторису, зазвичай, 

завершується прийняттям управлінських рішень щодо подальшого розвитку 

бюджетної установи за рахунок бюджетних коштів [3, с. 15-16]. 

Фінансування діяльності органів поліції має свої особливості, а саме, 

здійснюється з трьох основних джерел: коштів Державного та місцевого 

бюджетів, а також коштів, отриманих за надання оплатних 

адміністративних послуг у розмірі, визначеному законодавством України. 

Тому необхідно здійснити аналіз використання бюджетних коштів 

загального фонду та спеціального фонду за матеріалами Головного 

управління національної поліції (ГУНП) у м. Хмельницькому за 2016-2017 

роки (табл. 1-2). 
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Таблиця 1 

Фінансування діяльності ГУНП у м. Хмельницькому за 2016 рік, грн.  
№ Показники 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 

1 Надходження 206418500 1725700 208144200 

2 Видатки, у т.ч.: 206418500 1725700 208144200 
2.1 Оплата праці 166147700 182100 166329800 
2.2 Нарахування на оплату праці 31361300 66100 31427400 
2.3 Використання товарів і послуг 8626100 1384200 10010300 
2.4 Предмети, матеріали. 

обладнання, інвентар 
305600 864900 1170500 

2.5 Продукти харчування 318800 700 319500 
2.6 Оплата послуг крім комунальних 1282500 16000 1298500 
2.7 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
5157500 1000 5158500 

2.8 Соціальне забезпечення 132700 - 132700 
2.9 Інші поточні видатки 150700 93300 244000 

Джерело: складено за матеріалами звітності  
 
Отже, фінансові ресурси, одержані із загального та спеціального 

фондів, використовуються в основному ГУНП у м. Хмельницькому на 

виплату заробітної плати (166329800,00 грн.), на придбання використання 

товарів і послуг (10010300,00 грн.), оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв (5158500,00 грн.). 

Таблиця 2 

Фінансування діяльності ГУНП у м. Хмельницькому за 2017 рік, грн. 
№ Показники 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1 Надходження 260286100 430000 260716100 
2 Видатки, у т.ч.: 260286100 430000 260716100 

2.1 Оплата праці 208537580 - 208537580 
2.2 Нарахування на оплату праці 39298940 - 39298940 
2.3 Використання товарів і послуг 12329580 420000 12749580 
2.4 Предмети, матеріали. 

обладнання, інвентар 
812080 169400 981480 

2.5 Продукти харчування 214200 - 214200 
2.6 Оплата послуг крім 

комунальних 
2157000 90000 2247000 

2.7 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 

7946300 160600 8106900 

2.8 Соціальне забезпечення - - - 
2.9 Інші поточні видатки 120000 10000 130000 

Джерело: складено за матеріалами звітності  
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Як видно із таблиці 2, така ж ситуація спостерігається і в 2017 році, в 

основному кошти ГУНП у м. Хмельницькому використовує на 

фінансування поточної діяльності установи: на виплату заробітної плати 

(208537580,00 грн.), на придбання товарів і послуг (12749580,00 грн.), 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (8106900,00 грн.). 

Проведемо аналіз доходів ГУНП у м. Хмельницькому. Доходи 

управління можна аналізувати в розрізі джерел отримання (загальний і 

спеціальний фонд; по спеціальному фонду – плата за послуги, інші джерела 

власних надходжень, інші надходження). Аналіз динаміки і структури 

доходів ГУНП у м. Хмельницькому за 2015-2017 роки наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Аналіз динаміки і структури доходів ГУНП у м. Хмельницькому  
за 2015-2017 роки 

Показники 
Значення, грн. Питома вага % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Загальний фонд 31785600 206418500 260286100 99 99 99 
Спеціальний фонд 55000 1725700 430000 1 1 1 
плата за послуги 55000 1264500 430000 1 0,6 1 

інші джерела 
власних 

надходжень 
- 461200 - - 0,4 - 

інші надходження - - - - - - 
Разом доходи 31840600 208144200 260716100 100 100 100 

 
Одержані кошти у вигляді доходів ГУНП у м. Хмельницькому 

використовує для оплати своїх фактичних та касових видатків. 

Фактичні суми виконання бюджету (кошторису), тобто касові 

видатки, зазначають за порядком, передбаченим для складання бюджетної 

звітності за відповідний звітний період. 

Касові видатки характеризують рух грошових коштів, виділених 

установі, а фактичні видатки – повноту їх використання. 

Основними завданнями виконання кошторисів витрат є:  

– вивчення дотримання кошторисних призначень в цілому, а 

також в розрізі окремих статей і економічних елементів витрат; 

– вивчення складу і структури витрат;  
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– оцінка причин, що викликали відхилення фактичних витрат від 

передбачених у кошторисах;  

– виявлення резервів підвищення ефективності використання 

ресурсів бюджетних і наукових установ;  

– обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності управління бюджетними коштами. 

Аналіз видатків ГУНП у м. Хмельницькому за 2016-2017 роки 

наведено на рисунках 3-4. 

 

Рис. 3. Видатки ГУНП у м. Хмельницькому за 2016 рік, грн. 
Джерело: складено за матеріалами звітності  

 

 
Отже, як видно на рисинку 3, найбільші видатки управління у 2016 

році це видатки на оплату праці поліцейських та нарахування на заробітну 

плату. 

166,329,800.00

31,427,400.00
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10,010,300.00
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оплата праці

нарахування на оплату праці

оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

соціальне забезпечення

придбання товарів і послуг
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Рис. 4. Видатки ГУНП у м. Хмельницькому за 2017 рік, грн. 
Джерело: складено за матеріалами звітності  
 
Отже, як видно на рисунку 4, така ж ситуація спостерігається і в 2017 

році, найбільші витрати – це видатки на оплату праці, але разом з цим 

збільшуються видатки на придбання товарів і послуг. 

Аналіз виконання кошторису доходів та видатків є одним із 

найдієвіших способів контролю за ефективним та раціональним 

використанням бюджетних коштів, важливим етапом прийняття 

управлінського рішення, щодо подальшого розвитку бюджетної організації 

та установи [3, с. 16]. 

Аналіз виконання кошторису, як основне джерело аналізу доходів і 

видатків, дає нам можливість з’ясувати причини нестачі бюджетного 

фінансування або ж, навпаки, вчасно виявити перевитрати коштів чи 

завищення асигнувань, відтак здійснюється кількісна та якісна 

характеристика тих змін і відхилень від планових показників, які 

відбуваються в установах, виявляються резерви та розробляються 

превентивні заходи з метою усунення виявлених негативних тенденцій на 

майбутнє, дає можливість здійснювати ефективний контроль за розподілом і 

використанням наявних бюджетних ресурсів установи на основі залучення 

й використання аналітичних методів дослідження та спрогнозувати 

208,537,580.00

39,298,940.00

8,106,900.00 12,749,580.00 130,000.00
2017 рік
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інші поточні видатки
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тенденції розвитку діяльності бюджетної установи на майбутні періоди, 

адже прогноз – це основа чітко спланованої діяльності будь-якої установи, 

організації [10, с. 202-203]. 

Отже, завдяки аналізу виконання кошторису бюджетних установ 

здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і відхилень від 

планових показників, які відбуваються в установах, що має величезне 

значення для ефективного контролю, планування та вдосконалення 

діяльності бюджетної установи. Важливу роль в управлінні діяльністю 

бюджетних установ відіграють раціональна організація та методика обліку й 

аналізу результатів виконання кошторису [4]. 

Висновки. Провівши аналіз виконання кошторису бюджетних 

установ на прикладі ГУНП у м. Хмельницькому було встановлено, що 

кошти, які виділяються протягом звітного періоду, використовуються в 

повному обсязі. Однак не кожна установа може похвалитися тим, що у них 

немає недостачі бюджетних коштів. Розглянувши найважливіші питання 

аналізу кошторису бюджетної установи, можна зробити висновок, що аналіз 

кошторису – не зайвий етап у ревізійному процесі, а метод визначення 

ризиків порушень фінансово-бюджетної установи. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ – НЕОБХІДНА 
УМОВА СЬОГОДЕННЯ 

 
Анотація. В статті розглянуто 
методику організації управлінського 
обліку готової продукції, порядок його 
впровадження в діяльність 
сільськогосподарського підприємства. 
Відображено основні етапи руху готової 
продукції. Наведено етапи впровадження 
системи управлінського обліку в 
підприємствах агропромислового 
комплексу. Представлено в розрізі груп та 
їх характеристик внутрішні організаційні 
стандарти управлінського обліку. 
Доведена необхідність ведення та 
складання внутрішньогосподарської 
звітності підприємства, яка сприятиме 
прийняттю оперативних та 
стратегічних рішень, щодо виготовлення 
готової продукції та її реалізації. 
Запропоновано аналітичний Звіт 
внутрішнього контролю за обсягами 

Abstract. The article deals with the 

methodology of organization of management 

accounting of finished products, the procedure 

for its introduction into the activity of an 

agricultural enterprise. The main stages of the 

movement of finished products are shown. The 

stages of implementation of the system of 

management accounting in enterprises of the 

agro-industrial complex are presented. The 

internal organizational standards of 

managerial accounting are presented in terms 

of groups and their characteristics. The 

necessity of conducting and compiling the 

internal business accounting of the enterprise, 

which will facilitate the adoption of 

operational and strategic decisions on the 

manufacture of finished products and their 

implementation, is proved. An analytical report 

on internal control over volumes of sales of 

finished goods and conducting settlements with 
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реалізації готової продукції та 
проведенням розрахунків з покупцями для 
потреб оперативного управління.  
Ключові слова: готова продукція, 
бухгалтерський облік, управлінський облік,  
системи управлінського обліку, 
внутрішньогосподарська звітність 
підприємства, ефективність управління. 

buyers for the needs of operational 

management is offered. 

Keywords: finished products, accounting, 

management accounting, systems of 

managerial accounting, internal business 

accounting of enterprises, efficiency of 

management. 

 

Вступ. В процесі управління сучасним підприємством стан обліку та 

контролю готової продукції та її реалізації займає головне місце. Саме тому 

сьогодні однією з складових ефективної організації обліку готової продукції 

та її реалізації є високий рівень використання облікової інформації для 

оцінки якісних та кількісних  характеристик  продукції з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень. Результати досліджень з організації 

обліку та контролю готової продукції свідчать про те, що існують проблеми, 

які впливають на організацію ведення обліку готової продукції та її 

реалізації, а саме в частині управлінського обліку. 

В умовах нескінченних змін правил бухгалтерського обліку, у зв’язку 

зі втратою чинності одними та виданням натомість нових законодавчих 

актів, інструкцій, положень та листів виникають проблемні ситуації та 

невирішені питання в організації та методиці обліку операції, пов’язаних з 

виготовленням та реалізацією готової продукції.  Існування різних варіантів 

оцінки готової продукції, формування її собівартості, документального 

оформлення, відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку 

породжує проблемні ситуації, які потребують додаткових досліджень. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням організації та 

методики обліку і контролю присвячено багато ґрунтовних досліджень 

провідних вчених України, таких як М. Д. Білик, С. Ф. Голов, Н. І. Дорош, 

В. П. Завгородній, А. Г.  Загородній, С. Я. Зубілевич, Л. П. Кулаковська, 

В. А. Москаленко, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, К. О. Утенкова, В. П. Шило. 

Проте економічна криза, в якій опинилися господарюючі суб’єкти, 

зокрема сільськогосподарські підприємства, вимагає подальших 
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поглиблених досліджень обліку і контролю процесу реалізації продукції, 

робіт та послуг для потреб управління з метою підвищення ефективності 

господарської діяльності. 

Результати дослідження. Регулювання обліку, аналізу та контролю 

готової продукції та її збуту здійснюється за допомогою Податкового 

Кодексу України [2], Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність України» [3], П(С)БО 9 «Запаси» [4], П(С)БО 15 

«Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», Плану рахунків бухгалтерського обліку 

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

організацій, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, інших нормативних документів, затверджених 

Міністерством фінансів, Міністерством статистики, а також внутрішніми 

розпорядчими документами підприємства – Наказом про облікову 

політику. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 

«Запаси» [4] готовою вважається продукція, яка виготовлена на 

підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним 

характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-

правовим актом. 

Облік готової продукції має бути організований на всіх етапах її руху. 

Основні етапи руху готової продукції наведені на рисунку 1. 

 

Рис. 1 Основні етапи руху готової продукції 
Джерело: розроблено автором  
 
Але, не завжди інформація, яку надає бухгалтерський облік є 

оперативною, а отже корисною для управлінського персоналу. Тому,  
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необхідно сформувати на підприємстві ефективну систему управлінського 

обліку. 

На сьогодні підприємства України нехтують можливостями 

управлінського обліку, що призводить,  до проблем з обліком готової 

продукції та її собівартості, несприятливого фінансового результату від її 

реалізації. Таким чином, обліковим спеціалістам на сільськогосподарських 

підприємствах потрібно самостійно обирати стратегію і тактику 

впровадження управлінського обліку в систему бухгалтерського обліку 

своїх підприємств. В. А. Москаленко пропонує наступний план 

впровадження управлінського обліку (табл.1). 

Мета управлінської облікової політики не може обмежуватись 

вибором найбільш прийнятих  для організації альтернатив, які 

допускаються українськими П(С)БО, та іншими нормативними 

документами. При розробці управлінської облікової політики для 

сільськогосподарських підприємств необхідно взяти до уваги також 

найкращий світовий досвід, відображений у міжнародних стандартах та 

досвід самих розробників системи управлінського обліку стосовно 

особливостей діяльності даної організації. 

Таблиця 1 

Етапи впровадження системи управлінського обліку в підприємствах 
агропромислового комплексу  

Послідовність Назва етапу 
1 Видання  і затвердження управлінської облікової політики організації 
2 Створення і затвердження пакету внутрішніх організаційних 

стандартів управлінського обліку. 
3 Затвердження системи рахунків управлінського обліку 
4 Затвердження форм первинних документів та звітності управлінського 

обліку. 
5 Створення системи бюджетів сільськогосподарських підприємств. 
6 Вибір методики контролю над виконанням бюджетів 
Джерело: [6] 
 
Більш того, регламентація роботи системи управлінського обліку не 

може обмежитись виданням управлінської облікової політики і 

затвердженням плану рахунків, форм первинних облікових документів, 
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правил документообігу і т. д. Для ефективного функціонування системи 

управлінського обліку та фінансового менеджменту в підприємствах 

агропромислового комплексу необхідно створити пакет внутрішніх 

організаційних стандартів управлінського обліку. В. А. Москаленко пакет 

внутрішніх документів об’єднує в три групи (табл. 2). 

Таблиця 2 

Внутрішні організаційні стандарти управлінського обліку 
Номер 
групи 

Назва групи Характеристика 

1 2 3 

1 
Інструктивно-

методична 
документація 

До цієї групи відносяться методичні  деталізовані 
роз’яснення, які глибше розкривають облікову політику, 
носять інструктивний та навчальний характер, описують 
фінансові операції з максимальною конкретикою. 

2 
Нормативно-

довідкова 
документація 

Це документи за допомогою, яких встановлюються 
правила групування однорідних елементів інформації. 
Сюди  відносяться розроблені інформативні 
довідники,  класифікатори, матриці, структура і склад 
витратних та дохідних статей, бюджетно-облікову 
структуру, то що. 

3 
Документи 

регламентуючого 
характеру 

До них належать документи які визначають регламенти 
та процедури. В них описується весь ланцюжок 
облікового процесу, призначаються відповідальні, 
розмежовуються їх функції, права і відповідальність, 
обумовлюються дії виконавців при настанні всіх 
можливих, в тому числі нестандартних подій. 

Джерело: [6] 
 
Важливим методологічним питанням організації управлінського 

обліку є його місце в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Звернемося до зарубіжного досвіду. Аналіз рахунків зарубіжних країн 

свідчить, що попри їх багатоманітність, міжнародна практика виробила два 

основних підходи до структури плану рахунків: двоколовий принцип, тобто 

виокремлення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей 

фінансового і управлінського обліку та інтегрований принцип, з яким 

рахунки управлінського обліку кореспондуються з рахунками фінансового 

обліку в межах єдиної системи [6]. 

Специфіка організації обліку в окремих галузях виробництва часом 

унеможливлює ведення бухгалтерського і управлінського обліку в єдиній 



 

 

426 

 

системі рахунків. До таких галузей належить і сільськогосподарська сфера 

діяльності. Так як нормативно-правова база, яка регулює бухгалтерський 

облік у цій галузі має специфічний характер (П(С)БО 30) досить складно 

здійснювати організацію управлінського обліку та формування системи 

рахунків. Тому виникає питання, які рахунки відкрити для здійснення 

управлінського обліку, і яким чином їх інтегрувати в загальну систему 

рахунків бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах. 

Виходячи із цього в обліковій діяльності сформувалось три основні 

системи обліку: загальна, інтегрована і переплетена [6]. Найбільш доцільною 

для вітчизняних сільськогосподарських підприємств є змішана (переплетена) 

система. 

Ми погоджуємося з думкою В.А. Москаленко [6], що загальну 

систему підприємства не зможуть застосувати по тій причині, що вона не 

має чіткого розподілу обліку на управлінський та фінансовий і може 

використовуватись тільки торгівельними та невеликими промисловими 

підприємствами, які здійснюють виробництво одного виду продукції. 

Друга система не підходить, так як вона передбачає калькуляцію 

собівартості продукції, а також облік і контроль затрат на її виробництво, в 

єдиній системі бухгалтерського обліку. Це досягається з допомогою 

«вмонтування» рахунків виробничого обліку в загальну систему рахунків, 

внаслідок чого вони кореспондуються із рахунками фінансового обліку. А 

для цього необхідно, щоб готова продукція в управлінському і фінансовому 

обліку мала однакову оцінку, чого в сільському господарстві досягнути 

неможливо, враховуючи те, що в фінансовому обліку ми повинні керуватись 

П(С)БО 30 [5] і обліковувати готову продукцію по справедливим цінам за 

мінусом можливих витрат на місці продажу, а в управлінському – по 

бюджетній собівартості з наступним корегуванням на фактичну. 

Переплетена система обліку передбачає окреме ведення рахунків 

фінансового і управлінського обліку, виключаючи кореспонденцію між 

ними. На перший погляд, ця система ідеально підходить для підприємств 
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агропромислового комплексу, і все-таки є одна перепона – небажання або 

неможливість здійснювати два автономних обліки на одному підприємстві. 

Адже, сьогодні, в таких підприємствах аналітичним обліком займаються 

частіше всього головний бухгалтер або його замісник [5]. 

Тому доцільно використовувати принципи переплетеної системи 

обліку, але з деякими змінами. Для ефективного ведення обліку 

використовуємо раніше прийняту на підприємстві систему рахунків 

бухгалтерського обліку, але на певному етапі процесу обліку виділяємо 

окрему, автономну гілку. Тобто всі матеріальні, розрахункові, затратні та 

інші рахунки будуть загальними як для управлінського, так і для 

фінансового обліку, а окрема гілка починається з 23 рахунку 

«Виробництво». Дебет рахунку в управлінському обліку буде співпадати з 

дебетом рахунку в фінансовому обліку, а от по кредиту готову продукцію 

будемо обліковувати по бюджетній собівартості, а не по справедливій 

вартості, як це робиться у фінансовому обліку. Замикати таку автономну 

гілку управлінського обліку буде рахунок, який називається «Прибутки та 

збитки (калькуляційний рахунок)». Крім названих рахунків необхідно 

додатково відкрити лише два рахунки: «Готова продукція по плановій 

собівартості» та «Собівартість реалізованої продукції» [5]. 

За даними управлінського обліку готової продукції керівництво 

підприємства зможе отримувати інформацію, щодо наявності та руху 

готової продукції, що дасть можливість своєчасно приймати управлінські 

рішення, щодо зміни обсягу випуску продукції, зміни її ціни, зміни 

асортименту та інше. 

Для одержання оперативної інформації про рух готової продукції 

необхідно по-перше формувати відповідні сигнальні довідки (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Види довідок про наслідки діяльності  

Довідка - про Хто складає 

Призначення - для 
отримання оперативних 

даних про 

випуск готової продукції й 
витрати основних матеріалів 

начальник виробничого 
цеху 

випуск готової продукції та 
витрати основних матеріалів 

реалізацію продукції начальник служби 
збуту 

обсяг реалізації продукції 

рух та залишки на складі 
готової продукції та 
основних матеріалів 

старший комірник 
наявність готової продукції та 
запасу основних матеріалів 

Джерело: [8] 
 
Так наприклад, згідно з довідкою про рух та залишки на складі готової 

продукції (табл. 4) видно збільшення залишків продукції певного виду. 

Замовлення на виробництво цієї продукції зменшилися. Але внаслідок 

збільшення замовлень на продукцію іншого виду зменшилися її залишки. 

Ця інформація є сигналом директору зменшити випуск продукції 

першого виду та збільшити випуск продукції іншого виду. 

Таблиця 4 

Довідка про рух та залишки на складі готової продукції 
Назва 

продукції 
Од. 

вим. 

На початок 

періоду 

З початку місяця На кінець 

періоду прибуток видаток 

К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума 

          

          

Джерело: розроблено автором на основі [8] 
 
Для ефективного управлінського обліку готової продукції на 

підприємстві також необхідно ведення та складання 

внутрішньогосподарської звітності підприємства. Дана звітність сприяє 

прийняттю оперативних та стратегічних рішень, щодо виготовлення готової 

продукції та її реалізації [7]. 

На кожному підприємстві розробляється своя система 

внутрішньгосподарської звітності, в залежності від умов в яких суб'єкт 

здійснює господарську діяльність та цілей, які ставить перед собою. 

Наприклад, для контролю за своєчасністю здійснення розрахунків з 

покупцями та визначення обсягів реалізації готової продукції, для потреб 
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оперативного управління доречно формувати Звіт внутрішнього контролю за 

обсягами реалізації готової продукції та проведенням розрахунків за неї 

(табл. 5). 

Таблиця 5 

Звіт внутрішнього контролю за обсягами реалізації готової продукції та 
проведенням розрахунків з покупцями 

№ 

Назва 
готової 

продукці
ї 

№, назва. 
дата 

документ
а 

Назва 
покупц

я 

Обсяги 
реалізації 

готової 
продукції 

Дата 
оплати 
згідно 

договор
у 

Фактичн
а дата 
оплати 

Прострочена 
сума 

заборгованост
і кільк

. 

сум
а 

         

         

Джерело: розроблено автором 
  
Дані звіту формуються на підставі первинних документів, які 

складаються в процесі відпуску готової продукції зі складу для її реалізації: 

договори на постачання продукції, накладні на відвантаження, 

товаротранспортні накладні та інше. В ньому відображається оперативна 

інформація про покупців, види та об'єм відвантаженої продукції. Дану 

звітність доцільно складати за видами продукції. 

Висновки. Отже, необхідність ведення управлінського обліку на 

сільськогосподарських підприємствах є вимогою часу та  ринкових 

умов.  Управлінський облік готової продукції займає одне з провідних місць 

у загальній системі обліку і є важливим з погляду впливу показників, що 

формуються при обліку готової продукції,  на результат діяльності 

підприємства. 
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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 
УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Анотація. У статті проаналізовано 
проблеми трансформації фінансових звітів 
українських підприємств відповідно до 
принципів МСФЗ. Доведено актуальність та 
необхідність переходу вітчизняних 
підприємств до МСФЗ. Наведено перелік 
суб'єктів господарювання, які повинні 
складати фінансові звіти, етапи переходу та 
перелік форм звітності за МСФЗ. 
Досліджено склад обов'язкових форм 
фінансової звітності в зарубіжних країнах. 
Окреслено переваги використання МСФЗ для 
різних категорій користувачів фінансової 
звітності. Актуалізовано питання оцінки 
фінансового стану українських компанії 
відповідно до міжнародних стандартів у 
сучасних умовах господарювання. 
Ключові слова: фінансова звітність, МСФЗ, 
МСБО, глобалізація, трансформація, 
стандартизація. 

Abstract. The article analyzes the problems of 

the transformation of financial statements of 

Ukrainian enterprises in accordance with the 

principles of IFRS. The urgency and necessity 

of transition of domestic enterprises to IFRS 

are proved. A list of business entities that must 

compile financial statements, transition stages 

and a list of IFRS reporting forms is provided. 

The composition of mandatory forms of 

financial reporting in foreign countries is 

explored. The benefits of using IFRS for 

different categories of users of financial 

reporting are outlined. The issues of assessing 

the financial condition of Ukrainian companies 

in accordance with international standards in 

modern economic conditions have been 

updated. 

Keywords: financial reporting, IFRS, IAS, 

globalization, transformation, standardization. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2033
https://dtkt.com.ua/show/1%20cid04512.html
http://readbookz.com/book/40/1828.html


 

 

431 

 

Вступ. Глобальні зміни у світовій економіці стали визначальним 

фактором розробки та впровадження Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ), які використовуються як основа при розробці та 

впровадженні національних стандартів в Україні. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності − це стандарти, що видає 

Міжнародна рада з бухгалтерських стандартів (IASB), штаб-квартира якої 

розташована в Лондоні. 

Фінансова звітність за МСФЗ стала одним з необхідних умов виходу 

на міжнародні ринки фінансового капіталу, так як дозволяє: 
− залучати інвестиції через свою прозорість і зрозумілість 

міжнародним гравцям; 
− зменшувати вартість залученого капіталу (не потрібно робити зайві 

процедури аналізу, порівняння та перекладу звітностей під зрозумілі для 

інвестора стандарти); 
− збільшити міжнародні інвестиції; 
− полегшувати стандартизацію інформаційних систем під ведення 

обліку; 
− аудит за МСФЗ робити більш ефективним через взаємозв'язок 

стандартів МСФЗ і Міжнародних стандартів аудиту (МСА), єдиного 

розуміння цілей фінансової звітності. 

На теперішній час питання переходу українських компаній на 

Міжнародні стандарти фінансової звітності набуло надзвичайної 

актуальності. Міністерство фінансів поступово вносить зміни до 

Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних. Це обумовлено 

визнанням МСФЗ як одного з головних інструментів, що гарантує надання 

прозорої й уніфікованої інформації про фінансовий стан компанії для 

широкого кола учасників ринку, зокрема й закордонних.  

Аналіз останніх досліджень. Значний внесок у розвиток системи 

фінансової звітності з метою її удосконалення в напрямку підвищення 

аналітичності зробили вітчизняні вчені Білуха М. П., Валуєв Б. І., 

http://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=17432&utm_source=https://www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link
https://www.golovbukh.ua/article/7427-fnansova-zvtnst-2018
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Голов С. Ф., Завгородній В. П., Кужельний М. В., Кузьмінський А. М., 

Пархоменко В. М., Сопко В. В. та багато інших. Дослідження в галузі 

аналізу показників фінансового стану здійснювали такі українські вчені як: 

Андрущак Є. М., Балик І. М., Біленька Н. Б., Верига Ю. А., Литвин Б. М., 

Мних Є. В., Фаріон І. Д., Шкарабан С. І., Яремчук І. Г. та інші, а також 

зарубіжні дослідники Барнгольц С. Б., Баканов М. І., Безруких П. С., 

Гаврилова В. А., Зуділін О. П., Єфімова О. В., Ковальов В. В., 

Шеремет А. Д. 

Проте, незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних та 

зарубіжних вчених і практиків з даної теми, ряд важливих проблем щодо 

формування оцінки показників фінансової звітності, організації та методики 

аналізу фінансового стану підприємств вимагають подальших досліджень, 

глибокого вивчення і формування нових підходів та напрямів 

вдосконалення. 

Результати дослідження. Необхідність складати фінансову звітність 

за міжнародними стандартами виникає в першу чергу у підприємств, що 

працюють з іноземними банками й інвесторами. Такі компанії можуть 

розраховувати на зниження процентної ставки під час залучення 

фінансування з-за кордону, оскільки інвестор у цьому випадку здатний 

об'єктивно оцінити ризики, що закладаються в ставку по кредиту [7].  

Фінансова звітність МСФЗ в Україні спочатку була вимогою для 

підприємств, які складали звітність для своїх іноземних інвесторів, але 

ситуація стала змінюватися з 2012 року, коли в Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996 з'явилося 

вимоги, за якими Міжнародні стандарти фінансової звітності призначені для 

Публічних акціонерних товариств (колишні ВАТ), банків і страхових 

компаній. 

У таблиці 1 наведено перелік суб’єктів господарювання, які 

зобов’язані складати фінансову звітність згідно МСФЗ та початок її 

застосування. 
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Таблиця 1 

Суб’єкти господарювання, зобов’язані складати звітність за МСФЗ  

№ 
з/п 

МСФЗ-зобов'язані підприємства 
Початок 

застосування 

1 2 3 

1 Публічні акціонерні товариства (ПАТ) з 2012 р. 
2 Банки з 2012 р. 
3 Страхові компанії з 2012 р. 
4 Великі підприємства з 2018 р. 

5 
Підприємства, які є емітентами цінних паперів, цінні папери яких 
допущені до біржових торгів 

з 2018 р. 

6 Підприємства, які здійснюють діяльність за переліком Кабміну з 2012 р. 
7 Недержавні пенсійні фонди з 2012 р. 
8 Кредитні союзи з 2015 р. 
9 Інші фінансові установи, крім мікро- і малих підприємств з 2015 р. 
10 Підприємства, які здійснюють діяльність з управління активами з 2015 р. 

11 
Підприємства, які займаються видобутком корисних копалин 
загальнодержавного значення 

з 2018 р. 

Джерело: [5] 
 
В Євросоюзі МСФЗ стали обов'язковими починаючи з 2005 року для 

всіх держав-членів при проходженні процедури лістингу на фондових 

біржах Євросоюзу [1]. 

Як видно з таблиці 1, в 2018 р. МСФЗ-зобов'язаних підприємств в 

Україні стало більше: до них додалися великі підприємства, емітенти цінних 

паперів і підприємства, що добувають корисні копалини 

загальнодержавного значення. 

Економіка кожної країни має індивідуальні характеристики, що 

приводить до розбіжностей в обліку та звітності. Водночас розширення 

міжнародних зв'язків, виникнення світових ринків капіталу, створення 

міжнародних компаній зумовлюють необхідність впровадження єдиних 

правил і процедур ведення фінансового обліку і складання фінансової 

звітності [1]. 

Перехід на МСФЗ сприяє процесу входження України до світової 

економічної спільноти. Цей стратегічний курс об'єктивно потребує адаптації 

вітчизняної системи бухгалтерського обліку, звітності та контролю до 
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міжнародних стандартів та передбачає кілька етапів, що представлені на 

рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи переходу підприємств на складання звітності за МСФЗ  
Джерело: складено автором 
 

Перехід на ведення обліку за міжнародними стандартами не припиняє, 

а навпаки, прискорює розробку національних стандартів обліку. У них 

повинні бути розкриті особливості методики й техніки обліку національних 

об'єктів, але з урахуванням принципів, передбачених міжнародними 

стандартами [5, с. 183]. 

Питання адаптації національних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності підприємств України до Міжнародних стандартів 

досліджують багато науковців. Аналіз наукових джерел щодо практики 

складання фінансової звітності у зарубіжних країнах дав можливість 

зробити висновок, що на відміну від затверджених стандартів та відповідно 

форм фінансової звітності в Україні, у різних країнах структура форм 

звітності може відрізнятись навіть в межах однієї країни, маючи або 

розширений або спрощений вигляд. 

Звітність МСФЗ включає в себе відповідно до п. 10 МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності» [3] наступні фінансові звіти МСФЗ, що представлені 

на рисунку 2. 

Етапи переходу підприємств на складання звітності за МСФЗ 

вибір дати переходу на МСФЗ (перший звіт по МСФЗ можливий тільки через 2 
роки після цієї дати) 

затвердження наказу про облікову політику з МСФЗ 

проведення інвентаризації на дату переходу на МСФЗ 

складання вступного балансу на дату переходу на МСФЗ 

складання порівняльної фінансової звітності з МСФЗ 
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Рис. 2. Перелік форм звітності за МСФЗ  
Джерело: складено автором 
 

Примітки до фінансової звітності МСФЗ − є найбільш вагомими за 

обсягом і значенням, і невід'ємною частиною повного комплекту фінансової 

звітності МСФЗ. Всі звіти повинні мати перехресні посилання у рядках на 

відповідні примітки. Саме примітки дають ту якість фінансової інформації, 

про яку йдеться у Концептуальній основі МСФЗ. 

Проте, незважаючи на існування МСФЗ, не можна говорити про єдину 

систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності у світі. 

Безпосередньо на систему правового регулювання бухгалтерського обліку 

впливає стан і розвиток суспільно-економічної структури окремої країни.  

Так, до складу обов'язкових елементів фінансової звітності різних 

країн включають наступні  форми, що представлені в таблиці 2. 
  

Таблиця 2 

Склад обов’язкових форм фінансової звітності у зарубіжних країнах  
 

Форма фінансової звітності Країна 

1 2 

Баланс 

Великобританія, Італія, Естонія, 
Люксембург, Нідерланди, Німеччина, 
Польща, Португалія, Росія, США, Франція, 
Швейцарія, Азербайджан, Ізраїль, Китай 
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З Звіт про фінансовий стан на кінець періоду 

Звіт про сукупний дохід за період 

Звіт про зміни у власному капіталі за період 

Звіт про рух грошових коштів за період 

Примітки 
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Продовження табл. 2 

1 2 

Звіт про прибутки і збитки 

Великобританія, Італія, Естонія, 
Люксембург, Нідерланди, Німеччина, 
Польща, Португалія, Росія, США, Франція, 
Швейцарія, Азербайджан, Ізраїль, Китай 

Звіт про рух грошових коштів 
Азербайджан, Великобританія, Італія, 
Польща, Португалія, Росія, США 

Пояснювальна записка 
Великобританія, Італія, Нідерланди, 
Португалія, Росія 

Операційний звіт, Звіт внутрішніх 
аудиторів, Звіт президента компанії Італія 

Звіт про рух (зміни) капіталу Італія, Росія, Азербайджан 

Звіт ради директорів Італія, Польща, Нідерланди 

Аудиторські висновки Італія, Португалія, Росія, Ізраїль 

Примітки до річного звіту 
Естонія, Люксембург, Німеччина, Франція, 
Швейцарія, Азербайджан 

Звіт про нерозподілений прибуток, Звіт 
про акціонерний капітал 

США 

Консолідована звітність Великобританія, Португалія 

Звіт про розрахунок оподатковуваного 
прибутку, Звіт про інфляційну 
індексацію, Звіт про транспортні 
витрати, Звіт про основні фонди і 
розрахунок амортизації 

Ізраїль 

Звіт про зміни у фінансовому становищі Китай 

Звіт директорів та аудиторів Люксембург 

Джерело: [5] 
 

Фінансова звітність підприємств різних країн має певні відмінності, 

зумовлені соціальними, економічними та політичними чинниками. 

Відмінності у підходах до змісту фінансових звітів значно ускладнювали 

аналіз інформації та прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної 

торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків.  

Для забезпечення гармонізації фінансової звітності 29 червня 1973 р. 

було створено Комітет із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

на основі угоди професійних організацій бухгалтерів Австралії, 

Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, США, 

Франції та Японії. За роки діяльності Комітету було видано більше 40 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

Аналіз зарубіжної практики складання фінансової звітності показав, 

що на відміну від вимог національного законодавства щодо складу 
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обов'язкових форм фінансової звітності у низці країн її структура має або 

дещо спрощений вигляд, або, навпаки, розширений.  

У Положенні про принципи фінансової звітності, аналогічно до 

Концептуальних основ підготовки та представлення фінансової звітності в 

системі МСФЗ, виділяються різні типи фінансової інформації, яка надається 

зовнішнім користувачам.  

Виділені такі категорії фінансової інформації:  

а) фінансова звітність спеціального призначення (special purpose 

financial reports) – це фінансова інформація, що надається суб'єктами 

господарювання у формі, необхідній зовнішнім користувачам, які мають на 

це право (наприклад, звіти для регулюючих органів, податкових органів, 

банківських установ);  

б) фінансова звітність загального призначення (general purpose 

financial reports) – фінансова інформація, що надається підприємствами для 

задоволення потреб широкого кола зовнішніх користувачів і включає:  

– фінансові звіти загального призначення (general purpose financial 

statements);  

– річні, проміжні й інші фінансові звіти (основні фінансові звіти і 

примітки (пояснення) до них);  

– фінансова звітність у вузькому розумінні;  

– інші типи фінансової звітності загального призначення (other 

types of general purpose financial report) – наприклад звіти директорів, 

звернення голови правління, операційні і фінансові огляди, аналіз даних за 

попередні періоди, листи до акціонерів тощо;  

в) інша фінансова інформація (other financial information) – фінансова 

інформація, яка не розкривається безпосередньо компанію (інформація 

аналітиків, публікації в пресі).  

Таким чином, у сучасних умовах інтенсифікації інтеграційних 

процесів та міжнародного співробітництва необхідне надання зрозумілої 

для всіх користувачів бухгалтерської інформації.  
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Використання фінансових звітів, складених за міжнародними 

стандартами мають ряд переваг, а саме [1]: 

1. Об’єктивність, зіставність та відповідність потребам 

користувачів фінансових звітів, складених за міжнародними стандартами; 

2. Задоволення потреб користувачів фінансової звітності; 

3. Полегшення процесу гармонізації стандартів шляхом зіставності 

і прозорості, незалежно від країни або галузі; 

4. Сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед іноземних 

користувачів; 

5. Доступ до міжнародних ринків капіталу.  

Як показує практика, системи бухгалтерського обліку країн світу 

мають свої особливості, що призводить до неоднозначного сприйняття 

фахівцями інформації, яка міститься у фінансовій звітності.  Проте, варто 

наголосити про переваги застосування МСФЗ для різних категорій 

користувачів, які відображені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Переваги застосування МСФЗ для різних категорій користувачів  
Користувачі Переваги застосування МСФЗ 

1 2 

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

Інвестори 

Підвищення якості інформації для прийняття рішень; зміцнення 
довіри до поданої інформації; краще розуміння ризиків і 
прибутковості 

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

Інвестори 

Підвищення якості інформації для прийняття рішень; зміцнення 
довіри до поданої інформації; краще розуміння ризиків і 
прибутковості 

Державні діячі Зміцнення ринку капіталу й підвищення його привабливості; 
полегшення доступу до світових ринків капіталу 
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Продовження табл. 3 

1 2 

Національні органи 
регулювання 

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

Інші заціплені 
особи 

Підвищення довіри й поліпшення економічних перспектив для 
бухгалтерської та аудиторської професій; поліпшення звітності за 
новими та іншими аспектами бізнесу 

Джерело: [2] 
 
Відмінності у фінансовій звітності різних країн, орієнтація на різних 

користувачів, призвели до виникнення і використання різноманітних 

підходів до формування показників, які характеризують результати 

господарської діяльності організації, зокрема таких елементів звітності, як 

активи, зобов'язання, капітал, доходи і витрати. Тому все більшої 

актуальності набуває питання оцінки фінансового стану компанії у 

відповідності з міжнародними стандартами. 

Висновки. Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, 

яка відбувається в Україні, передбачає застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що характерно для більшості країн 

з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин. Потреба складання 

фінансової звітності за загальноприйнятими міжнародними стандартами 

виходить з поширюваного процесу європейської інтеграції, в який у слід за 

великими компаніями обов'язково включатимуться інші. Вивчення й 

розуміння сутності міжнародних принципів бухгалтерського обліку та 

звітності, а також практики ведення обліку в зарубіжних країнах значно 

збагатить інтелектуальний потенціал українських облікових працівників, 

фінансових директорів, менеджерів та ін. 

Проаналізувавши проблеми трансформації фінансової звітності 

підприємств України відповідно до принципів МСФЗ можна зробити 

висновки, що використання МСФЗ дає змогу компаніям, зокрема 

українським, які мають інтереси на міжнародному ринку, надати 
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потенційним та наявним інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим 

сторонам прозору інформацію про свою діяльність. 
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ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ – 

ПЕРЕДУМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. В статті доведено необхідність 
удосконалення системи управління 
витратами як основного резерву 
максимізації прибутку підприємства. 
Розглянуто основні проблеми обліку та 
контролю витрат на підприємствах України 
та запропоновано шляхи їх вирішення. 
Аргументовано доцільність застосування 
системного підходу управління діяльністю 
підприємства в цілому, так і окремих його 
підсистем, із врахуванням змін внутрішніх 
та впливу зовнішніх чинників. 
Систематизовано основні принципи 
управління витратами підприємства. 
Окреслено моделі та пріоритетні стратегії 
управління витратами підприємства. 
Розроблено модель 
внутрішньогосподарського контролю 
витрат як складової системи внутрішнього 
контролю підприємства. 
Ключові слова: витрати, внутрішній 
контроль, система обліку, модель управління 
витратами, системний підхід управління. 

Abstract. The article proves the necessity of 

improving the system of cost management 

as the main reserve for maximizing the 

profit of the enterprise. The main problems 

of accounting and control of expenses at the 

enterprises of Ukraine are considered and 

ways of their solution are offered. The 

appropriateness of the application of a 

systematic approach to the management of 

the activity of the enterprise as a whole, as 

well as its individual subsystems, taking into 

account internal changes and the influence 

of external factors, is argued. The basic 

principles of enterprise expenses 

management are systematized. Models and 

priority strategies of enterprise expenses 

management are outlined. The model of 

internal-economic control of expenses as a 

component of internal control system of the 

enterprise is developed. 

Keywords: costs, internal control, 

accounting system, cost management model, 

system management approach. 
 

Вступ. У сучасних умовах все більше ускладнюється механізм 

господарювання підприємства, що зумовлюється орієнтацією України на 

вимоги європейського ринку. Незважаючи на наявність відповідного 

нормативно-правового забезпечення, а саме Закону України «Про 

загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-

IV [1], все ж не вирішеною на сьогодні залишається проблема опанування 

власниками нових підходів до управління ефективністю діяльністю 
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підприємства. Одним із найважливіших напрямів підвищення такої 

ефективності є удосконалення системи управління витратами як основного 

резерву максимізації прибутку підприємства. Важливу роль у реалізації 

цього завдання відіграє подальше удосконалення обліку та внутрішнього 

контролю витрат підприємства. Тому необхідність дослідження витрат є 

актуальним питанням в сучасних умовах господарювання. 

У вітчизняній економічній теорії та практиці обліку витрат на 

сьогодні відсутні роботи з удосконалення обліку витрат із врахуванням 

досвіду в окремих галузях промисловості. Додаткових досліджень 

потребують також такі проблеми, як: формування облікової політики 

підприємства щодо обліку витрат, облік та розподіл накладних витрат з 

урахуванням міжнародного досвіду. Вирішення перелічених проблем 

дозволить перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку 

витрат, підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні 

діяльністю підприємства. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Значний внесок у 

розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку і контролю витрат 

операційної діяльності зробили сучасні вчені: Ф. Ф. Бутинець, 

С. І. Головацька та О. П.  Сашко [4], В. Дерій [5], В. В. Сопко, 

М. Г. Чумаченко, М. І. Баканов, М. М. Матюха та А. І. Ткачова [7], 

О. Мачулка [8], В. Ф. Мец, І. А. Бланк, Є. В. Мних, І. В. Перевозова та 

Ю. С. Степанюк [9], Г. В. Савицька та інші. Віддаючи належне науковим 

напрацюванням вчених, слід відзначити, що окремі питання обліку та 

контролю витрат діяльності підприємства потребують подальшого 

наукового дослідження та уточнення.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних, практичних та 

методичних питань організації обліку та внутрішнього контролю витрат 

підприємства, а також розробка шляхів їх вдосконалення. 
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Результати дослідження. Зростання економічної важливості фактору 

витрат змушує вишукувати адекватні до умов ринку технологію та механізм 

управління витратами. 

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 

визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

П(С)БО 16 «Витрати» [3]. Склад витрат для цілей оподаткування визначено 

у Податковому кодексі України [2]. 

Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка займає 

особливе та вагоме місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим, 

що витрати мають вирішальний вплив на фінансовий результат 

функціонування суб’єктів господарювання, застосовуються для визначення 

цінової політики підприємства, показують рівень технології та організації 

виробництва, використовуються для оцінки ефективності господарювання 

шляхом порівняння витрат та результатів діяльності [10, с. 205]. 

Раціональна організація обліку витрат слугує генератором 

розширення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень, тому 

потребує деталізації та підвищення аналітичності інформації з метою 

реалізації функцій управління підприємством. Це забезпечить 

систематизація витрат за визначеними класифікаційними ознаками з 

урахуванням специфіки діяльності підприємства [10, с. 206]. 

Розглянемо основні проблеми організації обліку і контролю витрат на 

вітчизняних підприємствах.  

Однією із проблем обліку витрат підприємства в Україні є проблема 

повноти та своєчасності їх відображення у системі управління. Ця проблема 

досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого 

суспільного ладу, особливо системи влади, способу життя, системи 

оподаткування. На даний момент рівень не відображення витрат (за даними 

програми діяльності Кабінету Міністрів України) в країні коливається від 10 

до 50%. Найбільша частина витрат, що залишається поза обліком, належить 
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до витрат на оплату праці. Джерелом коштів для покриття такої заробітної 

плати виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок вартості не 

облікованої реалізованої продукції. Основними причинами цього є значні 

відсотки відрахувань до соціальних фондів оплати праці, відсутність дієвої 

нормативно-правової бази, низький рівень контролю [8, с. 32].  

Для вирішення даної проблеми необхідне насамперед удосконалення 

та створення дієвої нормативно-правової бази та посилення контролю з боку 

контролюючих органів.  

Однією з основних проблем для управління підприємством є також 

забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності 

вихідної інформації про витрати підприємства. Якщо інформація щодо 

витрат, яка повинна слугувати для прийняття управлінських рішень є 

несвоєчасною, недостовірною або відсутньою, це спричиняє виникнення 

проблем, як внутрішнім, так і зовнішнім її користувачам. Створення єдиної 

інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та 

контролю за витратами підприємства є сьогодні вкрай необхідною для 

вітчизняних підприємств. Про це свідчать статистичні дані: 

матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у країнах 

Заходу. Внаслідок цього попри всі інші чинники в нашій державі вагома 

частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей 

розкрадається або використовується на виробництво тіньової продукції, яку 

підприємство не обліковує і за яку не сплачує податків, зборів та інших 

платежів. Створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і 

нормативів сприятиме ефективному контролю витрат, а також розвитку 

галузевих й відомчих норм та нормативи, які на сьогодні є застарілими або 

відсутніми взагалі [5, с.10]. 

Важливою проблемою організації обліку витрат підприємства є 

встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і 

неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та визначення їхньої ролі у 

скороченні необґрунтованих витрат підприємства. Нині комп’ютерна й 
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організаційна техніка є в абсолютній більшості діючих вітчизняних 

підприємств. Кожному підприємству доцільно на початку року провести 

оцінку власних потреб і фінансово-кредитних можливостей щодо 

придбання або оренди комп’ютерної, організаційної техніки або 

відмовитися від неї, віддавши перевагу у веденні обліку залученому на 

договірній основі приватному професійному бухгалтеру спеціалізованої 

приватної фірми за гідну оплату виконаних ним обліково-звітних робіт.  

Тому для забезпечення достатньої аналітичності інформації її 

необхідно завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: 

порівнянності, достовірності, дохідливості й доречності [7, с. 33]. 

Таким чином, аналіз проблем відображення в обліку та контролю 

витрат підприємства дозволив систематизувати та згрупувати ключові 

проблеми обліку витрат на вітчизняних підприємствах та пропозиції шляхів 

їх вирішення у сучасних умовах господарювання (рис. 1). 

 

Рис. 1. Проблеми обліку і контролю витрат підприємств в Україні  
та шляхи їх вирішення 

Джерело: авторська розробка 
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Основною метою управління витратами є надання вартісної форми 

кількісним технічним залежностям та визначенням витрат, які ґрунтуються 

на критерії економічних вигод для оцінки альтернативних варіантів 

господарських операцій. Важливим завданням системи управління 

витратами є визначення шляхів мінімізації витрат, що призведе до 

збільшення економічних вигод. Процес управління витратами зазвичай 

потребує співставлення запланованих та фактичних даних, та прийняття на 

цій основі правильних ефективних рішень, що врегулюють проблемні 

питання.  

Механізми управління витратами передбачають застосування певних 

методів та інструментів, за допомогою яких вивчають витрати, досліджують 

їхню поведінку, щоб управляти ними. Вибір методів полягає у застосуванні 

різноманітних способів і прийомів, за допомогою яких можна вивчити та 

отримати точну інформацію про витрати і на її підставі прийняти 

правильні управлінські рішення. 

Прийняття управлінських рішень впливає на величину 

фінансового результату підприємства, і тому завершальним етапом є оцінка 

прийнятого рішення на відповідність поставленим завданням. Якщо 

результат оцінки свідчить, що реалізація певних рішень і заходів має 

недоцільний і невигідний характер, виникає необхідність вибору іншого 

методу аналізу, який забезпечить вигоду та окупність витрат підприємства. 

Під час управління витратами підприємства доцільно 

використовувати системний підхід, який забезпечить оптимальне 

використання ресурсів і підвищить ефективність виробництва. Правильно 

вибрана і застосована стратегія конкурентоспроможності розвитку 

підприємства призведе до приросту прибутку, підвищення ринкової 

вартості підприємства, зростання рентабельності інвестицій у підприємство. 

Налагоджена система управління витратами діяльності підприємства 

сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства, збільшенню 
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доходів і фінансових результатів, закріпить стабільність підприємства в 

конкурентному ринковому середовищі [4, с. 37].  

Основною метою системного підходу управління діяльністю 

підприємства є управління підприємства в цілому, так і окремих його 

підсистем, враховуючи зміни різних внутрішніх факторів виробництва та 

впливу зовнішніх чинників. 

Тому, можна визначити наступні основні принципи управління 

витратами підприємства:  

− застосування системного підходу до управління витратами;  

− взаємозв’язок окремих елементів підсистем із завданнями системи 

загалом;  

− відповідність системи обліку завданням управління витратами;  

− аналіз і виявлення альтернативних шляхів досягнення мети;  

− повнота і аналітичність інформації щодо рівня витрат;  

− застосування ефективних методів зниження витрат;  

− стимулювання і мотивація працівників до зниження витрат;  

− оцінка і контроль результатів діяльності підрозділів;  

− забезпечення та реалізація останніх досягнень економіки, 

математики та практики для подальшого удосконалення. 

Одним із елементів системи управління є внутрішній контроль за 

витратами діяльності підприємства. Він дозволяє керівництву шляхом 

здійснення нагляду, перевірок і стеження за його фінансово-господарською 

діяльністю переконатись, що контроль проходить у відповідності до 

розробленої стратегії розвитку, прийнятої керівництвом, та до вимог 

чинного законодавства. Для власників та потенційних інвесторів внутрішній 

контроль виступає гарантією збереження та ефективного використання 

інвестованих коштів, а для кредиторів – гарантією повернення 

коштів [9, с. 284]. 

Основна проблема забезпечення внутрішнього контролю витрат 

полягає в тому, що на підприємствах не рідко не має чіткого розуміння, як 
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правильно організувати контроль, це створює ряд проблем. Основні 

причини цього наступні: відсутність працівників відповідної кваліфікації, 

методик, систем показників оцінки тощо. 

Метою контролю є досягнення управлінських цілей щодо 

забезпечення максимально-позитивної результативності ведення бізнесу та 

мінімізації суб’єктом господарювання різного роду ризиків в їх діяльності 

через протидію появі помилок та недоліків, перевірку достовірності даних 

обліку й звітності. 

Обов'язковим завданням для головного бухгалтера є забезпечення 

дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад 

бухгалтерського обліку, організації контролю за відображенням на рахунках 

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Перш за все 

контролюється система документування та обліку, перевіряється законність 

та доцільність складених господарських операцій на основі первинних 

документів; достовірність відображення записів в облікових регістрах.  

При здійсненні внутрішнього контролю за витратами підприємства 

головний бухгалтер застосовує: нормативні перевірки, які являють собою 

вивчення вмісту відображеної в документі операції з точки зору її 

відповідності до чинних норм, правил та інструкцій; арифметичну 

перевірку, яка полягає в контролі за правильністю підрахунків, зроблених 

при складанні конкретного бухгалтерського документа.  

Успішне виконання поставлених завдань повинно будуватись на чітко 

визначених принципах, які мають фундаментально-методологічне значення 

для побудови системи внутрішнього контролю на підприємстві.  

Такими є принципи: відповідальності, збалансованості контрольних 

дій, безперервності, взаємодії й координації, комплексності, делегування 

повноважень, пріоритетності, дієвості, інтеграції, підконтрольності, цільової 

спрямованості, превентивності контрольних дій та інші. Дотримання 

вказаних вище принципів дозволяє грамотно побудувати систему 
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внутрішнього контролю незалежно від організаційно-правової форми, 

розмірів, видів і масштабів діяльності економічного суб’єкту [11, с. 34].  

Організація контрольного процесу і реалізація його на практиці 

потребує дотримання в обов’язковому порядку цілого ряду вимог, зокрема: 

розробити систему планових показників і систему стандартів за напрямами 

діяльності; за кожним окремим об’єктом управління конкретизувати етапи 

контрольного процесу; для всіх об’єктів контролю попередньо встановити 

масштаб допустимих відхилень, тощо. 

Управління витратами на підприємствах може визначатися різними 

моделями (моделлю максимізації прибутку, моделлю максимізації продажів, 

моделлю максимізації росту, моделлю управлінської поведінки, моделлю 

максимізації доданої вартості, та ін.). Для кожної з них характерний свій 

порядок пріоритетів стратегій (товарно-ринкова, ресурсно-ринкова, 

технологічна, інтеграційна, інвестиційно-фінансова, соціальна, стратегія 

управління) при прийнятті управлінських рішень. Вдало обрана модель 

поведінки і вірно визначені пріоритети стратегій є факторами, дає змогу 

використовувати витрати з максимальною віддачею. 

Отже, необхідно розробити комплексну модель внутрішнього 

контролю за витратами підприємства (рис. 2.). 
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Рис. 2. Модель підсистеми внутрішньогосподарського контролю витрат як 
складової системи внутрішньогосподарського контролю підприємства 

Джерело: авторська розробка 
 

Висновки. Отже, для визначення ефективності системи 

внутрішньогосподарського контролю витрат необхідно розробити загальну 

методику на основі комплексного підходу до оцінки організації обліку 

витрат на підприємстві. Це забезпечить системне проведення 

внутрішньогосподарського контролю в цілому  по підприємству і 

визначення слабких місць у зоні можливих ризиків здійснення таких витрат. 
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АКТУАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ 

ВЛАСНІСТЮ ЧЕРЕЗ ОСББ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. Важливою складовою 
реформування житлово-комунального 
господарства України є об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, які 
повинні стати альтернативою ЖЕК. У 
зв’язку з цим у роботі представлено 
статистичні дані щодо чисельності 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків в Україні. Наведено основні переваги 
форми управління спільною власністю через 
об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків. Досліджено проблеми, з якими 
стикаються у своїй діяльності об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків. Під 
час дослідження виявлено, що 
найактуальнішими проблемами є фінансові, до 
яких належить відсутність коштів на 
капітальний ремонт будинку, недостатній 
рівень енергоефективності радянських 
будинків, неплатежі мешканців. Окреслено 

шляхи вирішення проблем фінансового 
характеру вітчизняних об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків 

Ключові слова: об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, спільна 
власність, «теплі кредити», енергоефективні 
заходи, неплатники. 

Abstract. An important component of the 

reform of the housing and communal services 

of Ukraine is the association of co-owners of 

multi-apartment buildings, which should 

become an alternative to the housing and 

communal services. In this regard, the paper 

presents statistical data on the number of 

associations of co-owners of multi-apartment 

buildings in Ukraine. The main advantages of 

the form of joint property management through 

the association of co-owners of multi-

apartment buildings are presented. The 

problems, which are encountered in their 

activity by the association of co-owners of 

multi-apartment buildings, are investigated. 

The study found that the most pressing 

problems are financial, which include the lack 

of funds for major repairs, lack of energy 

efficiency of Soviet homes, non-payment of 

residents. The ways of solving financial 

problems of domestic associations of co-

owners of multi-apartment buildings are 

outlined. 

Keywords: association of co-owners of multi-

apartment buildings, joint property, "warm 

loans", energy-efficient measures, non-payers. 

 

Вступ. Реформування житлово-комунального господарства є одним з 

головних напрямів соціально-економічної політики держави та органів 

місцевого самоврядування в контексті проведення реформ в Україні на шляху 

до Європейської інтеграції. Важливою складовою реформування житлово-
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комунального господарства України є об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), які повинні стати альтернативою 

ЖЕК, сприяти підвищенню якості наданих житлово-комунальних послуг 

населенню. 

Проте, ОСББ в Україні – це галузь яка почала зароджуватися зовсім 

недавно і потребує розглядання усіх проблем, зокрема, фінансових, з якими 

стикаються ОСББ у своїй діяльності. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню питань 

врегулювання діяльності ОСББ присвячено роботи Бригілевича В., Гури Н., 

Бабак А., Кучеренко О., Бойко Т., Левицького Д. та ін. [1; 2; 3]. Однак проблеми 

у діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків ще вивчено 

недостатньо, вони не мають глибокого аналізу з боку вітчизняних науковців. 

Метою статті є виявити фінансові проблеми з якими стикаються 

вітчизняні ОСББ у своїй діяльності та окреслити ефективні шляхи їх 

подолання. 

Результати дослідження. Найбільш прогресивною та ефективною 

формою управління спільною власністю в ринкових умовах є унікальна форма, 

що дозволяє власникам самостійно вирішувати долю свого багатоквартирного 

будинку, а саме об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

Станом на 01.01.2018 року в Україні створено 27999 ОСББ (рис. 1).  

Порівнюючи з 01.07.2017 роком кількість зросла на 888 ОСББ, приріст 

склав 3,3% [4; 5; 6; 7]. 

Згідно статті 9 Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII [8] 

існують такі форми управління багатоквартирним будинком: 

1) управління багатоквартирним будинком співвласниками; 

2) управління об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку; 

3) професійне управління на основі договору з управителем. 
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Рис. 1. Кількість ОСББ в Україні за 2001-2017 рр. 
Джерело: складено автором на основі [4; 5; 6; 7] 
 
Управління спільною власністю через ОСББ має значні             

переваги [9, с.16-18], що дозволяють покращити стан утримання і 

обслуговування житлових будинків, а саме: 

- можливість оперативного розв’язання поточних проблем: ухвалити 

рішення може правління ОСББ, немає потреби скликати загальні збори; 

- відсутність договірних зобов’язань під час організації управління; 

- економічна зацікавленість у вжитті заходів з ресурсозбереження; 

- можливість контролю мешканців за витрачанням коштів практично 

унеможливлює фінансові зловживання. 

Однак, у практичній діяльності зустрічаються проблеми пов’язані з 

даною формою: відсутність відповідальних осіб для виконання функцій голови 

ОСББ, членів правління; проблема вибору голови Правління ОСББ та слабка 

активність населення. 

Найактуальнішими проблемами в управлінні спільною власністю через 

ОСББ є фінансові (рис. 2). 
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Рис. 2. Фінансові проблеми управління спільною власністю через ОСББ в 
Україні 

Джерело: складено автором 

 
Відповідно до рис. 2, гострою є така проблема, як відсутність коштів на 

капітальний ремонт будинку, особливо у старих будинках. Якщо загальні збори 

прийняли рішення щодо капітального ремонту, то відповідно мешканці 

будинку повинні зібрати кошти. На жаль, часто це триває роками, тому 

знецінення зібраних грошей відбувається швидше, ніж їх накопичення. 

Отримати кредит на такі заходи для деяких ОСББ є також 

проблематично. Причиною цього є високі відсоткові ставки в банках України за 

кредитами, навідміну від закордонних банків (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кредитування ОСББ у різних країнах світу  
 Україна Латвія Естонія Польща 

Максимальний 
строк кредиту 

5 років 12 років 10 років 10 років 

Валюта кредиту Гривня Євро Євро Злотий 

Забезпечення 
кредиту 

Застава майнових прав – 
прав вимоги вкладу, що 
розміщений в банку, в 

розмірі  
1-го місячного платежу за 

кредитом 

Майбутній 
грошовий потік; 

своєчасні 
платежі 

власників 
квартир за 

обслуговування 

Фактичною 
«заставою» 
в банку є 
поточний 
рахунок 
ОСББ 

Застава -
житло, або 
готівкові 

кошти 

Процента 
ставка 

20 %  
річних 

5,5 %  
річних 

6 - 6,5% 
річних 

7 – 12 % 
річних 

Джерело: складено автором на основі [10; 11; 12; 13] 
 
До того ж, в Литві діє програма Jessica (Joint European Support for 

Відсутність коштів на капітальний ремонт будинку

Проблема старих радянських  неефективних для енергозбереження будинків

Неплатежі мешканців
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Sustainable Investment in City Areas, тобто «Спільна європейська підтримка 

усталених інвестицій у містах»), яка є механізмом фінансового інжинірингу, що 

працює у сфері програм з інтегрованого урбаністичного розвитку. За 

допомогою даної програми мешканці можуть брати кредити під 3% річних для 

ремонту власних будинків. Також 50% відшкодовує держава. Дана програма 

поширюється також і на країни, що не входять до Європейського Союзу [3]. 

Українська держава також йде на зустріч населенню, тому розробила та 

запровадила з жовтня 2014 року для населення та ОСББ Урядову програму 

«теплих кредитів» [14]. 

Програмою передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах: 

– 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну 

квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів; 

– якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує 

відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70% — залежно від 

кількості квартир-субсидіантів. 

Другою актуальною проблемою є наявність побудованих в Україні в 60-

70-х роках більшої частини багатоповерхівок [15], тобто вкрай неефективних 

для енергозбереження, що звичайно, не може не відображатися на сумі за 

комунальні послуги. Тому для суттєвої економії реалізуються енергоефективні 

заходи і встановлюються відновлювальні джерела енергії, наприклад сонячні 

батареї, що уже довели свою ефективність у Європі [16]. Адже коли мова 

заходить про чисту енергію та альтернативні способи її отримання, 

найперспективнішим та одним з найдоступніших способів сьогодні є 

облаштування таких батарей [17]. Невдовзі ця практика набуде масовості і в 

Україні, тому що з нинішніми цінами на електроенергію, сонячні батареї 

будуть активно впроваджуватися в Україні. Уже зараз, встановивши 

накопичувач сонячної енергії, можна суттєво зекономити на електроенергії. 

В Україні сама генеруюча установка повинна бути «встановлена у межах 

приватного домогосподарства». Отже, власник квартири може встановити 

сонячну електростанцію на даху (який є спільною власністю всіх співвласників 
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багатоквартирного будинку) і продавати електроенергію по «зеленому 

тарифу» [8] (Зелений тариф – спеціальний тариф, по якому держава закуповує 

електроенергію у фізичних осіб, згенеровану сонячними та вітровими 

електростанціями. Максимальна потужність приватної електростанції не 

повинна перевищувати 30 кВт. Можливість генерувати сонячну енергію в 

мережу виникла у 2014 році, коли було внесено зміни до Закону України 

«Про електроенергетику» та «Про ринок електричної енергії» щодо 

стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 

енергії [18]). А ОСББ може здати в оренду дах для власника квартири і 

отримувати додатковий дохід. ОСББ може здавати в оренду спільне майно, 

якщо кошти йдуть на ведення статутної діяльності [8]. 

Перший в Україні, а саме в Житомирі, встановив на даху 

багатоповерхового будинку та ввів в експлуатацію сонячну електростанцію 

голова ОСББ Сергій Кохан. Ще в грудні 2016 року, за рахунок власних коштів 

він придбав та ввів в експлуатацію сонячну електростанцію на 13,5 кВт. На 

власному досвіді він побачив, що сонячна електроенергетика у сучасних 

умовах є надзвичайно вигідною. До того ж, підключений «зелений тариф» дає 

змогу не тільки економити, але й непогано заробити. Якщо підрахувати, 

вартість 1 кВт електроенергії за «зеленим тарифом», залишки якої в нього 

купує обленерго, становить 0,18 євро, тобто близько 5,80 грн [19]. Потім 

постала потреба в збільшенні потужності електростанції, однак потрібне було 

додаткове фінансування, тому Сергій Кохан звернувся до ПАТ АБ 

«УКРГАЗБАНК», де діють лояльні умови надання кредитів на встановлення 

енергоефективного обладнання (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Загальні умови кредитування по програмі «Еко-енергія» в  
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 

Цілі кредитування 

На придбання 
та встановлення 

теплових 
насосів 

На придбання та 
встановлення 

сонячної 
енергетичної 

станції 

На придбання та 
встановлення 

вітрової 
електростанції 

Можлива сума кредиту 
(гривень) 

від 1 000,00 до 
250 000,00 

від 1 000,00 до 1 000 000,00 

Строк кредитування Від 1 до 5 років 

Максимальний розмір 
кредиту 

85% від вартості придбання та 
встановлення СЕС/ТН  
(з урахуванням ПДВ) 

70% від вартості 
придбання та 

встановлення  ВЕС (з 
урахуванням ПДВ) 

Фіксована процентна 
ставка (на весь строк дії 
кредитного договору) 

24,5% в UAH 

Кредити надаються у національній валюті 
Погашення кредиту рівними платежами 

Дострокове погашення 
кредиту 

без будь-яких обмежень та штрафних санкцій 

Джерело: складено автором на основі [20] 
 

Третьою проблемою управління спільною власністю через ОСББ є 

неплатежі окремих мешканців, адже ці мешканці завдають збитків спільному 

майну і зачіпають інтереси людей, які живуть з ними поруч. Неплатників 

умовно поділяють на чотири категорії [21]: 

1) ті, що хочуть платити, але не можуть; 

2) ті, що можуть платити, але не хочуть; 

3) ті, що можуть і хочуть платити, але не платять вчасно; 

4) ті, що не можуть, не хочуть і не платять. 

Кожна з цих категорій передбачає різні методи роботи з ними, 

представлені на рисунку 3. 

Вирішення проблем неплатежів мешканців покладається на голову 

правління ОСББ. Основним завданням голови правління ще на початку 

створення ОСББ, щоб не виникало проблем, пов’язаних із боржниками, є 

інформування  кожного співвласника про те, навіщо потрібне об’єднання 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwic2aTcm6neAhXD3iwKHTg6A4QQkeECCCgoAA


 

 

459 

 

особисто йому. А головне – голова об’єднання повинен щоразу нагадувати, що 

всі співвласники зобов’язані виконувати рішення статутних органів ОСББ, 

навіть якщо голосували проти них. 

  
Рис. 3. Категорії неплатників та методи боротьби з ними  

Джерело: складено автором на основі [21] 
 

Висновки. Основною причиною створення ОСББ є бажання людей 

вчасно та якісно поліпшувати стан будинку та отримувати якісні житлово-

комунальні послуги. Однак, існують деякі фінансові проблеми, а саме 

відсутність коштів на капітальний ремонт, проблема старих багатоквартирних 

будинків та наявність боржників, які уповільнюють процес створення і 

функціонування ОСББ. Проте всі проблеми можна подолати – все залежить від 

бажання мешканців. Адже, для населення та ОСББ розроблено та запроваджено 

з жовтня 2014 року Урядову програму «теплих кредитів». Також для суттєвої 

економії запропоновано встановлювати відновлювальні джерела енергії, 

наприклад сонячні батареї, що уже довели свою ефективність у Європі. 
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•Залучення таких співвласників до  роботи з 
утримання будинку.

•Інформування співвласника про можливості 
отримання житлової субсидії.

Громадяни, які хочуть 
платити, але не можуть 

(законослухняні громадяни)

•Проводження інформаційно-пояснювальної роботи 
щодо складу й призначення витрат, які включено у 
платежі.

•Проводження інформаційно-пояснювальної роботи 
щодо системи заходів, які застосовуються до 
боржника.

Громадяни, що можуть 
платити, але не хочуть

•Розсилання квитанцій, відправляння повідомлень 
на електронну пошту, смс-повідомлень через 
соціальні мережі.

•Спілкування про наслідки заборгованості зі сплати 
внесків на утримання будинку.

Громадяни, котрі можуть і 
хочуть платити, але не 

платять вчасно

•Проводження інформаційно-пояснювальної роботи 
щодо програми житлових субсидій і системи 
заходів, які можуть бути застосовані до боржника.

•Здійснення роботи в межах методів з поступового 
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Ті, що не можуть, не хочуть і 
не платять.
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-  
Анотація. Обґрунтовано актуальність 
обраної теми дослідження, суть якої полягає  
у дослідженні сутності підходів політики 
фінансування оборотних активів 
підприємств роздрібної торгівлі. Метою 
статті є наукове обґрунтування підходів до 
обґрунтування політики фінансування 
оборотних активів в підприємствах 
роздрібної торгівлі за сучасних умов 
трансформації галузі. Розглянуто основні 
етапи та досліджено підходи розробки 
політики фінансування оборотних активів. 
Доведено, що відсутні суперечності у 
загальних підходах до формування політики 
фінансування оборотних активів, хоча є 
відмінності у деталізації етапів 
вітчизняними та зарубіжними науковцями. 
Логічний ланцюг виглядає таким чином: 
аналіз стану фінансування оборотних 
активів → вибір підходу до фінансування → 
оптимізація джерел фінансування. 
Ключові слова: підприємства роздрібної 
торгівлі, фінансування, оборотні активи, 
етап, управління фінансуванням оборотними 
активами. 

Abstract. The relevance of the chosen topic of 

research, the essence of which is to investigate 

the essence of approaches to the policy of 

financing the current assets of retail 

enterprises, is substantiated. The purpose of the 

article is the scientific substantiation of 

approaches to justifying the policy of financing 

current assets in retail companies in the current 

conditions of the industry transformation. The 

main stages and the approaches to working out 

of the policy of financing of circulating assets 

are considered. It is proved that there are no 

contradictions in the general approaches to the 

formation of a policy of financing current 

assets, although there are differences in the 

details of stages by domestic and foreign 

scientists. The logical chain looks like this: 

analysis of the current state of financing of 

current assets → choice of approach to 
financing → optimization of sources of 
financing. 
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Вступ. Активна інтеграція України до світових і європейських 

політичних і економічних структур вимагає інтенсифікації трансформаційних 

процесів. Сучасний період розвитку економіки держави характеризується 

загостренням конкурентної боротьби серед суб'єктів підприємницької 

діяльності практично у всіх галузях. Найгостріше це виявляється в роздрібній 

торгівлі, де рівень конкуренції настільки великий, що багато господарюючих 

суб'єктів змушені залишати даний ринок. Щоб не лише виживати, але й 

успішно працювати на споживчому ринку або його сегменті підприємства 

торгівлі повинні проводити науково обґрунтовану стратегію розвитку. 

В умовах ринкової економіки всі підприємства зацікавлені в ритмічному і 

стабільному функціонуванні. Щоб досягти високих результатів, потрібна чітко 

побудована, обґрунтована й ефективна політика управління активами. 

Важливою складовою системи фінансового менеджменту підприємств є 

механізм управління оборотними активами, оскільки вони є мобільною 

частиною майна підприємства, яка за нормальних умов діяльності підприємства 

перетворюється на грошові кошти в результаті отримання виручки від 

продажу [1; 2]. 

Оборотні активи складають значну частку усіх активів підприємства і 

саме вони зумовлюють стійке фінансове становище підприємства, та його 

інвестиційну привабливість. Якщо підприємство забезпечене достатньою 

кількістю необхідних елементів оборотних активів, то його діяльність, як 

правило, є ефективною. 

Розробка досконалого механізму управління оборотними активами і дієве 

застосування його на практиці є досить актуальною проблемою в даний час, 

оскільки ефективне формування і регулювання обсягу оборотних активів 

сприятиме підтримці оптимального рівня ліквідності, забезпечить 

оперативність виробничого і фінансового циклів діяльності, а отже досить 

високу платоспроможність і фінансову стійкість підприємства. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми управління 

фінансуванням оборотними активами підприємства традиційно знаходилися в 
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центрі уваги економічної науки. Значний внесок у теорію управління 

оборотними активами внесли Брігхем Е. [3], Ван Хорн [4], Білик М. Д., 

Бланк І. О., Поддєрьогін А. М., Ушакова Н. М., Ляшенко Г. П., Дж. В. Сміт, 

Стоянова Є. С., Шеремет А. Д., Ковальов В. В., Івахненко В. М., 

Крейніної М. Н.  та ін., які розглядають даний процес у рамках фінансового 

менеджменту як єдине ціле формування й фінансування. 

Однак складність категорії оборотні активи (їх натурально-речовинна й 

вартісна форми), зв'язок не тільки з фінансовим управлінням, але й 

операційним менеджментом, можливості багатоваріантного їх складу 

відповідно до цілей розвитку підприємства вимагають уточнення і розвитку в 

сучасних умовах господарювання з урахуванням галузевих особливостей 

торговельної галузі [5]. 

Недостатня розробленість означеної проблеми, її теоретичне і практичне 

значення для забезпечення умов ефективного розвитку підприємств торгівлі 

обумовили вибір теми роботи, мету та завдання дослідження. 

Метою статті є наукове обґрунтування підходів до обґрунтування 

політики фінансування оборотних активів в підприємствах роздрібної торгівлі 

за сучасних умов трансформації галузі. 

Результати дослідження. Політика фінансування оборотних активів 

являє собою багатоплановий процес, який стосується основних аспектів 

управління як активами, так і капіталом підприємства. Розглядаючи загальні 

підходи до управління фінансуванням оборотних активів, відзначимо що у 

різних дослідників вони збігаються [6]. 

Так, Бугріменко Р. М. серед основних етапів розробки політики 

фінансування оборотних активів підприємства виділяє такі [7]: 

1) визначення загального підходу до формування оборотних активів; 

2) виділення постійної і змінної частин оборотних активів; 

3) визначення загальних підходів до фінансування оборотних активів; 

4) визначення складу і структури джерел фінансування оборотних 

активів. 
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Послідовність дій підприємства з формування політики фінансування 

оборотних активів, на думку Бочарова В. В., традиційна і полягає в 

наступному [8]: 

1. Вивчення джерел утворення оборотних активів у попередньому 

періоді, зокрема оцінка достатності грошових ресурсів, інвестованих в поточні 

активи, аналіз динаміки чистого оборотного капіталу та визначення його частки 

в обсязі оборотних активів, оцінка достатності поточного фінансування для 

потреб виробничого і фінансового циклів підприємства. 

2. Прийняття політики формування оборотних активів на майбутній 

період з позиції прибутковості і ризику фінансово-господарської діяльності. У 

процесі розробки політики фінансування оборотних активів використовують 

три підходи: агресивний, помірний і консервативний. Агресивний підхід 

створює проблеми з підтримкою поточної фінансової стійкості і 

платоспроможності. Разом з тим він дозволяє здійснювати поточну діяльність з 

мінімальною величиною чистого оборотного капіталу, що забезпечує найбільш 

високий рівень рентабельності власного капіталу. Помірний підхід формує 

прийнятний рівень фінансової стійкості та платоспроможності, а також 

рентабельність власного капіталу, наближену до середньоринкової норми 

прибутку на функціонуючий капітал. При консервативному підході величина 

чистого оборотного капіталу досягає свого максимального значення, що 

забезпечує достатньо високий рівень фінансової стійкості (за рахунок 

мінімізації обсягу і частки позикових джерел в капіталі). У результаті 

відбувається зростання витрат власного капіталу на фінансування оборотних 

активів, що призводить до зниження рівня його прибутковості. 

3. Оптимізація обсягу і структури джерел формування оборотних активів, 

тобто встановлення прийнятного для підприємства співвідношення між чистим 

оборотним капіталом; короткостроковими кредитами і позиками; 

кредиторською заборгованістю; іншими короткостроковими зобов'язаннями. 

Більш розгорнутим і вживаним є підхід до управління фінансуванням 

оборотних активів, запропонований Бланком І. О. [9]. Автор стверджує, що 
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управління фінансуванням оборотних активів підприємства підпорядковане 

цілям забезпечення необхідної потреби в них відповідними фінансовими 

ресурсами і оптимізації структури джерел формування цих ресурсів. З 

урахуванням цієї мети пропонуються наступні етапи процесу управління 

фінансуванням оборотних активів підприємства: 

1. Аналіз стану фінансування оборотних активів підприємства в 

попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є оцінка рівня 

достатності фінансових ресурсів, що інвестуються в оборотні активи, а також 

міри ефективності формування структури джерел їх фінансування з позицій 

впливу на фінансову стійкість підприємства. 

У межах даного етапу передбачено такі стадії: 

1) оцінка достатності фінансових ресурсів, що інвестуються в оборотні 

активи, з позицій задоволення потреби в них в попередньому періоді за 

допомогою коефіцієнта достатності фінансування оборотних активів 

підприємства в цілому, у тому числі власних оборотних активів (у днях 

обороту); 

2) вивчення суми та рівня чистих оборотних активів (чистого робочого 

капіталу) і темпів зміни цих показників за окремими періодами. Цей показник 

значною мірою характеризує тип політики фінансування оборотних активів, 

здійснюваної підприємством в попередньому періоді; 

3) визначення обсягу та рівня поточного фінансування оборотних активів 

(поточних фінансових потреб) підприємства в звітному періоді, що 

зумовлюються потребами його фінансового циклу, а також дослідження ролі 

окремих чинників, які визначили зміну цього показника. Рівень поточного 

фінансування оборотних активів (поточних фінансових потреб) підприємства 

оцінюється на основі відповідного коефіцієнта поточного фінансування; 

4) вивчення динаміки окремих джерел фінансування оборотних активів 

підприємства в попередньому періоді в розрізі термінів їх використання 

(довгострокових і короткострокових) і видів залученого кредиту (фінансового і 

товарного). 
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2. Вибір політики фінансування оборотних активів підприємства. Ця 

політика покликана відбивати загальну філософію фінансового управління 

підприємства з позицій прийнятного співвідношення рівня прибутковості і 

ризику фінансової діяльності, а також кореспондувати з раніше розглянутою 

політикою формування оборотних активів. Отже, вибір зводиться до обрання 

типу політики фінансування оборотних активів: консервативна, агресивна, 

компромісна. 

Той або інший тип політики фінансування відбиває коефіцієнт чистих 

оборотних активів (чистого робочого капіталу) – мінімальне його значення 

характеризує здійснення підприємством політики агресивного типу, тоді як 

досить високе його значення (що прагне до одиниці) – політики 

консервативного типу. 

3. Оптимізація обсягу поточного фінансування оборотних активів 

(поточних фінансових потреб) з урахуванням формованого фінансового циклу 

підприємства. Така оптимізація дозволяє виявити і мінімізувати реальну 

потребу підприємства у фінансуванні оборотних активів за рахунок власного 

капіталу та залучення фінансового кредиту (у довгостроковій або 

короткостроковій його формах). Основними стадіями оптимізації вважаються: 

1) прогнозування обсягу кредиторської заборгованості підприємства в 

майбутньому періоді. Її основу складає як кредиторська заборгованість по 

товарних операціях, так і поточні зобов'язання за розрахунками підприємства; 

2) прогнозування обсягу поточного фінансування оборотних активів 

(поточних фінансових потреб) підприємства; 

3) розробка заходів щодо скорочення прогнозованого обсягу 

поточного фінансування оборотних активів (а відповідно і тривалості 

фінансового циклу) підприємства з урахуванням розкритих в процесі аналізу 

резервів. Оскільки плановані запаси товарно-матеріальних цінностей 

забезпечують реальний приріст операційної діяльності, основна увага під час 

розробки таких заходів приділяється забезпеченню скорочення об'єму поточної 

дебіторської заборгованості і особливо – збільшенню об'єму поточної 
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кредиторської заборгованості підприємства за продукцію, що поставляється 

йому. 

4. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів 

підприємства. При визначенні структури цього фінансування виділяють 

наступні групи джерел: власний капітал підприємства; довгостроковий 

фінансовий кредит; короткостроковий фінансовий кредит; товарний 

(комерційний) кредит; мінімальний розмір поточних зобов'язань за 

розрахунками. 

Обсяги фінансування оборотних активів за рахунок товарного кредиту 

постачальників (кредиторській заборгованості по товарних операціях), а також 

за рахунок поточних зобов'язань за розрахунками були визначені при 

прогнозуванні загального об'єму і складу поточної кредиторської 

заборгованості. Участь власного і довгострокового позикового капіталу у 

фінансуванні чистих оборотних активів визначається виходячи з цілей 

залучення довгострокового фінансового кредиту. 

Результати розробленої політики формування і політики фінансування 

оборотних активів отримують своє віддзеркалення в звідному плановому 

документі – балансі формування і фінансування оборотних активів. Цей баланс 

дозволяє пов'язати загальну потребу в оборотних активах з планованим об'ємом 

фінансових ресурсів, що притягаються з різних джерел для забезпечення їх 

формування. 

Дещо схожий до наведеного вище підхід до управління фінансуванням 

оборотних активів підприємств торгівлі наводить Балдинюк А. Г. [10]. На 

першому етапі здійснюється аналіз стану фінансування оборотних активів 

підприємства у попередньому періоді, в межах якого здійснюється: аналіз 

обсягу та рівня достатності оборотного капіталу; аналіз складу оборотного 

капіталу; аналіз чистого робочого капіталу; аналіз джерел формування 

оборотного капіталу; аналіз ефективності використання оборотного капіталу. 

На другому етапі визначаються основні фактори, що впливають на 

формування оборотного капіталу у розрізі двох напрямів: дослідження впливу 
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та прогнозування зовнішніх факторів; дослідження впливу та прогнозування 

внутрішніх факторів. 

На третьому етапі здійснюється обґрунтування політики фінансування 

оборотних активів у розрізі обґрунтування політики забезпечення оборотним 

капіталом товарообороту та обґрунтування політики формування складу оборо-

тного капіталу. 

На четвертому етапі відбувається розрахунок загальної потреби в 

оборотному капіталі. П'ятий етап присвячений визначенню розміру власного 

оборотного капіталу. На шостому визначаються форми залучення оборотного 

капіталу. На сьомому відбувається вибір конкретних джерел формування 

оборотного капіталу. 

На останньому етапі здійснюється контроль визначених показників 

формування та ефективності використання оборотного капіталу. 

Висновки. Таким чином, проведений огляд підходів до фінансування 

оборотних активів доводить, що відсутні суперечності у загальних підходах до 

формування політики фінансування оборотних активів: аналіз стану 

фінансування оборотних активів → вибір підходу до фінансування → 

оптимізація джерел фінансування. Проте у різних дослідників вони 

відрізняються деталізацією кожного з цих етапів. 
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Анотація. У статті проведено аналіз стану та 
динаміки банківського кредитування суб’єктів 
аграрного сектору економіки України за 2013-

2017 рр. Проаналізовано структуру банківських 
агрокредитів за регіональною ознакою. 
Досліджено структуру кредитів, виданих 
вітчизняними банками суб’єктам 
агропромислового комплексу, за строками 
надання та за валютою кредитування. Визначено 
основні напрями та правову базу державної 
підтримки кредитування агропромислових 
підприємств в Україні. Під час аналізу було 
виявлено основні проблеми, з якими 
зустрічаються сільськогосподарські 
підприємства у пошуку кредитних ресурсів, та 
запропоновано шляхи подальшого розвитку 
банківського кредитування аграрних підприємств 
в Україні.  
Ключові слова: агропромисловий комплекс, 
банківський кредит, валюта кредиту, державна 
підтримка, процентні ставки. 

Abstract. The article analyzes the status and 

dynamics of bank lending for the subjects of 

the agrarian sector of the economy of 

Ukraine for 2013-2017. The structure of 

bank agro-credits on a regional basis is 

analyzed. The structure of loans issued by 

domestic banks to the subjects of the 

agroindustrial complex, by terms of 

provision and by currency of lending is 

investigated. The basic directions and legal 

base of the state support of lending to agro-

industrial enterprises in Ukraine are 

determined. During the analysis, the main 

problems identified by agricultural 

enterprises in the search for credit resources 

were identified and the ways of further 

development of bank lending to agrarian 

enterprises in Ukraine were proposed. 

Keywords: agroindustrial complex, bank 

credit, currency of credit, state support, 

interest rates. 

 

Вступ. Аграрне питання завжди мало надзвичайну важливість для 

України. Розвиток аграрної сфери набуває особливого значення в контексті 

забезпечення продовольчої безпеки держави, насамперед, у період входження 

України до Європейського Співтовариства й посилення світових 

глобалізаційних процесів. Безперервний процес відтворення та розвиток 

підприємств аграрного сектору економіки є можливий за умов активного ринку 

банківських кредитів для сільськогосподарських підприємств. Однак, 

незадовільний фінансовий стан потенційних позичальників, неналежне 
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забезпечення кредиту, відсутність позитивної кредитної історії утруднюють, а в 

окремих випадках унеможливлюють отримання банківських кредитів. 

Існуючий мораторій на іпотеку землі сільськогосподарського призначення 

уповільнює розвиток кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору 

економіки. Враховуючи наявність цих та інших проблем питання банківського 

кредитування підприємств аграрного сектору набули актуального значення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемам розвитку та 

удосконалення кредитування сільськогосподарських підприємств присвячують 

свої наукові праці та дослідження такі вітчизняні економісти, як: 

Батракова Т. І., Бондаревська К. В., Воробйов Є. М., Гела Т. Ю., Гула А. С., 

Зубченко В. В., Крючко Л. С., Мінченко І. В., Мосесівна А. І., Рудич О. О., 

Скрипник Ю. В. та багато ін. 

Метою дослідження є дослідження сучасного стану банківського 

кредитування суб’єктів аграрного сектору України, виявлення основних 

проблем та пошук можливих шляхів їх вирішення. 

Результати дослідження. Агропромисловий комплекс України – це 

велике міжгалузеве утворення, органічна частина економіки країни, яка 

включає сукупність галузей, пов’язаних між собою процесом відтворення, 

основне завдання якого – забезпечення продовольчої безпеки країни, 

оптимальних норм харчування населення України, створення експортного 

потенціалу сировини і продовольства. Сфера його діяльності охоплює три 

чверті території України, на якій проживає третина населення і формується 

майже 60% фонду споживання, створюється 17% ВВП [1]. 

Підприємства АПК не можуть повністю задовольнити власні потреби у 

фінансових ресурсах власними силами, тому важливе значення має доступність 

підприємств до зовнішніх джерел фінансових ресурсів (в основному 

доступності банківських кредитів). За даними НБУ на початок 2018 року 

загальний залишок виданих і непогашених кредитів усіма банками України 

складав 829 932 млн. грн., з них 59 706 млн. грн., або 7,19% було надано 



 

 

471 

 

позичальникам, які здійснюють свою діяльність у сфері сільського 

господарства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кредити, надані банками України підприємствам аграрної галузі  
за 2013-2017 рр. 

Рік 

Загальна сума кредитів, 
виданих банками України 

Кредити, видані суб’єктам сільського 
господарства 

млн. грн. темп приросту, % млн. грн. темп приросту, % питома вага, % 

2013 691 903 - 43 534 - 6,29 
2014 778 841 12,57 55 335 27,11 7,10 
2015 787 795 1,15 48 425 -12,49 6,15 
2016 822 114 4,36 55 374 14,35 6,74 
2017 829 932 0,95 59 706 7,82 7,19 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 
Дані табл. 1 свідчать про те, що за останні п’ять років в загальному обсязі 

наданих банками кредитів, питима вага сільськогосподарських позичальників 

була приблизно однаковою, а саме: від 6,15% до 7,19%. Однак, тенденція зміни 

цих двох показників є неоднаковою: в більшості періодів темп приросту 

кредитів, виданих суб’єктам аграрного сектору є значно вищим, ніж приріст 

загальної суми кредитів. Суттєво скоротилось кредитування 

сільськогосподарських підприємств лише у 2015 році. Саме цього року кредити 

сільгоспвиробникам видавались за найвищими відсотковими ставками – 23,0% 

річних, що й пояснює зменшення попиту на ці кредити. Загалом за п’ять 

останніх років сума виданих кредитів суб’єктам аграрного сектору збільшилась 

на 16 172 млн. грн., або 37,15% (рис. 1). 

Слід підкреслити, що незалежно від обсягу кредитів, наданих сільському 

господарству, лише тут досягнуто найбільше зростання обсягів виробництва 

валової продукції в порівнянні з іншими галузями економіки, що в значній мірі 

свідчить про ефективне використання фінансових ресурсів [3]. 
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Рис. 1. Обсяг кредитів, наданих банками України підприємствам аграрної галузі за 
2013-2017 рр., млн. грн.  

Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 
Половина кредитних коштів, що були залучені у 2017 році 

сільгосппідприємствами, припадала на столицю України. Також, на великі суми 

були прокредитовані агрофірми Дніпропетровської, Харківської та Одеської 

областей. Питома вага інших регіонів в загальній сумі кредитних ресурсів не 

досягала навіть 3,0% (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл кредитів, наданих банками України підприємствам аграрної 
галузі за регіональною ознакою за 2013-2017 рр. 

№ 
з/п 

Регіони 
млн. грн. млн. грн. % 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вiнницька 631 1150 815 719 903 1,51 
2. Волинська 277 367 345 436 673 1,13 
3. Днiпропетровська 6 835 4842 4223 6256 6971 11,68 
4. Донецька 1 758 1570 336 294 100 0,17 
5. Житомирська 71 103 103 149 359 0,60 
6. Закарпатська 64 68 73 73 118 0,20 
7. Запорiзька 798 833 635 1063 1597 2,67 
8. Iвано-Франкiвська 214 190 224 272 202 0,34 

9. 
Київська та м. 
Київ 

21 358 30 823 26178 27532 30063 50,35 

10. Кiровоградська 673 725 594 1114 1372 2,30 
11. Луганська 252 188 73 94 114 0,19 
12. Львiвська 1 054 1 680 2439 2864 1468 2,46 
13. Миколаївська 2 145 3 748 2103 2253 1028 1,72 
14. Одеська 936 882 2074 1708 2240 3,75 
15. Полтавська 1 179 1 683 2075 1783 1692 2,83 
16. Рiвненська 300 296 340 392 429 0,72 
17. Сумська 345 326 330 652 1017 1,70 
18. Тернопiльська 355 588 627 1080 1166 1,95 
19. Харкiвська 1542 2047 1911 2944 4019 6,73 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20. Херсонська 472 570 405 551 670 1,12 
21. Хмельницька 823 1188 1257 1285 1145 1,92 
22. Черкаська 650 785 870 947 1305 2,19 
23. Чернiвецька 286 435 163 298 185 0,31 
24. Чернiгiвська 270 246 233 616 870 1,46 

25. 
АРК та м. 
Севастополь 

247 - - - - 0,00 

Усього 43 534 55 335 48 425 55 374 59 706 100,00 
Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 

Темпи зростання кредитування аграрних підприємств нерозривно 

пов’язані зі строками кредиту, оскільки тільки довгострокові кредити 

дозволяють суб’єкту господарювання розпоряджатися ними як власними 

коштами. Проведені дослідження свідчать, що переважна кількість кредитів – 

це короткострокові та середньострокові кредити (табл. 3).  

Таблиця 3 

Кредити, надані банками України підприємствам аграрної галузі за 
строками за 2013-2017 рр. 

Рік 

Загальна сума 
кредитів, млн. 

грн. 

до 1 року від 1 року до 5 років більше 5 років 

млн. 
грн. % 

млн. 
грн. % 

млн. 
грн. % 

2013 43 534 23 829 54,74 15 520 35,65 4 185 9,61 
2014 55 335 24 953 45,09 25 262 45,65 5 120 9,25 
2015 48 425 22 059 45,55 20 357 42,04 6 008 12,41 
2016 55 374 24 486 44,22 19 781 35,72 11 107 20,06 
2017 59 706 18 008 30,16 22 972 38,48 18 726 31,36 

Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 

Дані табл. 3 свідчать про те, що у 2013 році питома вага кредитів до 

одного року складала 54,74%, від одного до п’яти років – 35,65% і кредити, 

надані на строк більше 5 років, становили лише 9,61% від загального їх обсягу, 

що явно недостатньо для оновлення основних засобів і забезпечення фінансової 

стійкості підприємств. Однак, з кожним наступним роком частка 

короткострокових кредитів зменшувалась, натомість зростала частка коротко-

та довгострокових кредитів. На нашу думку, це пояснюється державною 

політикою сприяння розвитку сільського господарства і частковою 

компенсацією державою витрат по кредитам на придбання техніки. 
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В загальному обсязі банківських кредитів суб’єктам сільського 

господарства, переважають кредити в національній валюті (табл. 4; рис. 2). 

Таблиця 4 

Кредити, надані банками України підприємствам аграрної галузі в розрізі 
валют за 2013-2017 рр. 

Рік 
Загальна сума 

кредитів, млн. грн. 
у національній валюті в іноземній валюті 

млн. грн. % млн. грн. % 

2013 43 534 31 559 72,49 11 975 27,51 
2014 55 335 35 425 64,02 19 910 35,98 
2015 48 425 28 614 59,09 19 811 40,91 
2016 55 374 38 148 68,89 17 226 31,11 
2017 59 706 45 995 77,04 13 711 22,96 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 

 

Рис. 2. Структура кредитів підприємствам аграрної галузі у розрізі валют  
за 2013-2017 рр., % 

Джерело: сформовано автором на основі табл. 3 
 

Переважання гривневих кредитів можна пояснити нестабільністю 

національної валюти і неможливості спрогнозувати зміну курсу іноземної 

валюти.  

На обсяг залучених кредитів суб’єктами різних галузей економіки 

впливає ряд факторів. Один з найважливіших – це величина процентних ставок 

за кредитами. Для сільгоспвиробників вони завжди були вищими, ніж в 

середньому по народному господарстві України. Це пояснюється специфікою 

діяльності цих підприємств, природними факторами і, як наслідок, непевністю 

в ефективності використання кредитних ресурсів і можливості їх повернення 

кредиторам (табл. 5).  
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Таблиця 5 

Процентні ставки за кредитами, наданими банками України 
підприємствам аграрної галузі за 2013-2017 рр. 

Рік 

по усім 
кредитам, 
виданим 

банками України 

по кредитам, виданим суб’єктам сільського господарства 

усього в національній валюті в іноземній валюті 

2013 14,1 15,2 18,7 8,4 
2014 14,5 20,1 21,2 14,1 
2015 17,7 20,2 23,0 10,7 
2016 14,2 18,4 20,4 10,7 
2017 15,4 16,3 17,7 7,3 

Джерело: сформовано автором на основі [5] 
 
За даними НБУ, на початок 2018 року, середня відсоткова ставка, за 

кредитами, наданими банками України, становила 15,4%. Для 

сільгосппідприємств ця ставка складала 16,3%. Найгіршими для аграріїв були 

умови кредитування у 2014 році, коли кредити їм надавались за ставкою, яка на 

5,6% перевищувала середньостатистичну. Найкращими були умови 

кредитування у 2017 році, коли відхилення складало лише 0,9%. Саме 

зменшення процентної ставки забезпечило зростання кредитів порівняно з 

попереднім роком на 12,49%. Зниження відсотків по кредитам для 

агропідприємств пояснюється державною політикою у напрямку здешевлення 

кредитів і розширення кредитування у цій галузі економіки. 

Для забезпечення стійкого розвитку галузі сільського господарства, як 

підтверджує досвід різних країн, потрібна державна підтримка. В Україні пряма 

державна фінансова підтримка підприємств АПК здійснюється через програми 

здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів. Здешевлення кредитів 

здійснюється шляхом субсидіювання процентів за користування кредитом. 

Компенсація лізингових платежів – шляхом часткового відшкодування 

сплачених сум на умовах фінансового лізингу [6, с. 88]. 

Правовою основою здешевлення кредитів для аграрних підприємств 

можна назвати такі документи: 

1) Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
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здешевлення кредитів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2015 р. № 300 [7]. 

2) Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 р. № 130 [8]. 

Саме цими документами на законодавчому рівні передбачено 

спрямування бюджетних коштів для здійснення фінансової підтримки суб’єктів 

господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення 

кредитів та компенсації лізингових платежів. 

Проте аграрії не завжди можуть скористатися існуючим механізмом 

кредитної підтримки шляхом часткової компенсації ставки за кредитами. Така 

відмова передбачена для збиткових підприємств при відсутності кредитної 

історії в позичальників навіть за наявності застави, новостворених підприємств 

та за високих заставних вимог для забезпечення кредитів. Дана ситуація 

спричинена недовірою банків з погляду забезпечення кредитоспроможності 

позичальника. Оскільки аграрний сектор апріорі є досить ризиковим, не всі 

сільськогосподарські підприємства мають змогу отримати кредити (в тому 

числі довгострокові) і тим більше отримати кредитну підтримку [3].  

Загалом, на 2018 рік на підтримку АГП з Державного бюджету України 

заплановано виділити 6 822 342,8 тис. грн. [9]. 

Виконання бюджетних програм, визначених Законом про Державний 

бюджет України на відповідний рік і функцій кредитора від імені держави на 

період дії режиму заставних закупівель окремих об’єктів державного цінового 

регулювання покладено на Аграрний фонд, який здійснює свою діяльність 

відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про Аграрний фонд» від 

06.07.2015 р. № 543 [10]. 

Загалом, за п’ять останніх років з Державного бюджету України на 

здійснення державної фінансової підтримки аграріїв було виділено 

774 187,7 млн. грн. Підтримка проводилась у вигляді надання прямих кредитів 
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безпосередньо фермерським господарствам, формування державного 

інвестиційного фонду і часткове відшкодування вартості обладнання, 

придбаного аграріями на умовах фінансового лізингу. Якщо перші два 

напрямки державної підтримки фінансувались з бюджету регулярно, то останнє 

залишалось на рівні запланованого показника, а фактично було профінансовано 

лише у 2017 році (табл. 6). 

Таблиця 6 

Державне кредитування агропідприємств в Україні за 2013-2017 рр.  

Рік 

Державний 
бюджет 
всього, 

тис. грн. 

Надання кредитів 
фермерським 

господарствам 

Фінансова підтримка 
заходів в 

агропромисловому 
комплексі на умовах 
фінансового лізингу 

Формування Аграрним 
фондом державного 

інтервенційного фонду, 
а також закупівлі 

матеріально-технічних 
ресурсів для потреб 

сільськогосподарських 
товаровиробників 

тис. грн. 
питома 

вага, 
% 

тис. грн. 
питома 

вага, 
% 

тис. грн. питома 
вага, % 

2013 632 247,1 6 353,0 1,00 - - 625 894,1 99,00 
2014 20 498,5 15 870,1 77,42 - - 4 628,4 22,58 
2015 38 140,6 25 600,0 67,12 - - 12 540,6 32,88 
2016 14 883,1 14 810,4 99,51 - - 72,7 0,49 
2017 68 418,4 64 600,0 94,42 3818,4 5,58 - - 

Джерело: сформовано автором на основі [11] 
 

Таким чином, кредит є важливою умовою фінансування сучасного 

сільгоспвиробника. Останнім часом спостерігається зростання обсягів 

банківських кредитів для аграріїв. Це відбувається завдяки затвердження на 

законодавчому рівні заходів для здешевлення кредитів та часткової компенсації 

лізингових платежів за придбану сільгосптехніку. 

Висновки. Розвиток банківського кредитування суб’єктів аграрного 

сектору економіки є запорукою їх подальшого розвитку. Для цього необхідно 

розширити ринок банківського кредитування шляхом створення Державного 

земельного іпотечного банку та впровадження механізму застави земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та прав оренди на них за 

іпотечного кредитування; сформувати систему кредитної кооперації шляхом 

внесення змін до законодавства для регламентування діяльності кредитних 
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кооперативів у сільській місцевості та розширення мікрокредитування на селі; 

сприяти використанню нових кредитних продуктів у банківській, у тому числі й 

в кооперативній, кредитній системі; розвивати систему гарантування 

повернення кредитів шляхом створення спеціального гарантійного фонду; 

запровадити нові фінансові інструменти для сільськогосподарських 

товаровиробників для отримання додаткових кредитів під заставу майбутнього 

врожаю (або майбутню тваринницьку продукцію); створити систему 

інформаційного забезпечення кредитування галузі у складі моніторингових, 

консультативних та освітянських послуг.  
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ  
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 

 
Анотація. Неефективне управління кредитним 
портфелем та зростання проблемних кредитів 
призводить до підвищення ризиків здійснення 
кредитних операції, а це, своєю чергою, веде до 
настання збитків та втрати вкладених 
ресурсів, тому основне завдання менеджменту 
банку – вдосконалення механізму управління 
кредитним портфелем. Метою статті є 
дослідження механізму управління кредитним 
портфелем ПАТ АБ «Укргазбанк». Досліджено, 
що організаційно-економічний механізм 
формування кредитного портфеля ПАТ АБ 
«Укргазбанк» складається з організаційного та 
економічного блоку. Основою організаційного 
блоку є кредитний департамент банку. 
Визначено розмежування функцій кредитного 
процесу між фронт-офісом, бек-офісом і мідл-

офісом ПАТ АБ «Укргазбанк». З’ясовано 
характер регулятивного впливу НБУ на 
кредитну діяльність банку, який реалізується 
шляхом проведення дисконтної політики, 
політики обов’язкових резервів, операцій на 
відкритому ринку, регламентації економічних 
нормативів. 
 

 

Abstrac.: Ineffective management of a loan 

portfolio and the growth of problem loans 

lead to higher risks of credit operations, 

which in turn leads to losses and loss of 

investment, therefore the main task of the 

bank's management is to improve the 

management of the loan portfolio. The 

purpose of the article is to study the 

mechanism of management of the loan 

portfolio of PJSC «Ukrgasbank». It was 

investigated that the organizational and 

economic mechanism of forming a loan 

portfolio of PJSC «Ukrgasbank» consists of 

an organizational and economic unit. The 

basis of the organizational unit is the bank's 

credit department. The distinction between 

the functions of the credit process between 

the front office, the back office and the middle 

office of PJSC «Ukrgasbank»  is determined. 

The nature of the regulatory influence of the 

NBU on lending activities of the bank is 

realized, which is realized by carrying out 

discount policy, policy of mandatory 

reserves, operations in the open market, 

regulation of economic norms. 
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Вступ. В діяльності будь-якого комерційного банку основна роль 

належить кредитуванню. Саме в результаті здійснення кредитних операцій 

банки одержують основну частку своїх доходів – процентний дохід. На 

кредитування спрямовано близько 60% ресурсів банку, і саме ці операції 

приносять банку приблизно 75% його доходів [1, c. 112]. 

У процесі управління кредитною діяльністю банку об’єктами є не лише 

кожна окрема кредитна операція, а й сукупність усіх наданих банком кредитів з 

їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто кредитний портфель банку. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Неефективне управління 

кредитним портфелем та зростання проблемних кредитів призводить до 

підвищення ризиків здійснення кредитних операції, а це, своєю чергою, веде до 

настання збитків та втрати вкладених ресурсів, тому основне завдання 

менеджменту банку – вдосконалення механізму управління кредитним 

портфелем. Дослідженню цієї проблематики присвячена значна кількість праць 

вітчизняних та зарубіжних науковців таких як О. В. Хмеленко, Л. І. Полятикіна, 

Л. О. Примостка, З. М. Карасьова, М. Г. Дмитренко, А. О. Єпіфанов, 

Є. М. Поздняков, Л. Слобода, І. Осадчий, Є. Панченко, О. А. Криклій. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, тема є знову актуальною у 

зв’язку із зростанням кількості проблемних кредитів та погіршенням 

фінансового стану позичальників. 

Метою статті є дослідження механізму управління кредитним портфелем 

ПАТ АБ «Укргазбанк». 

Результати дослідження. Процес формування банківського кредитного 

портфеля як управлінський процес найбільш доцільно розглядати у рамках 

певного механізму [2, c. 232].  

Механізм кредитування в ПАТ АБ «Укргазбанк» умовно можна розділити 

на два блоки: організаційний, що визначає повноваження і дії підрозділів 
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комерційного банку із проведення кредитних операцій, і економічний, що 

відображає безпосереднє функціональне наповнення механізму відповідними 

прийомами і засобами щодо формування і управління портфелем банківських 

позичок (рис. 1) [3].  

Пропонуємо детальніше зупинитися на характеристиці кожного елементу 

механізму на прикладі ПАТ АБ «Укргазбанк». 

І. Організаційний блок. 

Діяльність ПАТ АБ «Укргазбанк» як і будь-яка діяльність інших суб’єктів 

підприємницької діяльності (підприємництва) нормується та забезпечується 

згідно з Конституцією України та законами та підзаконними актами . 

Комерційні банки здійснюють кредитне обслуговування позичальників на 

договірних умовах. Кредитні відносини між комерційними банками 

визначаються на договірних засадах саме шляхом укладання кредитних 

договорів, які мають передбачити права та зобов’язання сторін з належним 

оформленням справ за міжбанківськими кредитами [4, c. 234]. 

Функції організації кредитної діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» та 

управління його кредитним портфелем Правлінням банку покладено на такі 

структурні підрозділи: 

‒ кредитна рада; 

‒ кредитний комітет; 

‒ комітет з методологічного забезпечення управління ризиками 

роздрібного, малого та мікробізнесу; 

‒ комісія по роботі з проблемною заборгованістю позичальників; 

‒ комісія з моніторингу кредитних операцій клієнтів; 

‒ кредитні комісії дирекцій. 

Крім того, в процесі кредитування ПАТ АБ «Укргазбанк» важливу роль 

виконує Департамент ризик-менеджменту [6].  
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Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму формування кредитного 
портфеля банку 

Джерело: [5, c. 234 – 235] 
 
Кредитний процес ПАТ АБ «Укргазбанк» є багатоетапний і потребує як 

збору інформації про клієнтів, оцінки відповідної документації, постійного 

спілкування з клієнтами, так і підготовки різного роду договорів та регулярного 

кредитного моніторингу. Для цього кожен крок кредитного процесу в банку є 

добре продуманим і розподілений між кредитними працівниками. Кожен 

службовець, закріплений за тією чи іншою ділянкою, виконує лише ті функції, 

які передбачені саме для нього [7]. 

Розподіл функцій у кредитному процесі і делегування обов'язків між 

працівниками ПАТ АБ «Укргазбанк» відбувається за допомогою таких 

підрозділів банку, як: фронт-офіс, бек-офіс, а також мідл-офіс. 

Фронт-офіс – це підрозділи банку або його уповноважені особи, які 

ініціюють та організовують банківську операцію (через укладення відповідних 

угод). До фронт-офісу відносять підрозділи, які безпосередньо обслуговують 
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клієнтів та генерують грошовий потік. У кредитному процесі фронт-офіс 

виступає ініціатором, саме тут здійснюються попередній та підготовчий етапи 

кредитування. 

Бек-офіс – підрозділи банку або окремі відповідальні особи, які залежно 

від їх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій 

та контроль за ними.  

Мідл-офіс – це підрозділи банку, які не беруть безпосередньої участі в 

операційній роботі, а виконують деякі загальні адміністративні та управлінські 

функції. 

Між фронт-офісом, бек-офісом та мідл-офісом ПАТ АБ «Укргазбанк» 

існує тісний взаємозв'язок (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаємодія між фронт-офісом, бек-офісом та мідл-офісом ПАТ АБ «Укргазбанк» 

Джерело: [10] 
 
Між підрозділами фронт-офісу, бек-офісу та мідл-офісу ПАТ АБ 

«Укргазбанк» існує чітке розмежування функцій. Зокрема, фронт-офіс та бек-

офіс беруть безпосередню участь в операційній роботі, а мідл-офіс здійснює 

аналіз, фінансовий контроль за операціями та контроль за ризиками (рис. 3). 

Однією з функцій Національного банку України по відношенню до 

учасників банківського ринку загалом до ПАТ АБ «Укргазбанк», зокрема є 

грошово-кредитне регулювання та банківський нагляд [8]. 
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Рис. 3. Розмежування функцій кредитного процесу між фронт-офісом, бек-офісом і мідл-

офісом ПАТ АБ «Укргазбанк» 

Джерело: [10] 

НБУ [9] за допомогою ряду методів впливає на масштаби і характер 

операцій комерційного банку. Перелік та характеристика цих методів 

зображена на рис. 4.  
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Рис. 4. Регулятивний вплив НБУ на кредитну діяльність ПАТ АБ «Укргазбанк» 

Джерело: [10] 
 
ІІ. Економічний блок. 

Кредитна політика ПАТ АБ «Укргазбанк» включає три напрями:  

− визначення факторів впливу і оцінка ризиків кредитного портфеля; 

− управління кредитним ризиком портфеля банківських позичок; 

− формування структури кредитного портфеля відповідно до обраних 

пріоритетів. 

Окремі засади кредитної політики ПАТ АБ «Укргазбанк»: 

1. Оцінка фінансових активів.  

2. Оцінка зменшення корисності коштів у кредитних установах та 

кредитів клієнтам. 

3. Оцінка кредитів клієнтам.  

4. Розрахунок резервів за кредитами, що оцінюються на колективній 

основі.  

5. Реструктуризація кредитів.  

Методи регулювання НБУ кредитної діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» 

Дисконтна 
політика 

центральний банк установлює ставки відсотків (облікова ставка 
НБУ) за позичками, які він надає банку в порядку його 

рефінансування 

Політика 
обов’язкових 

резервів 

банк зобов’язаний зберігати частину залучених коштів на 
спеціальних рахунках у центральному банку для гарантування 

повернення вкладів та підтримки його ліквідності 

Операції на 
відкритому 

ринку 

НБУ, купуючи чи продаючи цінні папери на ринку, додатково 
спрямовує в оборот чи вилучає з нього відповідну суму грошей і цим 

збільшує чи зменшує банківські ресурси 

Регламентація 
економічних 
нормативів 

співвідношення між касовими резервами й депозитами, ліквідними 
активами і депозитами, власним капіталом і позиковим, акціонерним 

капіталом і позиковим, власним капіталом і активами, сумою 
кредиту одному позичальнику і капіталом або активами тощо 
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6. Порядок списання кредитів.  

Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком 

визначаються кредитною політикою ПАТ «Укргазбанк».  

Наглядовою радою ПАТ АБ «Укргазбанк» [10] затверджена Кредитна 

політика, яка визначає основні напрямки кредитування і регламентує основні 

принципи та умови прийняття кредитного ризику. Для управління ризиком 

концентрації кредитного портфелю Банк здійснює моніторинг структури 

кредитного портфелю і за необхідності встановлює відповідні ліміти. 

Основним органом управління кредитним ризиком в ПАТ АБ 

«Укргазбанк» є Правління, до повноважень якого належить формування 

кредитної політики, затвердження політик, положень, методик та процедур 

щодо управління кредитними ризиками, а також затвердження основних 

фінансових параметрів кредитної діяльності [3]. 

Висновки. Отже, механізм кредитування в ПАТ АБ «Укргазбанк» умовно 

можна розділити на два блоки: організаційний та економічний. Основою 

організаційного блоку є кредитний департамент банку та його підрозділи, які 

виконують чітко регламентовані функції в процесі банківського кредитування, 

а саме: фронт-офіс, бек-офіс і мідл-офіс. Центральним елементом економічного 

блоку є кредитна політика банку.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ У БАНКІВСЬКИХ 
УСТАНОВАХ: УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ 

 
Анотація. Обґрунтовано актуальність 
проведеного дослідження з точки зору 
адаптації системи надання банківських 
послуг до сучасних потреб споживачів. 
Досліджено підходи до трактування 
банківських інновацій з позицій української 
та закордонної практики. Розмежовано 
такі поняття як «інноваційна банківська 
послуга» та «інноваційний підхід у механізмі 
наданні послуги» у питаннях щодо 
впровадження фінансових інновацій у 
банківських установах. Проведено аналіз 
хронології впровадження банківських 
інновацій в Україні та закордоном за 2014-

2018 рр. Доведено необхідність 
впровадження банківських інновацій в 
Україні як засіб покращення інвестиційного 
клімату. Окреслено перспективні сфери 
розвитку банківських інновації у коротко- та 
середньостроковому періоді. Окреслено 
перспективні напрямки дослідження 
розвитку банківських інновацій в Україні. 
Ключові слова: банківська інновація, 
інноваційний підхід до надання банківської 
послуги, блокчейн, Fintech-стартап, онлайн-

банкінг . 

Abstract. The relevance of the conducted 

research in terms of adaptation of the system of 

provision of banking services to the modern 

needs of consumers is substantiated. The 

approaches to the interpretation of banking 

innovations from the standpoint of Ukrainian 

and foreign practices are investigated. The 

following concepts are distinguished as 

"innovative banking service" and "innovative 

approach in the provision of services" in matters 

concerning the implementation of financial 

innovations in banking institutions. An analysis 

of the chronology of the introduction of banking 

innovations in Ukraine and abroad for 2014-

2018 has been carried out. The necessity of 

introduction of banking innovations in Ukraine 

as a means of improving the investment climate 

has been proved. The perspective areas of 

development of banking innovations in the short 

and medium term are outlined. The perspective 

directions of research on the development of 

banking innovations in Ukraine are outlined. 

Keywords: banking innovation, innovative 

approach to providing banking services, 

blockade, Fintech-startup, online-banking 
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Вступ. Комерційні банки як повноцінні «гравці» фінансового ринку 

перебувають в умовах жорсткої конкуренції у пропозиції фінансових послуг 

інноваційного типу. Клієнт комерційного банку сьогодні вимагає мобільного, 

інноваційного доступного (режим 24/7) обслуговування і задоволення його 

фінансових потреб. Вимогою часу є адаптовані для потреб споживача 

банківські інноваційні продукти та інновації у механізмі надання банківських 

послуг. Окрім задоволення потреб споживачів фінансових послуг, 

впровадження інноваційних технологій у систему банківського обслуговування 

підвищує інвестиційний клімат держави та підвищення її рейтингу серед 

показників ділової активності для іноземних контрагентів. Тому банківську 

інновацію слід розглядати в діапазоні від масштабного проекту досягнення 

Цілей глобального розвитку так і до SMART технологій у системі 

персоналізації споживача. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Тематиці банківських 

інновацій присвячено багато досліджень і публікацій як українських, так і 

закордонних економістів. Варто згадати роботи таких українських науковців, як 

Золотарьова О. В., Чекал А. А., Лапко О. О., Демченко А. М., Пантєлєєва Н. М., 

Рахман М. С., Мангушев Д. В., Рошило В.І., Шмігельська З. К., Шуба М. В., 

Рудник А. О. Також не можна обминути увагою доробки закордонних 

спеціалістів, таких як Зиновьева Н. М., Юрина Е. В. Проте, зважаючи на 

динамічність розвитку інноваційних банківських послуг, дослідження у цій 

сфері залишається актуальними. 

Метою статті є дослідження інновацій діяльності комерційних банків 

України та виявлення тенденцій впровадження інноваційних банківських 

послуг у закордонній практиці. 

Результати дослідження. За тлумаченням міжнародного банківського 

порталу Bank Innovation, банківська інновація – це реалізований у 

короткостроковому періоді Fintech-стартап (від одного до трьох місяців), 

продукт якого користується зростаючим попитом на ринку від одного до шести 

місяців [1]. По закінченню шести місяців «інновація» вважається 
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«технологією». Зважаючи на таке трактування, експерти ринку банківських 

послуг зазначають, що ринок банківських інновацій в Україні не є тотожним 

закордонному. Інновація в українських банках досить часто є вже застосованою 

технологією у закордонних банківських установах. За трактування українських 

науковців, банківську інновацію визначають як результат новаторської 

діяльності банків, наслідком якої є новий продукт, послуга чи технологія. Така 

діяльність пов’язана зі зміною зовнішнього середовища банківського сектора та 

призводить до реорганізації бізнес-процесів і створення нових ресурсів, 

результатом чого є підвищення стратегічних конкурентних переваг 

банку [2, с. 44-45; 3]. 

Досліджуючи питання інновацій, варто розмежувати такі поняття як 

«інноваційна банківська послуга» та «інноваційний підхід у механізмі наданні 

послуги». Інноваційна банківська послуга – це послуга, яка не пропонувалася 

клієнтам до теперішнього часу, визначається як «новинка» і досить часто ще не 

є завершеною у процесі апробації. Інноваційний підхід у механізмі наданні 

послуги передбачає внесення переважно технологічних змін у процес надання 

діючих послуг. Для прикладу, спрощення розрахунків через використання 

програмного забезпечення для смартфонів та інших гаджетів, використання 

кредитових карток із чіпами та ін. 

Як свідчить статистика банківської діяльності, протягом останніх п’яти 

років у банківській діяльності України, що є подібним трендом і у світовій 

практиці, більшість комерційних банків використовує інновації саме у 

механізмі надання вже діючих банківських послуг. Найвагомішу частку у цій 

сфері посідає вдосконалення механізму здійснення платежів через безконтактні 

картки.  

За даними Національного банку України (далі – НБУ), на сьогоднішній 

день українці мають 59,9 млн платіжних карток, з яких, правда, активних тільки 

58%, або 34,8 млн шт. Найшвидшими темпами зростає число безконтактних 

банківських карток – на 5% за останній квартал. Їх стали випускати з 2014 року, 
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але досі частка безконтактних карток в Україні менше 10%. У той час як в 

Польщі, наприклад, ще кілька років тому такі картки становили близько 80%.  

За даними Українського процесингового центру (UPC), за перший 

квартал 2018 року кількість платежів за допомогою безконтактних карток і 

грошовий оборот за такими операціями збільшилися вдвічі, якщо порівнювати з 

аналогічним періодом минулого року [4]. 

Статистика використання безконтактних карток UPC показує, що близько 

70% платежів – це покупки в супермаркетах, 11% – платежі в ресторанах 

швидкого харчування, 6% – на автозаправках, і 5% – в метро [5]. 

У результаті дослідження офіційних інтернет-ресурсів банківської 

діяльності в Україні та закордоном виявлено особливості впровадження 

банківських інновацій за останні 5 років (табл. 1). 

Консолідуючи дані табл. 1, а також результати проведеної конференції у 

Бостонському університеті у жовтні 2018 року, які опубліковані у діловому 

виданні European Business Review, робимо висновок про основний тренд 

розвитку банківських інновацій – персоналізація та індивідуалізація потреб 

клієнтів банківської установи. Такий підхід ґрунтується на основній вимозі 

клієнта банку – якісно, відповідно до потреб і у максимально короткий термін 

банківська установа повинна бути завжди готовою задовільнити фінансову 

потребу клієнта як у максимально вигідному кредиті, так і у миттєвому 

здійсненні платежів у будь якій країні. Тому всі інновації у механізмі 

просування послуги (Fintech) ґрунтується саме на персоналізації потреб 

споживачів, які дозволять останнім більше уваги приділяти важливішим 

стратегічним завданням та економити робочий час. 
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Таблиця 1 

Рейтингові інновації у банківських послугах за 2014 – 2018 рр. 
Рік Українська практика Закордонна практика 

1 2 3 

2018 

Індивідуалізація банківських послуг для клієнта 
(впровадження системи здійснення зв'язку зі 
своїми клієнтами через будь-які онлайн медіа такі, 
як WeChat, Facebook Messenger, Google Hangouts; 
повноцінне впровадження мобільних додатків із 
максимально доступним інтерфейсом та пакетом 
мобільних послуг; впровадження системи 
безконтактних оплат за допомогою смартфонів на 
базі ОС Android 4.4 та інших гаджетів, що 
обладнані чіпом бездротового зв’язку NFC). 

Індивідуалізація банківських 
послуг для клієнта (розширення 
можливостей використання 
електронних цифрових підписів 
для здійснення міжнародних 
платежів та віддаленого відкриття 
облікових записів через планшети 
та смартфони); стійка стратегія 
підтримання надійності репутації 
банку для клієнта, сімейні банки. 

2017 
Впровадження безконтактних технологій: 
безконтактна картка, стікери з технологією Visa 
PayWave. 

Здійснення оплати у супермаркеті 
за допомогою селфі (апробовано і 
впроваджено у 12 країнах Європи) 

2016 

Впровадження режиму роботи 24/7, впровадження 
механізму он – лайн платежів (банківський онлайн-
сервіс у Viber, цифровий банкінг для підприємців, 
чат-бот, система безконтактних платежів Google 
pay і т.д.); активна трансформація ІТ-архітектури, 
запуск digital-проектів, метою яких є підвищення 
якості сервісу. Трансформація великих 
інфраструктурних напрямків – серверних систем, 
платформ віртуалізації інфраструктури та систем 
зберігання та обробки даних. 

Впровадження новітніх технологій 
оплати платежів: відбиток пальця, 
сканер сітківки ока, створення 
мережі консолідованих 
конгломератних банків зі 
збереженням репутації сімейних 
банків, або банку поколінь. 

2015 

Доступність послуг (розширення мережі терміналів 
самообслуговування); впровадження системи 
онлайн – верифікації BankID (спільний проект 
«ПриватБанку» та «Ощадбанку». 

Інтеграція банківської сфери з 
соціальними мережами такими як 
Facebook, Twitter и LinkedIn. 
Застосовуванн методології Agile, 
яка початково була практикою ІТ-
компаній і передбачала гнучкий 
підхід і здатність максимально 
швидко трансформувати процеси 
та команди. 

2014 

Впровадження IT технологій у сфери 
банківського обслуговування для спрощення 
обслуговування клієнтів. Поступове входження в 
процес цифрової трансформації. 

Впровадження системи 
здійснення зв'язку зі своїми 
клієнтами через будь-які онлайн 
медіа такі, як WeChat, Facebook 
Messenger, Google Hangouts; 
Повноцінне впровадження 
мобільних додатків із 
максимально доступним 
інтерфейсом та пакетом 
мобільних послуг. 

Джерело: узагальнено автором за [6] 
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Підтримуючи тренд світових банківських інновацій, експерти ринку 

стверджують, що перспективи розвитку банківських послуг в Україні лежать у 

площині технологічного банкінгу. Ми виокремили основні з них: 

1) спрощення отримання банківських послуг у віддаленому доступі через 

розширення можливостей системи BankID, яка дозволить клієнтам 

використовувати особисті дані з їхнього банку для онлайн-ідентифікації в 

інших не тільки державних, але й приватних установах. Успіх реалізації ідеї 

залежить від кількості підключених до BankID банків. НБУ намагається 

зробити BankID універсальним цифровим ключем доступу українців до 

банківських та комерційних послуг, щоб вони змогли отримувати банківські 

послуги дистанційно, а в банк приходили тільки «познайомитися» з банком. 

Використання BankID для отримання адміністративних послуг – перший етап в 

концепції НБУ. На другому етапі сервіс повинен забезпечити доступ до 

банківських та комерційних послуг. Для цього Нацбанк оприлюднив проект 

змін до положення про роботу BankID. Регулятор пропонує банкам через 

BankID дистанційно ідентифікувати клієнтів, які мають рахунки, картки і 

підключені до інтернет-банкінгу, щоб в режимі онлайн пропонувати їм 

банківські послуги. 

2) сервіси, пов’язані з цифровою ідентифікацією особистості, інтеграцією 

з міжнародними платіжними системами, такими як Android Pay і PayPal. 

Передбачається повноцінний перехід бізнесу і державних служб на 

безпаперовий цифровий документообіг із використання цифрового підпису; 

3) адаптація можливостей використання криптовалюти як форми 

платежу та блокчейн як захищений реєстр операцій. Блокчейн ‒ база даних, у 

якій відсутній центр управління. Всі процеси, що відбуваються в ній, ‒ без 

контролю вищих інстанцій. Наприклад, укласти в блокчейні договір можна без 

послуг нотаріуса, а при покупці нерухомості, орган державної реєстрації не 

знадобиться. Якщо висловитись іншими словами, блокчейн працює без 

посередників, а достовірність всіх укладених угод підтверджується самою 

мережею та її учасниками. Такі світові банківські організації як Goldman Sachs, 
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JP Morgan, Credit Suisse і Barclays спільно взялися за вивчення роботи 

блокчейну. Головною перевагою цієї бази даних можна назвати те, що її 

неможливо зламати, на відміну від банківських [7, с. 112-113]. 

4) активний розвиток корпоративного онлайн-банкінгу, який дозволяє 

здійснювати і контролювати платіж шляхом надання документів та їх 

підписання за допомогою електронного ключа; 

5) розробка мережі віртуальних інтернет-банків на базі фізичної 

банківської установи. Сьогодні на ринку банківських послуг здійснюють свою 

діяльність такі онлайн-банки як Ally Bank, Discover Bank і First Internet Bank. За 

своїми функціональними можливостями вони практично не поступаються 

традиційним банкам. Навпаки, вони доступні клієнтам в будь-якому місці, де є 

зв'язок з інтернетом. Інтернет-банки своїм клієнтам пропонують ті ж самі 

послуги, що й традиційні, створюючи при цьому ще й комфортні умови. 

Клієнтам не потрібно їздити до банківських установ для заповнення різного 

роду паперів. Ще однією вагомою перевагою інтернет-банків перед своїми 

конкурентами стане перехід на цифрову валюту. Подібного роду сервіс існує і в 

Україні ‒ це MonoBank. 

6)  розробка, апробація та впровадження програмного забезпечення 

високої надійності  для реалізації у 2019 році механізму обміну валюти 

онлайн [8]. 

Впровадження інноваційних банківських продуктів та вдосконалення 

механізму надання банківських послуг через інновації є вагомою потребою не 

лише для збереження клієнтської бази банку, але й консолідовано для 

підвищення рейтингу України сере показників привабливості для іноземного 

інвестора. У світовій економіці фінансовий сектор є тим чинником, що впливає 

на сталість бізнесу та його розвиток загалом. Банківський сектор – це додаткова 

фінансова підтримка компаній, які працюють над досягненням цілей сталого 

розвитку, використовують інноваційні методи у сільському господарстві, 

охороні здоров’я, у сферах, спрямованих на покращення життя людей. 

Підтримка сталого бізнесу веде до сталості країни в цілому. Тому основною 



 

 

494 

 

ціллю банківських установ, які планують працювати на перспективу є 

приєднання до Глобального договору ООН (далі – ГД ООН). ГД ООН включає 

10 Принципів та 17 Цілей сталого розвитку. Участь ГД ООН є візитівкою для 

будь-якої компанії в цивілізованому світі. Це можливість діалогу та обміну 

досвіду для всіх зацікавлених сторін, як на рівні країни, так і на світовому. 

Станом на кінець серпня 2018 року, в Україні договір підтримали більше 60 

учасників, з яких 20 – банківські установи [9, с. 5]. Усі заходи, які проводяться 

в рамках ГД ООН є широкомасштабними, вони потребують високого рівня 

організації та своєчасної оплати послуг постачальникам.  

Банківські установи, які підписують договір повноцінно займають нішу 

надійних банків для споживачів і потенційних партнерів. Зважаючи на активну 

інтеграцію України до європейської економічної та фінансової спільноти, 

приєднання банківських установ до ГД ООН – це крок до підвищення рівня їх 

надійності. Клієнт банку, який підписує договір, може бути впевнений у 

надійності та довготривалості своєї співпраці з обраною фінансовою 

установою. Таким чином, впровадження банківських інновацій є не лише 

механізмом реалізації ряду технологічних новинок та стартапів, це 

широкоформатний проект, покликаний підняти рівень ділової активності, 

інвестиційної привабливості, репутаційного клімату України в цілому [10]. 

Висновки. Інноваційні технології у банківській діяльності покликані 

створити банк майбутнього. Технологіям притаманний «стратегічний ефект» 

приросту клієнтської бази, зменшення витрат на здійснення банківських 

операцій при оптимальному рівні операційного ризику і операційних затрат. 

Основними світовими трендами у розвитку банківських інновацій є тісний 

взаємозв’язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з 

соціальними мережами та залучення новітніх технологій. 

Світові тенденції банківських інновацій спрямовані на формування тісних 

та довготривалих відносин з клієнтами. Українські банки також слідують цим 

тенденціям, і деякі світові банківські інновації вже успішно використовуються 

на українському ринку. Тому важливими є подальші дослідження у цьому 
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напрямі, адже впровадження банківських інновацій є динамічним процес. До 

того ж не всі інноваційні рішення набувають масового характеру, а успішні 

банківські інноваційні рішення в одних країнах, можуть пройти непоміченими в 

інших. Отже, важливими є подальші розвідки подальших банківських інновацій 

в Україні. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Bank Innovation: веб-сайт. URL: https://bankinnovation.net/whitepapers/ (дата звернення: 
06.11.2018 р.). 

2. Ткачук В. О. Інноваційна політика банків на ринку банківських послуг. Економічний 
аналіз: зб. наук. праць ТНЕУ / редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль: 
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 
університету «Економічна думка», 2013. Том 14. № 2. С. 43-51. 

3. Global Financial Analytics Market 2014-2018. TechNavio. 2014. 91 р. URL: 
http://www.marketresearch.com/Infiniti&Research&Limited&v2680/Global&Financial&A/nal
ytics&8483064/# toc (дата звернення: 11.11.2018 р.). 

4. Школа життя: новітні банківські технології. Народний банкір. 2018. №7. URL: 
http://pumb.to/NBJ16-01  (дата звернення: 11.11.2018 р.). 

5. Шуба М. В., Рудник А. О. Світові тренди банківських інновацій. Ефективна економіка. 
2015.  № 12.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4638 (дата звернення: 
18.11.2018 р.). 

6. Українці активно переходять на «безготівку»: чому це потрібно робити частіше. Портал 
Finance.ua. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/428019/ukrayintsi-aktyvno-perehodyat-na-
bezgotivku-chomu-tse-potribno-robyty-shhe-chastishe (дата звернення: 15.11.2018 р.). 

7. Золотарьова О.В. Інноваційні банківські продукти та специфіка їх упровадження в 
Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні 
науки. 2016. Вип. 16. С. 112-115. 

8. Поступальний розвиток. Народний банкір, 2018. №8. URL: 
https://www.slideshare.net/pumbua/8-2018-108367599 (дата звернення: 23.11.2018 р.). 

9. Бондаренко Л. П., Політило М. П. Банківські інновації як необхідність ефективного 
функціонування фінансового ринку. Інвестиції: практика та досвід, 2018. № 3. С. 5-8. 

10. Інновації в сфері банківських та фінансових послуг. Реалії та майбутнє. URL: 
https://tvoigroshi.com.ua/uk/novosti/innovacii-v-sfere-bankovskih-i-finansovyh-uslug. (дата 
звернення: 18.11.2018 р.). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://bankinnovation.net/whitepapers/
http://www.marketresearch.com/Infiniti&Research&Limited&v2680/
http://pumb.to/NBJ16-01
https://news.finance.ua/ua/news/-/428019/ukrayintsi-aktyvno-perehodyat-na-bezgotivku-chomu-tse-potribno-robyty-shhe-chastishe
https://news.finance.ua/ua/news/-/428019/ukrayintsi-aktyvno-perehodyat-na-bezgotivku-chomu-tse-potribno-robyty-shhe-chastishe
https://www.slideshare.net/pumbua/8-2018-108367599


 

 

496 

 

УДК: 347.278 
Надієвець Л. М. 

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, 
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

Олійник О. О. 
магістрант спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування», 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

 

СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК») 

 
Анотація. Мета статті полягає в 
необхідності дослідження сучасного стану, 
структури та обсягів споживчого 
кредитування населення в комерційних банках 
України (за матеріалами 
ПАТ АБ «Укргазбанк»), як нового суттєвого 
явища в економіці України ХХІ сторіччя, 
доцільності проведення оцінки ефективності 
різновидів споживчого кредитування та 
загального рівня порівняльної привабливості 
споживчого кредитування населення. В роботі 
проведено аналіз активів, зобов’язань, 
структури кредитів ПАТ АБ «Укргазбанк» у 
розрізі видів економічної діяльності упродовж 
2015-2017 рр. Надано рекомендації щодо 
перспектив організації споживчого 
кредитування в Україні, зокрема в 
ПАТ АБ «Укргазбанк». 
Ключові слова: споживчий кредит, активи, 
зобов’язання, кредити за видами економічної 
діяльності, зарубіжний досвід. 

Abstract. The purpose of the paper is to 

investigate the current state, structure and 

volume of consumer lending in the 

commercial banks of Ukraine (based on 

PJSC JSC Ukrgasbank) as a new significant 

phenomenon in the Ukrainian economy of 

the XXI century, the feasibility of evaluating 

the efficiency of consumer lending varieties 

and the overall level of comparative the 

attractiveness of consumer lending to the 

population. The analysis of assets, liabilities, 

and loan structure structure of PJSC 

"Ukrgasbank" in terms of types of economic 

activity during 2015-2017 has been 

analyzed. The recommendations on the 

prospects of consumer lending organization 

in Ukraine, in particular, in 

PJSC "Ukrgasbank". 

Keywords: consumer credit, assets, 

liabilities, loans by types of economic 

activity, foreign experience. 

 

Вступ. Споживче кредитування є одним з найпоширеніших видів 

банківських операцій у розвинутих країнах світу і є одним зі стимулюючих 

факторів розвитку економік цих країн. Вітчизняні комерційні банки прагнуть 

до збільшення обсягів кредитування за такими програмами. Разом з тим дана 

практика призводить до зростання кредитних ризиків. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми розвитку 

споживчого кредитування розглядаються в працях багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців, а саме: Бондар О. П., Вархоляк К. С., Владичин У. В., 

Голуб В. М., Даниленко А. А., Жукова Н. К., Ольшанский В. А., Сусіденко В Т., 

Побединська В. В., Черкашенко Л. М., Шелудько Н. та інші [1 - 8]. 
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У працях вище зазначених вітчизняних науковців досліджується зміст і 

форми проведення споживчого кредитування, визначаються напрями його 

розвитку в Україні. Проте у науковій літературі недостатньо розглядаються 

питання, пов’язані з ефективністю операцій споживчого кредитування. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні важливості 

впровадження банківськими установами України продуктів споживчого 

кредитування населення України, розкриттю діючої практики розвитку 

банківських продуктів споживчого кредитування, а також пошуку напрямків 

удосконалення розвитку сегменту продуктів споживчого кредитування на 

основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в зарубіжних 

кредитного-фінансових установах. 

Результати дослідження. ПАТ АБ «Укргазбанк» є лідером серед 

українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами 

користується понад 16% населення України.  

ПАТ АБ «Укргазбанк» має генеральну ліцензію Національного банку 

України на проведення банківських операцій та здійснює весь спектр 

банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування 

корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів.  

Проаналізуємо фінансовий стан ПАТ АБ «Укргазбанк», де основою для 

аналізу діяльності банку слугує балансовий звіт (табл. 1) [9 - 11].  

Таблиця 1 

Динаміка формування активів ПАТ АБ «Укргазбанк» за 2015-2017 роки  

Найменування статті 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Темп 

зростання, % 

Сума, 
тис. грн 

Сума, 
тис. грн 

Сума, 
тис. грн 

2016 р. 
від 

2015 р. 

2017 р. 
від 

2015 р. 
1 2 3 4 5 6 

Грошові кошти та їх еквіваленти 19725932 21770908 26957510 110,3 123,8 

Кошти в інших банках 1824130 1124247 1554310 -38,3 38,2 

Кредити та  заборгованість клієнтів 101855171 122922207 113725691 20,6 -7,48 
Відстрочений податковий актив 2681 257 19420 -90,4 7456 

Основні засоби й нематеріальні активи 1801944 2018056 2475773 11,9 22,6 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Інші фінансові актив 3184673 18564880 24490551 482 31,9 

Інші активи 160373 178473 201162 11,2 12,7 
Усього активів 113437222 145118473 172428712 128 119 

Джерело: розроблено автором 
 

З таблиці 1 слідує, що ПАТ АБ «Укргазбанк» [12] є прибутковою 

організацією. На балансі ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти та їх 

еквіваленти на протязі трьох років збільшуються, так в 2015 році вони 

становили 19725932 тис. грн., в 2016 році – 21770908 тис. грн., а в 2017 році 

збільшились до 26957510 тис. грн., що на 7231578 тис. грн., більше ніж у 2015 

році. Кошти в інших банках в 2015 році вони складали 1824130 тис. грн., в 

2016 році зменшились до 1124247 тис. грн., а в 2017 році знову збільшились до 

1554310 тис. грн. Кредити та заборгованість клієнтів збільшувались, в 2015 році 

вони становили 101855171 тис. грн., а в 2017 році 113725691 тис. грн., що на 

11870520 тис. грн., більше ніж у 2015 році. Основні засоби та нематеріальні 

активи збільшувались, в 2015 році становили 1801944 тис. грн., в 2016 році - 

2018056 тис. грн., в 2017 році становлять 2475773 тис. грн. Інші фінансові 

активи також дуже стрімко збільшувались: так в 2015 році вони становили 

3184673 тис. грн., а в 2017 році – 24490551 тис. грн., що на 21305878 тис. грн., 

більше ніж у 2015 році. Тож ми бачимо, що активи зростають, в 2015 році 

загальна кількість становила 113437222 тис. грн., в 2016 році – 145118473 тис. 

грн., а в 2017 році -172428712 тис. грн.  

Аналіз питомої ваги статей активу у балансі комерційного банку 

розглянемо за допомогою аналітичної таблиці 2. 

Таблиця 2  
Аналіз структури активів ПАТ АБ «Укргазбанк» за 2015-2017 роки  

Найменування статті 2015 рік, 
% 

2016 рік, 
% 

2017 рік, 
% 

Темп зростання, % 

2016р. від 
2015р. 

2017 р. від 
2016р. 

1 2 3 4 5 6 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

11,3 10,1 15,6 89,3 154,4 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Кошти в інших банках 1,6 0,5 0,9 31,25 180,0 

      

Кредити й заборгованість 
клієнтів 

83,5 84,3 67,8 100,9 76,8 

Відстрочений податковий 
актив 

0,00 0,00 0,01 - - 

Основні засоби й 
нематеріальні активи 

1,499 1,3 1,4 86,7 107,6 

Інші фінансові актив 2 3,7 14,2 185,0 383,7 
Інші активи 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Усього активів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: розроблено автором 
 

За даними балансу на кінець дня 31.12.2017 р. активи 

ПАТ АБ «Укргазбанк» збільшилися на 27310239 тис. грн. (на 19%) у порівнянні 

з кінцем попереднього фінансового року і склали 172428712 тис. грн. в 

основному за рахунок наступних статей балансу: 

– «Грошові кошти та їх еквіваленти» у 2015 році складали 11,3%, 

2016 р. – 10,1% та у 2017 р. – 15,6% у структурі активів банку; 

– «Кредити та заборгованість клієнтів» становлять найбільшу питому 

вагу в структурі активів – 83,5% у 2015 році та 84,3% - 2016 році, 67,8% – 2017 

році. 

Аналіз зобов’язань розглянуто в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Динаміка формування зобов’язань ПАТ АБ «Укргазбанк»  

за 2015-2017 роки  

Найменування статті 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Темп зростання, 
% 

2016 р. 
від 2015 

р. 

2017 р. 
від 2015 

р. 
1 2 3 4 5 6 

Кошти банків 14559473 10104288 11197108 69,4 110,8 

Кошти клієнтів 54770045 70248816 106342198 128,2 151,3 

Відстрочені податкові 
зобов’язання 

140745 4910 84525 3,4 1721 

Резерви за зобов’язаннями 83602 38800 39588 46,4 102,0 

Інші фінансові зобов’язання 3771028 18464389 25954121 489,6 140,5 



 

 

500 

 

Продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

Інші зобов’язання 248004 295570 1234249 119,1 417,5 

Субординований борг 1235277 1225747 1226226 99,2 100,0 

Усього зобов’язань 101557255 128371495 154127950 126,4 120,0 

Джерело: розроблено автором 
 

З таблиці 3 ми бачимо [9 - 11], що в 2016 році в порівнянні з 2015 роком 

кошти банків зменшились на 4455185 тис. грн, а в 2017 році навпаки 

збільшились на 1092820 тис. грн., кошти клієнтів з кожним роком збільшують в 

2016 році в порівнянні з 2015 роком вони зросли на 15478771 тис. грн., а в 2017 

році збільшились на 36093382 тис. грн., субординований борг в 2015 році 

зменшився на 9530 тис. грн., а в 2017 році збільшився на 479 тис. грн., 

зобов’язання в 2015 році становили 101557255 тис. грн., а в 2016 році вони 

збільшились до 128371495 тис. грн., що на 26814240 тис. грн., більше ніж в 

2015 році, а в 2017 році в порівнянні з 2016 роком зобов’язання збільшились до 

154127950 тис. грн. 

За звітний період в структурі пасивів збільшилась [13] питома вага коштів 

клієнтів на 51,3 %, а питома вага коштів банків зменшилась на 10,8 %. В 

абсолютному значенні обсяг коштів клієнтів збільшився на 36093382 тис. грн., і 

складають 106342198 тис. грн., або 69,0% зобов’язань Банку (табл. 4). 

Таблиця 4 

Структура зобов’язань ПАТ АБ «Укргазбанк» у 2015-2017 роках  
Найменування статті 2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Темп зростання 

2016 р. від 2015р. 2017 р. від 2016р. 
1 2 3 4 5 6 

Кошти банків 21,3 9,8 7,2 46,0 73,4 
Кошти клієнтів 65,3 67,7 69,0 103,6 101,9 
Відстрочені податкові 
зобов’язання 

2,1 1,9 4,1 90,4 215,7 

Резерви за 
зобов’язаннями 

0,07 0,06 0,03 85,7 50,0 

Інші фінансові 
зобов’язання 

0,45 0,01 0,05 2,2 500,0 

Інші зобов’язання 0,08 0,03 0,02 37,5 66,6 

Субординований борг 5,8 18,2 18,0 313,7 98,9 
Усього зобов’язань 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: розроблено автором 
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Як видно із таблиці 4 найбільш питому вагу займають кошти клієнтів та 

кошти банків. Найбільшу частку у складі зобов’язань (73,4%) складають кошти 

банків. Кошти клієнтів збільшувались, так в 2015 році вони складали 65,3%, в 

2016 році – 67,7 %, і в 2017 році – 69,0 % [14]. Субординований борг в 2015 

році складав 5,8%, а в 2017 році – 18,0%, що на 12,2% більше ніж в 2015 році. 

Проаналізуємо кредити та заборгованість клієнтів за 2015-

2017 роки (табл. 5). 

З таблиці 5 ми бачимо [9 - 11], що кредити надані юридичним особам з 

кожним роком збільшуються: в 2015 році вони становили 82 460 608 тис. грн., а 

в 2017 році становлять 113 626 633 тис. грн., кредити, що надані фізичним 

особам-підприємцям також збільшувались на протязі трьох років, так в 2015 

році вони становили 819 709 тис грн, в 2016 році – 976 813 тис. грн., і в 2017 

році становлять 1 002 354 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 

збільшуються, в порівнянні з 2015 та 2016 роком кредити на іпотеку 

збільшились в 2017 році на 4 386 247 тис. грн., кредити, що надані фізичним 

особам на поточні потреби збільшуються швидкими темпами, так в 2015 році 

вони складали 8 633 445 тис. грн., а в 2017 році складають 18 945 294 тис. грн., 

інші кредити, що надані фізичним особам в 2015 році складали 12 931 290 тис. 

грн., в 2016 році становили 12 881 892 тис. грн., в а 2017 році знизились до 

11 953 642 тис. грн. 

Таблиця 5  
Кредити та заборгованість клієнтів ПАТ АБ «Укргазбанк»  

за 2015-2017 роки  

Найменування 
статті 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Абсолютне відхилення 
(+,-) 

2016 р. від 
2015 р. 

2017 р. від 
2016 р. 

1 2 3 4 5 6 

Кредити, що  надані 
юридичним особам 

82 460 608 99 301 296 113 626 633 16 840 688 14 325 337 

Кредити, що надані 
фізичним особам-
підприємцям 

819 709 976 813 1 002 354 157 104 25 541 

Іпотечні кредити 
фізичних осіб 

3 679 351 3 625 682 4 386 247 -53 669 760 565 
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Продовження табл. 5 

1 2 3 4 5 6 
Кредити, що надані 
фізичним особам на 
поточні потреби 

8 633 445 15 373 682 18 945 294 6740237 3571612 

Інші кредити, що 
надані фізичним 
особам 

12 931 290 12 881 892 11 953 642 -49 398 -928 250 

Резерв під 
знецінення кредитів 

(17 317 291) (24 403 586) (26 461 821) 7086295 2058235 

Усього кредитів за 
мінусом резервів 

91 212 112 107 755 779 123 452 349 16543667 15696570 

Джерело: розроблено автором 
 
Розглянемо та проаналізуємо кредити за видами економічної діяльності за 

2015-2017 роки (табл. 6). 

З таблиці 6 ми можемо зробити наступні висновки [9 - 11], що 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води в 2015 році становив 

13 056 091 тис. грн., в 2016 році – 19 031 572 тис. грн., а в 2017 році – 

21 356 483 тис. грн., в порівнянні з 2015 роком цей показник зріс на 

8 300 392 тис. грн., операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання 

послуг в 2015 році становив 4 339 144 тис. грн., в 2016 році зріс до 

5 187 359 тис. грн., а в 2017 році знизився до 4 735 612 тис. грн., торгівля, 

ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку в 2015 

році становив 44 549 937 тис. грн., в 2016 році – 47 102 475 тис. грн., в 

порівнянні з 2015 роком знизився на 2 552 538 тис. грн., а в 2017 році 

збільшився в порівнянні з 2016 роком до 54 834 580 тис. грн., кредити надані 

фізичним особам, в 2015 році становили 23 288 946 тис грн, в 2016 році 

збільшились до 29 304 693 тис. грн., що на 6 015 747 тис. грн., більше ніж у 

2015 році, і в 2017 році збільшився до 31 023 659 тис. грн., що на 

7 734 713 тис. грн., більше ніж у 2015 році [15]. 
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Таблиця 6 

Структура кредитів за видами економічної діяльності  
ПАТ АБ «Укргазбанк» за 2015-2017 роки  

Вид економічної 
діяльності 

 

2015 рік 

 

2016 рік 

 

2017 рік 

Абсолютне відхилення (+,-) 
2016р. від 

2015 р. 
2017 р. від 

2016 р. 
1 2 3 4 5 6 

Державне 
управління 

5000 - - - - 

Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, 
газу та води 

13 056 
091 

19 031 572 21 356 483 5 975 481 2 324 911 

Операції з 
нерухомим 
майном, оренда, 
інжиніринг, 
надання послуг 

4 339 144 5 187 359 4 735 612 848 215 -451 747 

Торгівля, ремонт 
автомобілів, 
побутових виробі 
та предметів 
особистого вжитку 

44 549 
937 

47 102 475 54 834 580 2 552 538 7 732 105 

Сільське 
господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

3 027 449 3 253 751 3 426 597 226 302 172 846 

Фізичні особи 
23 288 

946 
29 304 693 31 023 659 6 015 747 1 718 966 

Інші 4 038 519 5 450 660 5 979 917 1 412 141 529 257 
Усього кредитів та 
заборгованості 
клієнтів без 
резервів 

92 305 
086 

109 330 510 121 356 848 17 025 424 12 026 338 

Джерело: розроблено автором 
 
Проаналізуємо структуру наданих кредитів за видами економічної 

діяльності за допомогою таблиці 7. 

Таблиця 7 

Структура кредитів за видами економічної діяльності  
ПАТ АБ «Укргазбанк» за 2015-2017 роки  

Вид економічної діяльності 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

% % % 

1 2 3 4 

Державне управління 0,01 - - 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води 

14,14 17,41 17,61 
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Продовження табл. 7 

1 2 3 4 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, 
надання послуг 

4,70 4,74 3,90 

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробі та 
предметів особистого вжитку 

48,26 43,08 45,18 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 

3,28 2,98 2,82 

Фізичні особи 25,23 26,80 25,56 
Інші 4,38 4,99 4,93 
Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів 100,0 100,0 100,0 

Джерело: розроблено автором 
 
Висновки. Зосередження в ПАТ АБ «Укргазбанк» видачі споживчих 

кредитів, поряд із розвитком даної сфери банківських послуг в інших 

комерційних банках на альтернативній основі повинно сприяти подальшому 

розвитку їх основної функції – організації ощадної справи. Тому умови видачі 

кредитів доцільно органічно пов’язати із зберіганням коштів населення за 

вкладами, державних цінних паперів, цінних паперів місцевих органів влади і 

самого банку. Одночасно в перспективі доцільно розвивати різні форми 

кредитування фізичних осіб (поточного та інвестиційного характеру), 

враховуючи при цьому зарубіжний досвід. 

У зв’язку з цим є доцільним суттєво розширити перелік видів позик, які 

надаються клієнтам на освіту, на організацію власного бізнесу, а також 

надавати різноманітні послуги, в тому числі інформуючи клієнтів про програми 

стимулювання інвестицій і підприємництва. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 
Анотація. Актуальність обраної теми 
наукового дослідження визначається тим, що 
прибуток є універсальною категорією, яка 
визначає ефективність діяльності як окремої 
фінансової установи, так і національної 
економіки в цілому. В статті визначено 
основні тенденції зміни фінансового 
результату ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013-

2017 рр. Проаналізовано причини різкого 
коливання результату діяльності банківського 
фінансового посередника. Досліджено причини 
націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Abstract. The relevance of the chosen topic 

of scientific research is that profit is a 

universal category that determines the 

effectiveness of the activity of both a separate 

financial institution and the national 

economy as a whole. The article outlines the 

main tendencies of changes in financial 

results of PJSC KB "PrivatBank" for 2013-

2017. The reasons of sharp fluctuations of 

the results of activity of the bank financial 

intermediary are analyzed. The way of PJSC 

CB "PrivatBank" to nationalization is 
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Визначено та проаналізовано структуру 
фінансового результату банку. Проведено 
факторний аналіз фінансового результату 
банку із використанням мультиплікативної 4-х 
факторної моделі. Доведено, що з метою 
комплексної оцінки фінансового стану банку 
доцільно використовувати декілька методик. 
Ключові слова: фінансовий результат, 
капітал, рівень ефективності використання 
активів, мультиплікативний ефект капіталу, 
рентабельність доходу. 

explored. The structure of the financial result 

of the bank is determined and analyzed. A 

factor analysis of the financial result of the 

bank was carried out using the multiplicative 

4-factor model. It is proved that in order to 

comprehensively evaluate the financial 

condition of the bank it is expedient to use 

several methods. 

Keywords: financial result, capital, level of 

asset utilization efficiency, multiplier effect 

of capital, profitability of income. 

 

Вступ. Основною метою діяльності будь-якого комерційного банку є 

отримання максимально можливого прибутку, що є запорукою його 

стабільного фінансового стану і міцної позиції на ринку банківських послуг. 

Будучи кінцевим фінансовим результатом, величина отриманого банком 

прибутку чи збитку відображає результати всіх видів його діяльності, всіх його 

активних і пасивних операцій. 

У збільшенні обсягів прибутку зацікавлений не лише сама банківська 

установа, а й держава, засновники банку, його вкладники, партнери та клієнти, 

персонал. Для самого банку зростання прибутку створює можливості 

розширення діяльності, нарощення обсягів операцій і послуг, зростання 

капіталу і резервів. Для держави прибуток комерційного банку є не тільки 

джерелом отримання податків, але й показником надійності діяльності банку. 

Зростання прибутку банку для вкладників дає уявлення про його надійність та 

ефективність. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. В сучасних умовах 

економічної нестабільності суспільство розуміє важливість одержання 

позитивного фінансового результату як для діяльності самого комерційного 

банку, так і для його засновників, клієнтів і держави. Тому дослідженню 

питання формування фінансових результатів комерційних банків та управлінню 

ним значну увагу приділяють такі науковці та дослідники, як Бікбов І. М. [1], 

Адаменко М. В. і Гобова О. О. [2], Бардадин О. А. [3], Ганзюк С. М. і 

Стінько Д. А. [4], Гаряга Л. О. [5], Криклій О. А. [6] та ін. 
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Метою дослідження є провести всебічний аналіз обсягу, динаміки, складу 

та структури фінансового результату ПАТ КБ «ПриватБанк», а також здійснити 

факторний аналіз зміни його обсягу. 

Результати дослідження. ПАТ КБ «ПриватБанк» заснований у 1992 році 

і є найбільшим українським банком, лідером роздрібного банківського ринку 

України, орієнтованим перш за все на платіжні операції для населення та 

юридичних осіб усіх форм власності. 

Останні три роки є не найлегшими у діяльності цієї банківської установи. 

Якщо до 2015 року він займав першість за багатьма показниками серед 

численних представників банківської системи України, то у 2016 році він 

зайняв перше місце за обсягом збитків. Така ситуація потребувало нагального 

втручання держави, що в результаті призвело до його націоналізації і зміною 

власника на Міністерство фінансів України. 

Прибуток банку – це фінансовий результат діяльності банку у вигляді 

перевищення його доходів над витратами. 

За три місяці 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» отримав чистого прибутку 

в сумі 3 654 млн. грн. [7]. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року 

сума прибутку збільшилась на 2 910 млн. грн., або 391,13 %. Однак, тенденція 

фінансового результату діяльності банку в попередні п’ять років є менш 

оптимістичною. 

На рисунку 1 міститься графічне зображення зміни фінансового 

результату ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013-2017 рр. 
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Рис. 1. Динаміка чистого фінансового результату ПАТ КБ «ПриватБанк» 

 за 2013-2017 рр.  
Джерело: сформовано автором на основі [8-12] 
 
Отже, найскладнішим у діяльності банку був 2016 рік. Результатом його 

діяльності був збиток на загальну суму 176 238 млн. грн. Основними 

причинами збитковості банку стало те, що протягом кількох років банк був 

предметом великої кількості підозрілих операцій в першу чергу стосовно 

корпоративних кредитів. Як наслідок, у 2016 році банк визнав збитки від 

знецінення у сумі 154 536 млн. грн. за кредитами та авансами клієнтів [10].  

В таблиці 1 проведений аналіз динаміки чистого фінансового результату 

ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013-2017 рр. 

Таблиця 1 

Динаміка чистого фінансового результату ПАТ КБ «ПриватБанк»  
за 2013-2017 рр.  

Період 

Фактичні 
дані, млн. 

грн. 

Абсолютний приріст, 
млн. грн. 

Темп зростання 
% 

Темп приросту % 

баз. ланц. баз. ланц. баз. ланц. 
2013 1873 - - 100,00 - - - 
2014 48 -1825 -1825 2,56 2,56 -97,44 -97,44 
2015 238 -1635 190 12,71 495,83 -87,29 395,83 

2016 -176238 -178111 -176476 
-

9409,40 
-

74049,58 
-

9509,40 
-

74149,58 

2017 -23914 -25787 152324 
-

1276,78 
13,57 

-
1376,78 

-86,43 

Джерело: сформовано автором на основі [8-12] 
 
Підсумовуючи динаміку фінансових результатів ПАТ КБ «ПриватБанк» 

за 2013-2017 рр. за даними таблиці 1, можемо зробити наступні висновки:  
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– лише в трьох з п’яти років досліджуваного періоду фінансовий 

результат був позитивним: за результатами 2013 року – 1873 млн. грн., 2014 

року – 48 млн. грн. і 2015 року – 238 млн. грн.;  

– за 2016 рік фінансовий результат зменшився на 176 476 млн. грн. і 

складав 176 238 млн. грн. збитку. Причиною погіршення ефективності 

діяльності банку у 2016 році стало зростання нарахованого на кредити і аванси 

клієнтів резерву, який не покривався обсягом чистого процентного доходу і був 

основною від’ємного фінансового результату. У 2015 році при чистому 

процентному доходів в 2779 млн. грн., сума резервів складала 3691 млн. грн. 

Однак, позитивні значення фінансових результатів від інших видів діяльності 

забезпечили цього року в підсумку загальний прибуток. Однак, у 2016 році при 

чистому процентному доході 3 891 млн. грн., сума резервів склала 154 617 млн. 

грн. Крім того, в цьому році неефективними для банку були й ряд інших 

операцій: банк також одержав збитки від вбудованих похідних фінансових 

інструментів (23 955 млн. грн.) і від переоцінки іноземної валюти (4 266 

млн. грн.). Як наслідок, 18.12.2016 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

(ФГВФО) призначив тимчасового адміністратора для управління діяльністю 

ПАТ КБ «Приватбанк» відповідно до рішення Національного банку України 

щодо віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних. У той же день 

Уряд України прийняв рішення стати єдиним акціонером банку через 

Міністерство фінансів;  

– за 2017 рік фінансовий результат банку хоча і збільшився на 

152 324 млн. грн., але все одно залишався від’ємним – збитком на суму 

25 787 млн. грн. 

В таблиці 2 проведений аналіз складу та структури фінансового 

результату ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013-2017 рр. 
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Таблиця 2 

Структура фінансового результату ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013-2017рр.  

Показник 

Сума, млн. грн.: Динаміка 
2017 до 
2013, % 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Чистий процентний дохід/(Чисті 
процентні витрати) 8444 7261 2448 3891 6111 72,37 

Резерв на знецінення кредитів та 
авансів клієнтам 

-2673 -4631 -6070 -154617 -18346 -686,34 

Чистий комісійний дохід / (Чисті 
комісійні витрати) 2557 3347 5351 8160 10204 399,06 

Фінансовий результат від 
вбудованих похідних фінансових 
інструментів 

- 6723 6517 -23955 3491 - 

Фінансовий результат від операцій з 
іноземною валютою 

563 400 -1324 -206 1084 192,54 

Фінансовий результат від 
переоцінки іноземної валюти 

134 -4202 1745 -4266 -2501 -1866,42 

Фінансовий результат від вибуття 
або припинення інвестицій в дочірні 
компанії 

- 192 187 630 -286 - 

Фінансовий результат від знецінення 
приміщень та інвестиційної 
нерухомості 

- - - - -1112 - 

Знецінення нематеріальних активів - - - - -292 - 
Знецінення майна, що перейшло у 
власність банку як заставодержателя 

- - - - -11559 - 

Інші прибутки/збитки - 37 291 - -301 - 
Прибуток від реалізації 
інвестиційних цінних паперів для 
подальшого продажу 

2 - - 1981 - - 

Чистий фінансовий результат за рік 1873 48 238 -176238 -23914 -1276,78 
Джерело: сформовано автором на основі [8-12] 
 
Найефективнішим з точки зору обсягу прибутку в досліджуваному 

періоді був для ПАТ КБ «Приватбанк» 2013 рік з прибутком на суму 

1 873 млн. грн. Хоча у 2014 і 2015 році банк одержував прибуток, він був 

значно меншим, ніж у 2013 році: 48 млн. грн. і 238 млн. грн. відповідно. За 

результатами 2016 року фінансовий результат діяльності підприємства був 

від’ємним із збитком на суму 176 238 млн. грн. Головною причиною 

збитковості банку у цьому році є формування резервів під знецінення кредитів 

на суму 154 617 млн. грн. при сумі чистих процентних доходів у цьому році – 

лише 3 891 млн. грн. В 2017 році в результаті реалізації антикризових заходів 
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фінансовий результат діяльності банку покращився, хоч і залишався від’ємним 

– - 23 914 млн. грн.  

Взагалі формування прибутку комерційного банку є наслідком впливу 

різноманітних факторів. Це доходи і витрати банку, вплив яких на прибуток та 

його складові є очевидним і обчислюється за методом прямого рахунку на 

основі адитивної факторної моделі. Дуже важливими факторами, що 

обумовлюють суму прибутку до оподаткування, є: 

– обсяг капіталу банку; 

– рівень ефективності використання активів банку; 

– мультиплікативний ефект капіталу; 

– рентабельність доходу [12]. 

Залежність прибутку від названих факторів характеризується 

мультиплікативною 4-х факторною моделлю, що запропонували Череп А.В. і 

Рурка Г. І.: 

П = К × Да × Мк × Рд,                                          (1) 

де К – капітал,  

Да – дохідність активів, 

Мк – мультиплікатор капіталу, 

Рд – рентабельність доходу [12]. 

В таблиці 3 було визначено, яким чином ці чотири фактори впливають на 

зміну прибутку до оподаткування ПАТ КБ «ПриватБанк». Основа розрахунку – 

метод ланцюгових підстановок. Оцінюється спочатку загальна зміна прибутку 

за період, що аналізується, а згодом оцінюється кількісний вплив факторів на 

зміну прибутку: 

– вплив зміни капіталу; 

– вплив зміни дохідності активів; 

– вплив зміни мультиплікатора капіталу; 

– вплив зміни рентабельності активів. 

Крім того, в таблиці 4 наведено розрахунок всіх необхідних показників. 
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Таблиця 3 

Факторний аналіз фінансового результату ПАТ КБ «Приватбанк» до 
оподаткування за 2013-2017 рр.  

Показник / 
Умовне 

позначення 

Сума, млн. грн.: 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Показники фінансової звітності: 
Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
Фр 

2 152 46 390 -176 814 -23 895 

Дохід, Д 25 915 30 175 37 547 45 094 39 226 
Сукупні активи, 
СА 

187 919 212 813 258 611 205 183 254 805 

Балансовий 
капітал, БК 

20 312 24 497 27 510 -882 24 793 

Розрахункові показники: 
Дохідність 
активів, 
Да = Д/ СА 

0,1379 0,1418 0,1452 0,2198 0,1539 

Мультиплікатор 
капіталу, 
Мк = СА/БК 

9,2516 8,6873 9,4006 -232,6338 10,2773 

Рентабельність 
доходу,  
Рд = Фр/Д 

0,0830 0,0015 0,0104 -3,9210 -0,6092 

Джерело: розраховано автором 
 

Таблиця 4 

Факторний аналіз фінансового результату ПАТ КБ «Приватбанк» до 
оподаткування за 2013-2017 рр.  

Абсолютне 
відхилення 

Усього 

За рахунок факторів: 

капіталу 
дохідності 

активів 

мультиплікатора 
капіталу 

рентабельності 
доходу 

Фінансовий результат до оподаткування, Фр 

2014 – 2013 -2106 443 73 -163 -2 460 
2015 – 2014 344 6 1 4 333 
2016 – 2015 -177204 -403 -6 487 -177 282 
2017 – 2016 152 919 5 147 052 -1 488 742 -3 635 301 129 911 

Джерело: розраховано автором 
 
Підсумовуючи вплив факторів на фінансовий результат ПАТ КБ 

«ПриватБанк» до оподаткування за 2013-2017 рр. за даними таблиці 4, можемо 

зробити наступні висновки:  
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– у 2014 році зміна фінансового результату банку відбулася внаслідок 

приросту капіталу на 443 млн. грн. і зростання доходності активів на 73 млн. 

грн. Однак, мультиплікатор капіталу, як і рентабельність доходу, навпаки 

зменшили можливий приріст фінансового результату банку на 163 млн. грн. і 

2 460 млн. грн. відповідно. В результаті фінансовий результат до оподаткування 

зменшився на 2106 млн. грн.; 

– у 2015 році зміна фінансового результату банку відбулася внаслідок 

приросту усіх чотирьох факторів: капіталу на 6 млн. грн., зростання доходності 

активів на 1 млн. грн., зростання мультиплікатора капіталу на 4 млн. грн. і 

зростання рентабельності доходу на 333 млн. грн. В результаті впливу усіх 

факторів у цьому році фінансовий результат до оподаткування збільшився на 

344 млн. грн.; 

– у 2016 році на зміну фінансового результату банку позитивно вплинув 

лише один фактор – мультиплікатор капіталу, в наслідок приросту якого 

фінансовий результат збільшився на 487 млн. грн. Однак, решта факторів 

вплинули негативно: мультиплікатор капіталу зменшив можливий приріст 

фінансового результату банку на 403 млн. грн., зменшення доходності активів 

на 6 млн. грн., а зменшення рентабельності рентабельність доходу на 

177 282 млн. грн. В результаті фінансовий результат до оподаткування 

зменшився на 177 204 млн. грн.; 

– у 2016 році на зміну фінансового результату банку два фактори 

вплинули позитивно, а два – негативно. Приріст фінансового результату 

відбувся внаслідок приросту капіталу на 5 147 052 млн. грн. і зростання 

рентабельності доходу на 129 911 млн. грн. Однак, мультиплікатор капіталу і 

доходність активів зменшили можливий приріст фінансового результату банку 

на 3 635 301 млн. грн. і 1 488 742 млн. грн. відповідно. В результаті фінансовий 

результат до оподаткування збільшився на 152 919 млн. грн. 

На нашу думку, ця модель доволі адекватно характеризує зміну прибутку 

банку і його залежність не лише від доходів та витрат, але й від величини 
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капіталу, доходності активів, рентабельності доходу та мультиплікатора 

капіталу. 

Таким чином, можемо стверджувати, що для аналізу фінансових 

результатів необхідно використовувати декілька методик. Оскільки вони, по-

перше, доповнюють одна одну, а по-друге, кожна методика враховує різні 

фактори, тож їх поєднання, на нашу думку, є неминучим процесом, який 

призведе до більш якісного управління фінансовими результатами діяльності 

банку. 

Висновки. Таким чином, можна підсумувати про важливість визначення 

складу фінансових результатів та факторів, які впливають на його величину для 

забезпечення основних напрямів функціонування будь-якого комерційного 

банку. Насамперед, з метою підвищення рівня ефективності діяльності банку 

рекомендовано здійснювати комплексний аналіз його доходів та витрат, 

ідентифікувати фактори впливу на них, нарощувати резерви діяльності. 

Отримання позитивного або від’ємного значення фінансового результату 

діяльності комерційного банку в першу чергу залежить від ефективності 

взаємодії кожного компонента системи організації сучасного комерційного 

банку. Вміння правильно визначати та розпоряджатися вхідними та вихідними 

грошовими потоками надасть змогу комерційному банку отримувати значні 

переваги від своєї діяльності, як в інтересах самої банківської установи, так і в 

інтересах клієнтів. 
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АНАЛІЗ І ОЦІНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» 

 
Анотація. Актуальність теми дослідження 
полягає у хронічній проблемі формування 
ресурсної бази банку через низький рівень 
платоспроможності та довіри з боку 
фізичних та юридичних осіб. У статті 
проаналізовано структуру депозитного 
портфелю ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010-6 

місяців 2017 р. Розглянуто фактори, які 
впливають на формування обсягу та 
структури депозитного портфелю банку. 
Розраховано коефіцієнт випередження ПАТ 

Аbstract. The urgency of the research topic is 

the chronic problem of forming the resource 

base of the bank due to the low level of 

solvency and trust on the part of individuals 

and legal entities. The article analyzes the 

structure of the deposit portfolio of PJSC 

"Ukrsotsbank" for the 2010-6 months of 2017. 

The factors that influence the formation of the 

volume and structure of the deposit portfolio of 

the bank are considered. The pre-retirement 

factor of PJSC "Ukrsotsbank" for 2012-2017 is 

https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost
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«Укрсоцбанк» за 2012-2017 рр., динаміка 
якого свідчить про  істотний брак у 
довгострокових депозитних коштах у 
банківській установі. У  зв’язку з цим 
запропоновано напрямки підвищення  
ефективності депозитної політики ПАТ 
«Укрсоцбанк». 
Ключові слова; банк, депозитний портфель, 
коефіцієнт випередження, депозитна 
політика банку, кошти фізичних та 
юридичних осіб. 

estimated, the dynamics of which indicates a 

significant shortage of long-term deposit funds 

in a banking institution. In this connection, the 

directions of increasing the efficiency of the 

deposit policy of PJSC "Ukrsotsbank" were 

proposed. 
Keywords: bank, deposit portfolio, forward 

rate, deposit policy of the bank, funds of 

individuals and legal entities. 

 
Вступ. Ефективність функціонування банків насамперед залежить від 

стабільності і достатності їх ресурсної бази. Останнім часом, унаслідок 

розширення обсягів активних операцій, перед банками постає гостра потреба у 

пошуку нових джерел для формування власного ресурсного потенціалу, а також 

нових методів і механізмів, що забезпечують стабілізацію процесу формування 

ресурсної бази та депозитного залучення коштів, які гарантували б 

максимальну віддачу від використовуваних ресурсів у процесі досягнення 

банком поставлених цілей. Тому проблема формування банками ресурсної бази 

за рахунок розширення можливостей залучення депозитів та їх ефективного 

використання є актуальною. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання ефективної 

діяльності банків, зокрема проблеми залучення ресурсів та питання розробки 

ресурсної політики досліджувались у роботах таких науковців, як 

О. Д. Василик, М. І. Савлук, В. Кириленко, О. І. Лаврушин, Л. О. Примостка, 

Н. І.  Версаль, В. Жупанин, С. Л. Коваль, А. Л. Лобанова та інші [1; 2; 3]. Проте 

існує багато суперечностей у визначенні цих аспектів, а також важливості цих 

проблем для умов сучасної економіки. Метою роботи є дослідження 

теоретичних основ формування депозитного портфеля комерційного банку, 

його аналіз на прикладі ПАТ «Укрсоцбанк» та обґрунтування напрямів 

підвищення ефективності управління депозитним портфелем комерційного 

банку. 
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Результати дослідження. Розглянемо реалізацію депозитної політики 

банку для формування власного депозитного портфелю на прикладі ПАТ 

«Укрсоцбанк». У результаті об’єднання груп активів двох українських банків, 

Укрсоцбанку та Альфа-Банку, на банківському ринку України сформувалась 

фінансова установа, яка займає 4 місце за активами (92,6 млрд грн станом на 

01 липня 2017 р.) [4].  

На сьогоднішній день в ПАТ «Укрсоцбанк» спостерігається поступове 

вирівнювання депозитних відсоткових ставок – ставки на короткі терміни 

нижче, ніж ставки на більш довгий період. Крім того, відбувається поступове 

зниження завищених ставок за депозитними операціями. Так, станом на 

01.08.2017 р. процентні ставки за строковими депозитами в гривні для фізичних 

осіб становили: на 3 міс. – 15,5 %; на 6 міс. – 15,75 %; на 12 міс. – 16,0 %. 

Основною складовою зобов’язань ПАТ «Укрсоцбанк» є залучені кошти 

клієнтів: на 01.09.2017 р. цей показник становив 91,6 % від загальної суми 

зобов’язань. Загальна сума коштів на відкритих клієнтами поточних рахунках 

на 30.09.2017 р. становила 12707,6 млн грн (рис. 1) [5]. 

 

Рис. 1. Кошти клієнтів у загальному обсязі зобов’язань ПАТ «Укрсоцбанк» 

 за 2010-6 місяців 2017 р., млн. грн.  
Джерело: розраховано на основі [5] 
 
Характерним для ПАТ «Укрсоцбанк» є переважання депозитних вкладів 

фізичних осіб над вкладами юридичних осіб, що свідчить про високий рівень 

довіри до банку з боку громадян. У загальному обсягу коштів клієнтів, більш 

ніж 60,0 % займають депозити фізичних осіб. У період з 2015 р. простежується 

тенденція збільшення депозитного портфелю ПАТ «Укрсоцбанк» за рахунок 
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залучення коштів клієнтів. Станом на 01.09.2017 р. обсяг коштів фізичних осіб 

на рахунках в ПАТ «Укрсоцбанк» становив 15315,65 млн. грн., юридичних осіб 

– 9652,94 млн грн. У 2016 р строкові вклади становили 14921,5 млн. грн., а 

станом на 01.09.2017 р. – 12647,71 млн. грн., що лише на 326,84 млн грн більше 

за кошти клієнтів на вимогу. Така тенденція спостерігається в банку через 

суттєві залишки коштів на поточних та карткових рахунках клієнтів та 

відсутністю достатньої мотивації для відкриття депозитних рахунків на 

довгостроковий період (рис. 2). 

 

Рис. 2 . Динаміка структури депозитів ПАТ «Укрсоцбанк» за терміном вкладень  
за 2010-6 місяців 2017 рр., млн. грн.  

Джерело: розраховано на основі [5] 
 
На динаміку формування структури та обсягу депозитного портфелю 

впливають різноманітні фактори: внутрішні (фактичний розмір капіталу банку; 

імідж ПАТ «Укрсоцбанк» на ринку депозитних вкладів; ефективність 

маркетингової політики банку; фінансові можливості щодо оплати залучених 

коштів, обумовлені ефективністю їх подальшого розміщення; цінова політика 

банку; стабільність клієнтської бази банку) та зовнішні (рівень конкуренції в 

банківській сфері; поточна кон’юнктура ринку; стан грошово-кредитної 

системи; рівень інфляції; рівень доходів населення; рівень розвитку окремих 

галузей економіки) [6]. Для визначення ефективності використання залучених 



 

 

519 

 

коштів клієнтів на депозитні рахунки, проаналізуємо динаміку реалізації цих 

ресурсів в інвестиційних процесах (рис. 3). 

 

Рис. 3. Аналіз обсягів наданих позик юридичним особам ПАТ «Укрсоцбанк»  
за 2010-2017 рр., млн. грн.  

Джерело: розраховано на основі [5] 
 
Протягом досліджуваного періоду залучені кошти на строкові вклади 

покривають 65,0 % від обсягу інвестованих коштів. Майже 35,0 % наданих 

кредитів відбувається за рахунок інших зобов’язань банку. Обсяги 

кредитування юридичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» мають нестабільний 

характер, що пов’язано із загальною економічною ситуацією в країні, а також 

внутрішньої кредитною політикою банку. В післякризовий період з 2012 по 

2015 рр. банківські позики юридичним особам щорічно зростали, що в свою 

чергу вимагало від банку активно нарощувати депозитний портфель.  

Стрімкий рівень збільшення частки банківських позик підвищує ризик 

незбалансованої ліквідності, оскільки посилюється залежність банку від 

зовнішніх джерел фінансування. 2016-2017 рр. характеризуються поступовим 

призупиненням кредитної активності банку через високий рівень ризикованості 

цих операцій, що пов’язано із втратою клієнтами своєї платоспроможності та як 

результат, збільшення проблемних активів у кредитному портфелі банку. Для 

аналізу достатності депозитних коштів ПАТ «Укрсоцбанк» для здійснення 

кредитно-інвестиційної діяльності доцільно оцінити інтенсивність змін у часі 

виданих кредитів та залучених депозитів на основі порівняльного аналізу рядів 

динаміки. Показники інтенсивності змін одного показника порівняно з іншими 

за однакові проміжки часу називається коефіцієнтом випередження. Цей 
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показник розраховується базисним методом на основі абсолютних приростів, 

виходячи з двох динамічних рядів, які сформовано за однакові періоди 

часу [7, с. 20].  

Коефіцієнт випередження розраховується за формулою 1:  
 kв = ∆k’/∆k’’, (1) 

 
де kв – коефіцієнт випередження; 

 k’ – базисний абсолютний приріст депозитів; 

 k’’ – базисний абсолютний приріст кредитів [8, c. 342-343].  

Для розрахунку коефіцієнту використано показники динаміки депозитів 

банку, які залучено на рахунки клієнтів, та кредитів, які видавались суб’єктам 

господарювання протягом 2012-2017 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати розрахунків коефіцієнту випередження ПАТ «Укрсоцбанк»  

за 2012-2017 рр.  
Роки 

Депозити 

(млн грн) 
Кредити 

(млн грн) 
Базисний абсолютний приріст Коефіцієнт 

випередження ∆k’ ∆k’’ 
2012  18370,46 13844,15 – – – 
2013  21611,11 18184,9 3240,65 4340,75 0,7465 
2014  22500,83 21738,34 889,72 3553,44 0,2504 
2015  26780,03 25117,98 4279,20 3379,64 1,2662 
2016  26626,62 21675,6 –153,41 -3442,62 0,0446 
2017  24968,58 17084,14 –1658,04 -4591,22 0,3611 

Джерело: розраховано на основі [5] 
 
Коефіцієнт випередження за аналізований період був менший за 0,1, 

окрім 2015 р., що свідчить про те, що обсяги кредитної діяльності банку 

випереджали динаміку залучення депозитних ресурсів. Проаналізувавши 

отримані результати коефіцієнта випередження, можна стверджувати, що ПАТ 

«Укрсоцбанк» відчував брак у довгострокових депозитних коштах, які є 

основою для інвестиційної діяльності у реальний сектор економіки. Слід 

зазначити, що у зв’язку із поступовою стабілізацією стану економіки країни та 

банківського сектору зокрема, спостерігається збільшення показників 

залучення депозитів, але варто зауважити, що для підтримки своєї ліквідності 
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ПАТ «Укрсоцбанк» необхідно оптимізувати обсяги залучених депозитних 

ресурсів для їх подальшого інвестування в реальний сектор економіки [9].  

Отже, сучасна депозитна політика вітчизняних банків, що спрямована на 

формування оптимального обсягу вкладів як інвестиційного ресурсу у 

структурі депозитного портфелю, потребує систематичного її вдосконалення. 

Серед основних напрямів підвищення її ефективності можна 

виокремити [10; 11]:  

– вдосконалення правового регулювання захисту депозитних коштів 

фізичних, а також юридичних осіб;  

– застосування банками фінансових та нефінансових методів 

маркетингової політики для підвищення мотивації клієнтів – фізичних і 

юридичних осіб у розміщенні своїх заощаджень на депозитні рахунки банку;  

– формування банком адекватних сучасним тенденціям розвитку 

банківського сектору процентних ставок за депозитними продуктами, що буде 

спрямовано на залучення, утримання коштів клієнтів на депозитних рахунках 

при співрозмірних витратах на залучення грошових ресурсів та їх подальшого 

інвестування у реальну економіку;  

– оптимізація спектру депозитних продуктів, зручні форми депозитного 

обслуговування, комплексне обслуговування;  

– систематичний моніторинг потреб та інтересів клієнтів – юридичних та 

фізичних осіб, надання найзручніших форм депозитного обслуговування. 

Висновки. Таким чином, резюмуючи і підводячи підсумок щодо 

основних тенденцій розвитку і формування депозитного портфелю 

комерційними банками України, можна стверджувати, що простежується 

неоднорідність формування депозитних ресурсів за секторами національної 

економіки та за її основними галузями, що є свідченням про низький рівень 

довіри юридичних і фізичних осіб до вітчизняної банківської системи України. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГЕНЕЗИСУ ТА СУТНОСТІ 
СТРАХУВАННЯ  

 
Анотація. Проаналізовано існуючі науково-

теоретичні концепції в страховій доктрині 
стосовно з'ясування сутності наукової 
категорії «страхування». Здійснено оцінку 
вироблених окремими науковцями власних 
теоретичних уявлень про страхування як 
соціально-економічний та правовий феномен. 
Визначено, що основними теоретичними 
концепціями щодо визначення сутності 
категорії «страхування» є теорія 
евентуальної потреби, теорія страхового 
фонду, теорія відшкодування шкоди, теорія 
страхового ризику, теорія страхового 
договору, теорія страхових відносин / 
правовідносин, теорія господарської 
діяльності. Доведено, що вироблення 
теоретичних засад страхування дозволить 
істотно вдосконалити чинне законодавство 

Abstract. The existing scientific and theoretical 

concepts in the insurance doctrine concerning 

the clarification of the essence of the scientific 

category of «insurance» are analyzed. An 

assessment of the individual theories of 

insurance as a socio-economic and legal 

phenomenon by individual scientists was made. 

It is determined that the basic theoretical 

concepts for determining the essence of the 

category of insurance are the theory of emergent 

needs, the theory of the insurance fund, the 

theory of indemnity, the theory of insurance risk, 

the theory of insurance contract, the theory of 

insurance relations / legal relationships, the 

theory of economic activity. It is proved that the 

development of theoretical principles of 

insurance will significantly improve the current 

legislation of Ukraine and the practice of its 
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України та практику його застосування, і 
головне – досягти значимих соціальних 
результатів. 
Ключові слова: страхування, страховий 
захист, теоретичні концепції страхування, 
страхова доктрина. 

application, and most importantly - to achieve 

significant social outcomes. 

Keywords: insurance, insurance protection, 

theoretical concepts of insurance, insurance 

doctrine. 

 

Вступ. З'ясування сутності будь-якої економічної категорії вважається 

неможливим без усвідомлення її економічного призначення і соціального 

ефекту, який досягається у суспільстві завдяки її функціонуванню та визначає 

роль такої категорії в економіці країни [1, с.14]. 

Зміст економічної категорії «страхування», як ефективного способу 

боротьби із різного роду небезпеками та із наслідками згубного впливу 

небажаних подій, складають суспільні відносини щодо попередження, 

подолання, зменшення і відшкодування за рахунок заздалегідь акумульованих 

коштів руйнівних наслідків несприятливих подій (стихійних лих та/або 

нещасних випадків, тощо), що завдали матеріальних збитків. 

Як вірно вказують науковці, більшість теоретичних конструкцій 

зберігаючи свої основні рис набуті за часів становлення, трансформуються 

залежно від конкретних соціально-економічних умов [2]. 

Так і страхування, як соціальний інститут має давню історію розвитку, 

що бере початок на етапі виникнення цивілізації і утворення перших ознак 

державності. В умовах ринкової економіки та наслідків світової фінансово-

економічної кризи, страхування відносять до тих галузей народного 

господарства, які стрімко розвиваються, адже саме в таких умовах приватний 

сектор вимагає всебічного захисту за відсутності фінансових гарантій з боку 

держави. 

Попри те, що в сучасній економіці роль і значення страхування зростає, 

як економічною так і правовою наукою ще й досі не вироблено єдиного 

загальновизнаного підходу до розуміння сутності цієї наукової категорії. 

Саме вказані проблемні питання обумовлюють актуальність теми 

дослідження. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Історію виникнення та 

розвитку страхування досліджували: В. Р. Ідельсон, В. К. Райхер, Л. І. Рейтман, 

В. І. Серебровський, В. К. Турбіна, Г. Ф. Шершеневич, М. Я. Шимінова, 

В. П. Янишен та інші автори. Підґрунтям для проблем дослідження сутності 

страхування стали також праці українських і інших вчених: М. М. Агаркова, 

С. А. Рибнікова, В. В. Богдана, М. І. Брагінського, В. С. Бєлих, 

Є. Н. Гендзехадзе, М. В. Гордона, К. О. Граве, Х. О. Гурвічюте, 

І. В. Кривошеєва, В. А. Кройтора, Н. С. Кузнєцової, Н. П. Лещенко, 

Л. А. Лунца, Т. С. Мартьянової, Я. М. Шевченко, В. Н. Яковлєва та інших. 

Метою статті є аналіз існуючих науково-теоретичних концепцій в 

страховій доктрині стосовно з'ясування сутності наукової категорії 

«страхування» та оцінка вироблених окремими науковцями, на тлі вказаних 

концепцій, власних теоретичних уявлень про страхування як соціально-

економічний та правовий феномен.  

Результати дослідження. Принагідно відзначимо, що категорія 

страхування містить ряд недостатньо вирішених і недосліджених в науці 

питань: визначення місця, ролі і значення страхування в сучасній економіці 

України та на ринку фінансових послуг, та цілий пласт проблематики пов'язаної 

з необхідністю екстраполяції загальнотеоретичних положень про правову 

природу страхування на специфічні умови провадження страхової діяльності. 

Протягом тривалого часу вчені намагалися визначити поняття 

страхування та з'ясувати його сутність. Попри це, актуальною і на сьогодні 

вбачається думка В. І. Серебровського, яку він висловив у першій половині ХХ 

століття, про те, що «… й до сьогодні не вдалося визначити таке поняття 

страхування, яке з одного боку, не було б занадто вузьким і охоплювало усі 

види страхування, а з іншого боку, не було б занадто широким і не охоплювало 

б сферу сторонніх явищ» [3]. 

Точки зору представників різних теоретичних шкіл, щодо проблематики 

з‘ясування сутності страхування, формують на сьогодні єдину страхову 
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доктрину, яка дає потужний імпульс для необхідного оновлення як юридичної 

так і економічної страхової науки. 

Систематизуючи основні існуючі теоретичні концепції щодо визначення 

сутності страхування, стає зрозумілим, що їх положення зводиться до 

наступного (рис. 1). 

Розглянемо теоретичні концепції щодо визначення сутності категорії 

«страхування» детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні теоретичні концепції щодо визначення сутності категорії «страхування» 

Джерело: узагальнено автором 
 

Теорія евентуальної потреби. Засновником вказаної теорії у 1898 році 

став відомий представник італійської економічної школи У. Гоббі, який вбачав 

призначення страхування у забезпеченні майбутньої випадкової потреби, яка 

полягає в усуненні наслідків шкоди. 

На думку У. Гоббі вказана потреба виникає як при знищенні так і при 

пошкодженні майна, і саме усунення різниці між потребами і засобами їх 

задоволення є завданням страхування [5]. 

Прихильником теорії евентуальної потреби був також видатний 

німецький економіст А. Манес, який у своїй праці «Основы страхового дела», 

що визнається короткою енциклопедією страхування, писав «…страхування 
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виникаючих потреб страхувальників за допомогою взаємних внесків багатьох 

осіб» [5]. 

Слід відзначити, що У. Гобі, А. Манес, В. І. Серебровський, В. Р. Ідельсон 

вбачали основну мету страхування у задоволенні випадкових потреб 

страхувальників. 

Слід вказати, що всі наступні теорії, які з'являлися у страховій доктрині, 

певним чином ґрунтували свої наукові позиції на теорії евентуальної потреби. 

Проте, як вірно визначають сучасні дослідники, теорія потреб не здатна 

розкрити природу будь-якого правового інституту, тому що відбиває лише 

наявність певних мотивів одного із учасників правовідносин. Крім того, будь-

яка потреба реалізується, як правило, при укладенні певної угоди (договору), і в 

цьому сенсі страхування не є виключенням. 

Теорія страхового фонду передбачає необхідність його формування за 

допомогою внесків невизначеної кількості осіб. До представників теорії 

страхового фонду страхова доктрина відносить І. І. Степанова, К. Г. Воблого, 

В. К. Райхера, К. А. Граве, Л. А. Лунца, Ф. В. Коньшіна. 

Так, зокрема, К. А. Граве та Л. А. Лунц під страхуванням у широкому 

розумінні вбачали сукупність заходів, щодо створення ресурсів (матеріальних 

та/або грошових), за рахунок яких провадиться вирівнювання шкоди, 

відновлення втрат в суспільстві у разі настання стихійних лих або нещасних 

випадків [6]. Під створенням матеріальних та/або грошових ресурсів науковці 

розуміли страховий фонд, що перебуває у розпорядженні спеціалізованої 

організації і використовується тільки у разі виникнення збитків від стихійних 

лих або нещасних випадків, коли збитки зазнають особи, які робили внески до 

зазначеного фонду. 

І. І. Степанов, якого відносять до прихильників теорії страхового 

фонду [6] відзначав, ще у 1875 році, що страхування припускає наявність 

коштів, заздалегідь і спеціально призначених для відхилення наслідків нещастя. 

Головним принципом, на якому будується теорія страхового фонду є 

принцип відплатності, сутність якого полягає в наявності потреби у 
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зацікавленої особи у відверненні від себе в майбутньому негативних майнових 

наслідків. Саме вказана потреба змушує осіб звертатися до спеціально 

створеної організації – страховика, який формує страховий фонд за рахунок 

платежів зацікавлених осіб, що і дозволяє задовольнити потреби останніх у 

разу настання страхового випадку. Фактично, як доводить практика, 

зацікавленість у забезпеченні евентуальної потреби не обмежується однією 

особою, подібний інтерес виникає у невизначеного кола осіб. 

Вказана форма організації страхового фонду, як стверджував 

В. К. Райхер, і є страхуванням в його найбільш розвиненому виді. Таким чином, 

відзначив В. К. Райхер, страхування – це форма організації централізованого (в 

певному сенсі) страхового фонду за рахунок децентралізованих джерел – із 

внесків, що сплачуються до цього фонду його учасниками [6]. 

На нашу думку, теорія страхового фонду, не охоплює всіх відносин, які 

виникають у суспільстві з приводу страхування, вона залишає без уваги 

систему зобов'язальних правовідносин, що вникають між страховиками і 

страхувальниками, як правило, на підставі договору страхування або відповідно 

до закону. 

Теорія відшкодування шкоди. Сутність вказаної теорії полягає у 

розумінні страхування як способу боротьби з негативними наслідками 

випадкових небезпек, які спричиняють шкоду. Зрозуміло, що забезпечити 

шкоду можливо тільки при наявності заздалегідь накопичених для вказаних 

цілей коштів, проте метою акумулювання таких коштів, на думку 

представників вказаної теорії, виступає саме боротьба з наслідками страхових 

випадків. 

Прихильниками доктрини відшкодування шкоди у різні часи були 

Р. Еренберг та М. Вольф. Основна ідея вказаної теорії полягала в тому, що 

шкода є результатом певного факту, що тягне за собою знищення або 

пошкодження майна. З огляду на це завданням страхування науковці вважали 

відшкодування або зменшення розмірів шкоди. 
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Проте, ще на початку ХХ століття опоненти прихильників теорії 

відшкодування шкоди (Г. Ф. Шершеневич) вказували, що вона повністю 

відповідає цілям страхування майна, проте не є придатною для деяких видів 

особистого страхування, бо при такому страхуванні у осіб не виникає збитків у 

їх класичному розумінні, мова іде про певні грошові затрати осіб, що 

спрямовуються на відновлення здоров'я [7]. 

Теорія страхового ризику. Дана теорія була розроблена представниками 

економічної науки і стала об'єднуючим напрямком у загальній доктрині 

страхування. Зміст вказаної теорії полягає у тому, що ризик, який пов'язаний з 

можливими небезпеками, спонукує страхувальників вступати в страхові 

відносини. До прибічників теорії страхового ризику слід віднести юристів-

науковців І. Лаптеву, І. Волкову [6]. Крім того, слід вказати що сучасні 

дослідники – економісти визначають, що ризикова функція вважається 

головною функцією у страхуванні. Ризик, як можливість спричинення збитків, 

обумовлює необхідність формування і функціонування в суспільстві системи 

страхових правовідносин. Тобто, поки існує ризик заподіяння збитків фізичним 

і юридичним особам внаслідок настання певних небезпек (страхових випадків), 

доти буде наявною в суспільстві необхідність у створенні і належному 

функціонуванні суб'єктів страхової діяльності, завдяки яким можуть бути 

реалізовані страхові правовідносини [7]. 

Теорія страхового договору. Представники правової науки, спробували 

об'єднати всі теоретичні напрямки для вироблення єдиного загального поняття 

страхування, яке вважали за можливе визначити через правову конструкцію 

договору. Адже юристи обґрунтовували свою позицію тим, що саме договори 

складають основну правову форму страхового відношення. 

Недоліком вказаного наукового напрямку визнають вузьке розуміння 

страхування, виключно у якості страхового договірного зобов'язання, проте, 

інший бік страхування у розумінні господарської діяльності – не враховує. 

Теорія господарської діяльності. У зазначеному аспекті науковці 

розглядають страхування як діяльність страхових організацій по компенсації 
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збитку, що виникає у страхувальників при настанні певних обставин (страхових 

випадків), передбачених законом або договором, шляхом здійснення виплат із 

страхового фонду, сформованого із внесків страхувальників [8]. 

На думку професора Шахова В. В.: «страхова справа являє собою 

багатофактурну, динамічну систему, яка складається із постійно взаємодіючих 

частин. Основними складовими страхової справи є: система страхових 

компаній, державного страхового нагляду, асоціацій страховиків, галузі, 

підгалузі, види і різновиди страхування» [8]. 

З цього приводу найбільш характерним є визначення А. Вагнера, на його 

думку: «страхування це така господарська організація яка усуває, або певною 

мірою пом'якшує негативні наслідки випадкових непередбачуваних подій для 

майна певної особи таким шляхом, що воно розподіляє їх на ряд випадків, яким 

загрожувала однакова небезпека, але в дійсності не наступила» [5]. 

Наведенні визначення певним чином збігаються між собою. Вони мають 

у своєму змісті вказівку на необхідний елемент страхової діяльності, без якого 

її здійснення стає неможливим: господарська установа, господарська 

організація. Також у визначеннях наявний ще елемент, притаманний страховій 

діяльності: мета створення, існування і здійснення діяльності згаданої 

організації. 

Вказана теорія також має свої недоліки, з огляду на звужене розуміння 

сутності страхування, проте, слід взяти до уваги, що наведені вислови були 

зроблені вченими ще на початку століття і були першими спробами розібратися 

у багатоскладній суті страхування, вивчити його з різних боків, та подивитися 

на вказане явище під іншим кутом зору – як на вид господарської діяльності. 

Теорія страхових відносин / правовідносин, яка визнається найбільш 

науково обґрунтованою в страховій доктрині. І. В. Стремковська визначає 

страхування як систему економічних відносин між конкретними суб'єктами 

господарювання, де з одного боку виступають страхувальники, а з іншого - 

страховики. Важливою передумовою застосування страхування є майнова 
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самостійність суб'єктів господарювання і їхня зацікавленість у переданні 

відповідальності за наслідки ризику спеціалізованим формуванням [9]. 

Дещо по-іншому трактують це поняття сучасні вітчизняні теоретики 

страхової справи. Так, професор С. С. Осадець дає наступне визначення 

страхування – «це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою 

грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, 

обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує 

певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно 

розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, а у 

разі необхідності перестраховує частину останнього» [7]. 

О. Д. Заруба розуміє страхування як перерозподільчі відносини у 

фінансовій системі пов'язані, з одного боку, з формуванням страхового фонду 

при допомозі фіксованих страхових платежів, а з іншого – з відшкодуванням 

втрат від цього учасниками страхування [2]. 

В. М. Фурман розуміє страхування як інституційну форму економічних 

відносин із перерозподілу національного доходу, акумулювання, примноження 

й витрачання коштів страхового фонду, що будуються з урахуванням 

солідарності у розподілі й перерозподілі ризику, від платності у забезпеченні 

необхідного захисту життя, здоров'я, працездатності населення, майнових 

інтересів фізичних і юридичних осіб та їхньої відповідальності перед третіми 

особами у разі завдання останнім шкоди; платна система фінансової 

компенсації фізичним та юридичним особам у ситуаціях, пов'язаних з 

економічними збитками, породжуваними об'єктивними чинниками, що 

будується з урахуванням як вірогідності несприятливої події, так і її можливих 

наслідків, а також згідно зі встановленими кваліфікованими умовами; дієвий 

інструмент реалізації соціальної політики держави, основа системи соціального 

захисту населення; специфічна галузь як національної економіки, так і 

світового господарства [7]. 

З точки зору фінансового права, страхування це – сукупність фінансово-

правових норм, які регулюють відносини із формування цільових державних 
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фондів грошових коштів, призначених для відшкодування збитків, завданих 

внаслідок реалізації певних страхових ризиків (природного, техногенного 

соціального та іншого характеру), передбачених законом та (або) договором, 

шляхом розкладки суми збитків між учасниками формування цих фондів [4]. 

На думку дослідників страхові правовідносини у сфері господарювання 

являють собою врегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають 

в сфері економіки між суб'єктами господарювання та іншими учасниками 

відносин у сфері господарювання, з приводу компенсації завданих збитків за 

рахунок заздалегідь акумульованих коштів, шляхом формування спеціально 

створеного страхового фонду особам, які постраждали внаслідок настання 

страхових випадків [10]. 

З огляду на різноманіття наведених поглядів стає зрозумілим, що 

відсутність єдиного наукового підходу до визначення страхових правовідносин 

полягає у проблемі відсутності єдиного розуміння поняття правових відносин 

як базової категорії юридичної науки. 

Висновки. Головним недоліком наведених вище визначень і теорій є 

намагання поєднати під назвою «страхування» різні явища. Сучасні науковці, 

розуміючи, що проблема визначення науково-обґрунтованого поняття 

страхової діяльності є актуальною, пропонують законодавчо більш точно 

сформулювати поняття «страхування» з цивільно-правової точки зору, з 

господарсько-правових позицій, визначитися із поняттям «фінансової 

діяльності у сфері страхування», в галузі зовнішньоекономічної 

діяльності і т. ін. 

З огляду викладене вище, вироблення теоретичних засад страхування 

дозволить істотно вдосконалити чинне законодавство України та практику його 

застосування, і головне – досягти значимих соціальних результатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ 
 

Анотація. Проаналізовано та досліджено 
сучасний стан ринку банківського 
кредитування юридичних осіб. Визначено 
особливості, які сформувалися на сучасному 
етапі функціонування кредитного ринку 
України. Виявлено, що кредитний портфель 
корпоративного сектору має тенденцію до 
зменшення своїх обсягів. З урахуванням 
тенденцій у законодавстві та загалом в 
економіці, а також за рахунок оздоровлення 
банківської системи, визначено, що обсяги 
та якість кредитування юридичних осіб 
скоріш за все будуть зростати. Надано 
рекомендації щодо збільшення обсягів та 
покращення якості кредитування юридичних 
осіб. Впровадження запропонованих 
рекомендацій дасть змогу банкам України 
наростити обсяги та якість кредитування 
юридичних осіб 

Ключові слова: кредитування, юридична 
особа, комерційний банк, НБУ, кредитний 
портфель. 

Abstract. The current state of the market of bank 

lending of legal entities is analyzed and 

researched. The main features that emerged at 

the present stage of functioning of the credit 

market of Ukraine were determined. It was 

revealed that the corporate sector loan portfolio 

tends to decrease its volume. Taking into 

account the tendencies in the legislation and in 

general in the economy, as well as at the 

expense of the improvement of the banking 

system, it is determined that the volume and 

quality of lending to legal entities are likely to 

increase. Recommendations for increasing the 

volume and improving the quality of lending to 

legal entities are given. The introduction of the 

proposed recommendations will enable 

Ukrainian banks to increase the volume and 

quality of lending to legal entities. 

Keywords: lending, legal entity, commercial 

bank, National Bank of Ukraine, loan portfolio. 
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Вступ. На сучасному етапі економічного розвитку одним з важливих 

шляхів виходу України із кризового стану займає удосконалення та подальший 

розвиток банківського кредитування. Підвищення ефективності банківського 

сектору країни – одна з актуальних, гострих і складних проблем, яка є на 

сьогодні. Адже в умовах сьогодення банківські установи дещо уповільнили 

свою діяльність на ринку кредитування, що є безумовним наслідком 

економічних та політичних процесів, які похитнули економіку не тільки нашої 

держави. Також за останній час змінилися умови по розрахунку кредитного 

ризику, що так чи інакше вплине на обсяг та якість кредитування юридичних 

осіб. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемі банківського 

кредитування присвячено чимало праць вітчизняних економістів: 

В. Базилевича, З. Васильченко, В. Вітлінського, А. Гальчинського, 

Л. Кузнєцова, А. Гриценка, Б. Івасіва, Т. Ковальчука, В. Лагутіна, Б. Луціва, 

І. Лютого, В. Міщенка, А. Мороза, С. Мочерного, М. Пуховкіної, В. Стельмаха, 

М. Савлука, А. Чухна, С. Циганова та інших. Окремі аспекти проблем 

банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб у своїх працях 

досліджували О. Вовчак, О. Пересада, В. Кравченко, Т. Майорова, І. Будник 

тощо [1-3]. 

Незважаючи на численні наукові дослідження аспектів банківського 

кредитування, досить багато проблем так і залишаються невирішеними. 

Зокрема, постає питання пошуку нових напрямків розвитку ринку банківських 

кредитів в умовах політичної та економічної нестабільності. 

Тому, незважаючи на постійно динамічний розвиток ринку, дана тема 

потребує додаткового вивчення, оскільки з’являються нові умови та правила 

кредитування економічних суб’єктів. 

Актуальність теми обумовлена тим, що розвиток банківської системи та 

економіки країни взагалі неможливий без ефективного та розвинутого апарату 

кредитування юридичних або фізичних осіб. Кожна країна має свої особливості 

щодо кредитного ринку, зокрема Україна. Кредитування юридичних осіб 
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займає дуже велику частку в нашій країні, тому розкриття основних 

особливостей цього виду активних операцій, а саме динаміки, причинно-

наслідкових зв’язків, структури, правил, сформованих на ринку кредитування 

та інших особливостей, само по собі є актуальною темою для дослідження. 

Мета статті – розкриття та пояснення основних особливостей 

кредитування юридичних осіб банками України за останні роки. 

Результати дослідження. Під терміном «особливості» слід розуміти 

середовище, де склалися якійсь умови, які характеризують певні явища. В 

нашому випадку це кредитування юридичних осіб, тобто та динаміка, ті 

правила та умови, та структура, та якість, які властиві кредитному ринку 

України. 

Так, наприклад, кількість банків на 01.01.2017 р. склала 93, що майже 

вдвічі (на 87) менше ніж на 01.01.2014 р. Це пояснюється політикою НБУ щодо 

очищення банківської системи та ліквідації неплатоспроможних та непрозорих 

банків України. 

Також слід відмітити, що згідно із Постановою НБУ № 351 «Про 

затвердження положення про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями» вимоги до визначення 

кредитного ризику стали більш суворими – визначення кредитного ризику 

набуло формалізований характер, тобто банки не можуть самостійно оцінювати 

фінансовий стан або заставу як робили це з початку століття. 

Усі ці умови, які склалися за останній час позитивно впливають на 

банківський сектор з точки зору його якості та прозорості, фінансової стійкості 

у довгостроковий період, але у короткостроковий ми бачимо зниження обсягу 

кредитування, в тому числі юридичних осіб; надлишкову ліквідність банків; 

труднощі банків з докапіталізацією свого капіталу та інші проблемі, які 

впливають на об’єми кредитування банками юридичних осіб. 

Для представлення структури та динаміки кредитного ринку України слід 

зробити невеликий аналіз ситуації, яка мала місце за певний період часу. 
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За аналізований період об’єм кредитування юридичних осіб склав 566,51 

млн. грн. станом на 01.01.2017 р. та знизився на 20,65% у порівнянні із 

аналогічним періодом у 2016 році. У той самий час  гривневі кредити суб’єктам 

господарювання виросли на 21,5%, що дає мінливе бачення про зростання 

кредитного портфеля банків, але через те, що велика частина валютних 

кредитів  була конвертована у гривні, що спричинило тільки структурний ріст 

кредитного портфелю, але не фактичний. Так, іноземні кредити на 01.01.2017 р. 

зменшились на 26,99 % у порівнянні з 01.01.2016 роком та склали 270,11 млн. 

грн. Такі структурні зрушення кредитного портфеля відбулися за рахунок 

ефекту обмінного курсу, тобто через стрімку девальвацію гривні у період 2014-

2016 рр. валютні кредити були конвертовані в гривневі, що не свідчить про 

позитивну тенденцію та нормальне функціонування економіки. 

Слід відмітити, що на кредитному ринку України склалася певна 

структура кредитного портфелю, яка характеризується так: станом на 

31.12.2016 р. частка наданих кредитів юридичним особам склала 84,3%, а 

фізичним особам відповідно 15,7 % [4]. Тобто, можна зробити висновок, що 

кредитування юридичних осіб є більш вагомою складовою в активних 

операціях українських банків. 

Цікавою особливістю кредитування корпоративного сектору є розподіл 

цього ринку між банками в залежності від власника банку. Іноземні банки – 

лідери ринку за кредитним портфелем, 45 %, державні банки займають друге 

місце з 35 % часткою на ринку, та приватні останнє місце з 20 %. Тобто, можна 

зробити висновок, що така структура не є позитивною, оскільки досить велика 

частина доходу по виданим кредитам виходить із країни у вигляді виплат по 

дивідендам зарубіжним інвесторам, а приватні, тобто приватні банки з 

національним капіталом не так активно кредитують корпоративний сектор 

економіки, це у більшості випадків пов’язано з недостатнім обсягом капіталу 

банку, що є наслідком неможливості видачі нових позичок та формування під 

них резервів згідно із нормативами, які встановлює НБУ. 
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Важливим інструментом грошово-кредитної політики є облікова ставка 

Національного банку України, яка опосередковано впливає на процентну 

ставку по кредитам та депозитам, яка у свою чергу впливає на об’єм 

кредитування юридичних осіб [4].  

Динаміка облікової ставки має тенденцію до зниження, так на 31.12.16 р. 

облікова ставка склала 14 %, а на 31.12.15 вона була 22 %. Тобто, можна 

зробити висновок, що усі ці заходи забезпечили передумови для зниження 

банками відсоткових ставок за депозитами; вартість депозитів у доларах та євро 

досягла нових історичних мінімумів, оскільки попит банків на валютне 

фондування залишається низьким; зниження вартості фондування створило для 

банків можливість у другому півріччі знизити відсоткові ставки за кредитами 

для бізнесу більше, ніж дешевшали депозити населення, проте вартість нових 

кредитів усе ще залишається високою, а тому вони залучаються переважно на 

короткий термін на фінансування обігового капіталу. 

При визначенні особливостей кредитування юридичних осіб банками 

України, слід звернути увагу на якість кредитного портфелю, частку негативно 

класифікованих активів та частку прострочених кредитів у загальному 

кредитному портфелі.  

Дуже важливим індикатором стану кредитного ринку є частка 

простроченої заборгованості у загальному кредитному портфелі. Так, станом на 

01.01.2017 частка простроченої заборгованості суб’єктів господарювання 

склала 46,1 % [4], що є досить великою, але для українського ринку 

кредитування є нормальним показником, оскільки до 2017 року, коли діяли 

постанови НБУ № 23 та № 279, які були досить недосконалими та давали змогу 

банкам переоцінювати заставне майно та фінансовий стан своїх клієнтів, які 

були далеко від реальних даних, але давало змогу банкам формувати менші 

резерви та відволікати менше регулятивного капіталу і як наслідок, збільшення 

обсягу кредитування за рахунок зниження його якості.  

Але, з прийняттям Постанови НБУ № 351, яка базується на Базельській 

угоді, вимоги до обчислення кредитного ризику, оцінки заставного майна та 
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фінансового стану клієнта стали більш суворішими, що потребує від банків 

формування більшого резерву за його активними операціями і наслідком цього 

є зростання якості кредитного портфеля та у довгостроковий період збільшення 

об’ємів кредитування. Також важливим є той фактор, що НБУ проводив на 

кінці 2016 початку 2017 років так зване стрес-тестування, по завершенню якого 

був створений план по докапіталізації більшості банків України [5]. 

Згідно з прогнозами НБУ, кредитування корпоративного сектору 

протягом наступних 12 місяців скоріш за все зросте. 72 % думок експертів 

свідчать про ймовірне зростання обсягу кредитування корпоративного сектору 

економіки.  

На нашу думку, це перш за все пов’язано із оздоровленням банківської 

системи, нарощуванням капіталу банків, що дає змогу збільшити обсяги 

кредитування. Також дуже важливим фактором є зниження облікової ставки та 

наслідком цього здешевлення ціни залучення ресурсів для банку, що дає їм 

змогу створювати більш привабливіші умови надання кредитів юридичним 

особам. 

Також експерти в НБУ виразили свої думки щодо зміни якості 

кредитного портфелю в корпоративному секторі. Зазначимо, що ймовірність 

зростання якості кредитного портфеля у корпоративному секторі та її 

незмінність приблизно однакові (41 % та 47 % відповідно). На нашу думку, це 

перш за все пов’язано із появою Постанови НБУ № 351, яка має досить 

неоднозначні наслідки, оскільки, з одного боку вона змінює деякі умови 

віднесення заборгованості до групи недіючих, тобто відтепер заборгованість, 

яка має затримку платежів понад 90 днів (раніше було 180 днів) будуть 

класифіковані як недіючі [6; 7].  

Структурно це вплине на якість кредитного портфелю та змусить банки 

доформувати резерви під таку заборгованість, але фактично якість кредитного 

портфелю не зміниться. Якщо опиратися на попередній прогноз та за умов, що 

банки будуть видавати нові кредити строком на 12 місяців та менше, то можна 

сказати, що якість кредитного портфеля зросте, тому що ураховуючи, що 
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вимоги до оцінки платоспроможності клієнтів виросли, то банки будуть 

формувати більш якісний кредитний портфель [10]. 

Висновки. Банки України сьогодні переживають деякі труднощі із 

наданням кредитів юридичним особам. По перше, за рахунок того, що ціна 

залучення коштів для банків залишається ще досить великою, вони не можуть 

знижувати ставки по кредитам, що у свою чергу негативно впливає на обсяги 

кредитування. Хоча спостерігається позитивна тенденція, оскільки процес 

зниження облікової ставки НБУ та ціни залучення коштів все ж таки йде.  

По-друге, нова постанова НБУ № 351 вносить нові труднощі та 

непорозуміння щодо обчислення кредитного ризику та формування резервів. 

Хоча НБУ і дає банкам можливість формувати методику обчислення 

кредитного ризику самостійно, але паралельно підвищує вимоги до застави по 

кредитам та величини регулятивного капіталу. По-третє, самі юридичні особи 

поки що відносяться не досить сумлінно до повернення позичок та мають не 

завжди прозорі цілі по залученню кредиту [7; 8]. 

Згідно проведеного дослідження щодо особливостей кредитування 

юридичних осіб можна надати деякі рекомендації для збільшення обсягів 

кредитування та поліпшення якості кредитного портфелю банків: 

− збільшення величини регулятивного капіталу банків, як варіант, за 

рахунок додаткових внесків акціонерів; 

− розроблення або купівля програмного забезпечення щодо 

удосконалення оцінки фінансового стану потенційного клієнта-юридичної 

особи; 

− підвищення кваліфікації працівників банків, що дасть змогу якісніше 

оцінювати кредитний ризик; 

− формування достатніх резервів згідно із справедливої оцінки 

кредитного ризику для покриття можливих збитків; 

− додержання нормативів, які встановлює Національний банк України; 
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− створення нових банківських продуктів та більш вигідніших умов 

щодо кредитування юридичних осіб, що дасть змогу конкурувати з іншими 

банками або бути лідером на ринку [9]. 

Отже, впровадження запропонованих рекомендацій дасть змогу банкам 

України наростити обсяги та якість кредитування юридичних осіб, та у 

довгостроковий період дасть можливість банкам сформувати такий кредитний 

портфель, за допомогою якого банки зможуть отримувати стабільний прибуток. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

Анотація. У статті розглянуто теоретичні 
аспекти депозитної політики банків. 
Досліджено процес управління залученими 
коштами банків. Визначено складові механізму 
формування та реалізації депозитної політики 
банку. Досліджено, що для досягнення 
оптимальної структури слід використовувати 
різноманітні методи, зокрема розширення 
клієнтської бази шляхом активізації 
операційних підрозділів банку та розширення 
філійної мережі, розробки та продажу нових 
банківських продуктів для потенційних та 
існуючих користувачів депозитними послугами 
банків, конкурентною ціновою політикою у 
сфері депозитної діяльності банків. Визначено 
інструменти реалізації депозитної політики та 
шляхи підвищення ефективності надання 
депозитних операцій. 
Ключові слова: депозит, депозитна політика 
банку, депозитні послуги, строкові депозити, 
поточні депозити, інструменти реалізації 
депозитної політики. 

Abstract. The article deals with theoretical 

aspects of bank deposit policy. The process of 

managing attracted funds of banks is 

investigated. The components of the 

mechanism of formation and realization of 

the bank's deposit policy are determined. It 

was investigated that in order to achieve the 

optimal structure, various methods should be 

used, in particular, expansion of the client 

base by activating the bank operating units 

and expanding the affiliate network, 

developing and selling new banking products 

for potential and existing users of deposit 

banking services, and competitive pricing 

policy in the field of deposit activity of banks. 

The tools of realization of deposit policy and 

ways of increase of efficiency of provision of 

deposit operations are determined. 

Keywords: lending, legal entity, commercial 

bank, National Bank of Ukraine, loan 

portfolio. 

 

Вступ. На сьогоднішній день банки відчувають гостру потребу в нових 

методах і механізмах, що забезпечують стабілізацію процесу формування 

ресурсної бази і депозитного залучення засобів, які за інших рівних умов 

гарантували б максимальну віддачу від використовуваних ресурсів у процесі 

досягнення банком поставлених цілей.  

Для того, щоб оцінити ефективність запровадження будь-якого 

фінансового інструменту, необхідно, насамперед, зрозуміти його економічну 

природу. У сфері формування депозитної політики установи банків постійно 

стикаються із низкою проблем, які випливають із недосконалості існуючого 
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механізму реалізації банками депозитної політики, і саме ці проблеми 

потребують розв’язання.  

Основними джерелами фінансування активних операцій, які становлять 

найбільшу питому вагу у структурі банківських пасивів, виступають строкові 

депозити та кошти на поточних рахунках. Останнє джерело ресурсів на відміну 

від строкових депозитів є більш дешевим, але разом з цим становлять групу 

зобов’язань, яка характеризується підвищеним рівнем ризику. Як свідчить 

аналіз, значна частка залучених банками коштів носить безстроковий чи 

короткостроковий характер і характеризується значними темпами росту і ця 

обставина лежить в основі негативної оцінки ресурсного потенціалу банків, що 

є дуже важливою проблемою у сфері формування та реалізації депозитної 

політики банків, оскільки за короткостроковими залученими коштами також 

сплачуються проценти, які відносяться на їхні витрати. Однак при наявній 

структурі ресурсної бази необхідно створити відповідні умови можливості 

використання короткострокових ресурсів для фінансування середньо- та 

довгострокових інвестиційних проектів без порушення нормативів ліквідності. 

Однією важливою проблемою у сфері формування і реалізації депозитної 

політики банків є проблема збільшення їх обсягів з метою розширенню 

ресурсної бази банків, так як стратегія підтримки стійкості депозитів є 

важливою складовою депозитної політики банків. Однак при цьому доцільним 

є врахування важливої умови використання таких коштів – співставлення 

витрат, пов’язаних із залученням подібних ресурсів з прогнозованими 

доходами, які банк отримає за рахунок їх розміщення в активи. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблематика депозитної 

політики банків досліджується економістами багатьох країн. Незважаючи на 

велику кількість досліджень проблем розвитку банківської системи та її 

депозитної політики, певні аспекти даної проблеми залишаються невирішеними 

та підтверджують актуальність визначеного напряму дослідження. В 

економічній літературі відомі зарубіжні дослідження теоретичних, методичних 

і практичних аспектів розвитку банківської депозитної політики, спроможної 
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забезпечити ефективність фінансово-економічної діяльності банків. Зокрема, 

серед закордонних учених можна виокремити наукові дослідження А. Бергер, 

В. Бєлоусової, Р. Деянг, Л. Местер, Дж. Пастор, С. Мойсеєва, а серед 

українських дослідників – А. М. Герасимович, О. В. Лисенок, І. І. Д’яконової, 

М. В. Олексенко, О. В. Золотарьової, Р. А. Герасименко, І. М. Мельникової, 

І. О. Буднік, Н. П. Дребот та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей розробки депозитної 

політики вітчизняних банківських установ.  

Результати дослідження. Депозитна політика банку – система заходів 

банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і 

методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій на 

даному сегменті ринку та забезпечення стійкості і надійності ресурсної бази [1]. 

Депозитна політика банківської установи ґрунтується на дослідженні 

досягнутого рівня розвитку депозитних відносин банку з клієнтами і націлена 

на їх удосконалення та розвиток. Комерційному банку важливо розробляти 

депозитну політику насамперед тому, що це дає можливість регулювати, 

управляти, раціонально організовувати взаємини між банком і його клієнтами 

щодо зворотного руху коштів [2]. 

Процес управління позиченими коштами банку має деякі особливості, на 

основі яких базується стратегія управління ними. Ці особливості полягають в 

наступному: 

1. Як правило, операції з формування позичених коштів банку носять 

короткостроковий характер. 

2. Висока чутливість позичених джерел до змін процентної ставки. 

3. У будь – який проміжок часу банк спроможний визначити потребу у 

позичених коштах. Ця потреба розраховується як різниця між вихідними і 

вхідними грошовими потоками банку. Але при цьому слід враховувати як 

реальні, так і очікувані значення [3]. 

На основі аналізу специфіки руху різних видів банківських депозитних 

ресурсів, виходячи зі ступеня стабільності, можна виділити три наступні групи: 
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− найбільш стабільні (довгострокові депозити); 

− стабільні (строкові депозити, депозитні й ощадні сертифікати, 

незнижуваний залишок депозитів до запитання); 

− нестабільні (залишки депозитів до запитання, які піддаються 

коливанням). 

Це дає підставу стверджувати, що чим більшою є доля стабільної і 

дешевої частини банківських депозитних ресурсів, тим при всіх інших рівних 

умовах буде вищою прибутковість та стійкість установи банку. Будь-які 

зрушення в структурі депозитів впливають на дохідність і ступінь ризику 

банківських операцій. В основі цих зрушень лежать зміни депозитної, 

кредитної та інвестиційної політики банку, які в свою чергу визначаються 

цілою низкою макро-  та мікроекономічних факторів [4]. 

Наступною проблемою щодо формування та реалізації депозитної 

політики банку є проблема забезпечення контролю за дотриманням усіма 

підрозділами банку усіх необхідних технологічних процедур організації 

депозитної діяльності, передбачених відповідними нормативними актами НБУ 

та внутрішніми положеннями та інструкціями банку, які також виступають 

складовим компонентом депозитної політики банку. Такі повноваження 

найбільш доцільно покласти на ревізійне управління банку та депозитний 

комітет. 

Крім вище перерахованих, існують ще ряд проблем в області формування 

та реалізації депозитної політики банків. Сформулюємо повний перелік 

проблем, які, на нашу думку, є характерними для розроблення депозитної 

політики банками України:  

− проблема формування депозитної бази банків за рахунок джерел, які 

мають депозитну природу та управління ними;  

− відсутність єдиних підходів до розроблення меморандумів депозитної 

політики банків;  
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− недостатній контроль за процесом формування і реалізації депозитної 

політики та організації депозитної діяльності банків;  

− проблема трансформації короткострокових депозитних ресурсів у 

довгострокові, що супроводжується значним процентним ризиком та ризиком 

ліквідності;  

− недосконалість процентної політики банків щодо визначення вартості 

залучення та розміщення депозитних ресурсів, що повинно забезпечити 

отримання прибутку;  

− непередбачуваність (нестабільність) економічної та політичної 

ситуації в країні (загальний фактор системного ризику для емітента та 

інвесторів), основних макроекономічних показників та фінансових індикаторів. 

Проблема формування депозитних ресурсів є дуже важливою в умовах 

становлення та розвитку банківської системи в Україні, розв’язання якої 

потребує перегляду чинного механізму депозитної політики для всіх банків без 

винятку (та його складових – форм і методів), побудови депозитних відносин 

між банками і клієнтами (суб’єктами господарювання та фізичними особами) 

відповідно до вимог ринкової економіки, соціально-економічних і політичних 

цілей розвитку суспільства та сучасної банківської практики (рис. 1). 

Разом із тим банки, що акумулюють депозитні ресурси, можуть виступати 

в ролі учасника депозитного процесу з іншої сторони, розміщуючи кошти на 

депозити в інших банках та шляхом купівлі депозитних сертифікатів у 

Національного банку України. Таким чином, у сучасних економічних умовах 

депозити виконують різні функції, на основі яких формується характер 

відносин між банками та їх клієнтами з приводу здійснення депозитних 

операцій. 

При здійсненні депозитної діяльності між банком і клієнтами з моменту 

відкриття депозитних рахунків виникають певні взаємовідносини, які 

перестають діяти лише після закриття рахунку. Взаємовідносини між банком та 

клієнтами носять добровільний і цільовий характер, не обмежуються сумами та 
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кількістю рахунків у банку. Такі відносини обумовлюються, як правило, в 

депозитній угоді. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Складові механізму формування та реалізації депозитної політики банку 

Джерело: [3] 
 

Таким чином, відносини, що виникають між банками та їхніми 

контрагентами з приводу депозитної діяльності, слід розглядати як динамічну, 

складну економічну категорію, характер якої змінюється під впливом дії 

суб’єктивних і об’єктивних чинників, а саме: фінансової політики держави, 

нормативно-законодавчої бази, економічної та політичної ситуації у країні, 

розвитку фінансово-кредитної інфраструктури, фінансового стану контрагентів, 

які користуються депозитними послугами банку тощо. 

Організація депозитної діяльності у кожному банку має свої особливості, 

що визначаються розмірами, можливостями банку, а також потребами його 

клієнтів. Діяльність банків на депозитному ринку повинна передбачати 

узгоджене функціонування відповідних підрозділів і для його забезпечення в 

банках створюється спеціальний координаційний орган – Комітет з управління 

активами і пасивами (КУАП), який у сфері депозитних операцій повинен 

реалізувати наступну мету: формує та розробляє відповідну стратегію та 

політику; затверджує організаційну структуру процесу роботи з депозитами; 

встановлює напрями диверсифікації депозитного портфеля банку; знаходження 

додаткових ресурсів для розширення депозитної діяльності; визначення цінової 

Складові механізму формування та реалізації депозитної 
політики банку 
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Формування депозитних ресурсів банку 

Методи управління процесом залучення депозитів 
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політики банку за депозитними операціями та послугами банку; аналіз та 

управління ризикам, що є характерними для операцій банку з депозитами. 

Таким чином, процес розроблення депозитної політики та практична її 

реалізація повинні охоплювати як формування основних напрямів депозитної 

діяльності банків, так і визначення необхідного ресурсного забезпечення [5]. 

Визначення складових механізму формування та реалізації депозитної 

політики банку дає підстави стверджувати, що депозитна політика банку 

призначена встановити ключові принципи, яких повинні дотримуватися 

менеджери та керівники банку при плануванні та реалізації діяльності щодо 

залучення депозитів і саме вона виступає одним з найважливіших інструментів 

формування ресурсної бази банку. Депозитна політика є важливою складової 

стратегії банку в управлінні активами та пасивами, оскільки сприяє 

формуванню коштів для проведення активних операцій з метою отримання 

прибутку [9]. 

Визначення методологічних засад формування і реалізації депозитної 

політики банку є необхідною умовою функціонування банківських установ та 

здійснення останніми активних операцій. В даному випадку йде мова про 

розуміння депозитної політики банку як окремого процесу розробки й 

реалізації системи пріоритетів і цілей депозитної діяльності банку та її 

регламентування за всіма необхідними параметрами – залучення депозитів, 

оформлення депозитних операцій, управління депозитними ресурсами й 

ризиками. 

Основними фундаментальними напрямами депозитної політики банку є 

забезпечення, з одного боку, умов для задоволення потреб клієнтів в 

депозитних послугах, які пропонуються банком, а з іншого отримання прибутку 

за рахунок вкладення цих коштів в активні операції при забезпеченні 

нормального рівня ліквідності балансу та мінімізації ризиків за здійснюваними 

депозитними операціями [10]. 

У практичній діяльності банку реалізація першого напряму означає 

займання банком певного сегменту на депозитному ринку та пропонування 
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потенційним та діючим клієнтам такого спектра депозитних послуг, який би 

дозволив утримувати стійкі конкурентні позиції порівняно з іншими 

банківськими установами та відповідні послуги, що пропонуються ними у сфері 

депозитного обслуговування різних груп клієнтів – банків, фізичних та 

юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності. Другий фундаментальний 

напрям депозитної політики банку визначає якісні параметри діяльності самого 

банку, який здійснює депозитні операції – з огляду на забезпечення його 

ліквідності та мінімізації ризиків. В цьому випадку мова йде про врахування 

при здійсненні банком депозитних операцій основних засад функціонування 

банку як ринкового підприємства, що визначається необхідністю формування 

зобов’язань у вигляді депозитів та їх розміщення шляхом проведення 

кредитних та інвестиційних операцій з метою отримання прибутку і 

забезпечення інтересів вкладників шляхом відповідних процентних виплат. З 

іншого боку, підтримка ліквідності, що набуває пріоритетного значення в 

умовах перехідного періоду, безпосередньо позначається і на практичних 

заходах із формування депозитного портфеля банківської установи – в плані 

мінімізації ризиків за депозитними операціями як необхідної передумови 

забезпечення можливості виконання банком своїх зобов’язань перед 

вкладниками і кредиторами [5; 6]. 

У якості основних завдань найбільш доцільно, на нашу думку, виділити 

такі, які визначають практичну цінність депозитної політики банку, яка 

повинна: 

1. Забезпечувати чітку послідовність дій працівників банку, 

відповідальних за проведення депозитних операцій, що є необхідною умовою 

максимальної раціоналізації роботи банку у процесі організації взаємовідносин 

між банком та його вкладниками. 

2. Сприяти прийняттю правильних рішень щодо управління депозитним 

портфелем банку та адекватно оцінювати вплив ризиків, пов’язаних зі 

здійсненням депозитних операцій, що в кінцевому підсумку повинно 
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характеризувати забезпеченість банку депозитними ресурсами та стабільність 

депозитного портфеля банку. 

3. Максимально враховувати потреби клієнтів банку у депозитних 

послугах відповідно до галузевих, регіональних, технологічних, фінансових 

особливостей того чи іншого вкладника, що зумовлює можливості установи 

банку на основі необхідних маркетингових досліджень адекватно реагувати на 

їхні потреби, постійно розробляти нові та вдосконалювати існуючі депозитні 

послуги [7; 8]. 

Загальними критеріями оптимальної депозитної політики банку є: зв’язок 

депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його 

стабільності, надійності, фінансової стійкості; диверсифікація ресурсів банку з 

метою мінімізації ризику; сегментування депозитного портфеля (за клієнтами, 

послугами, ринками); диференційований підхід до різних груп вкладників; 

конкурентноздатність банківських депозитних продуктів [10]. 

Напрями депозитної політики банку повинні визначатися не лише 

нормативно-правовою базою, але й загальноекономічною ситуацією в Україні 

та перспективними напрямами розвитку банку. Так, наприклад, оптимальна 

структура депозитів банку, побудована за принципом мінімізації витрат і 

ризику у національній та іноземній валюті повинна становити 70:30. 

Питома вага в розрізі строковості з урахуванням ефективності їх 

розміщення та ризику повинна бути такою: залишки на поточних рахунках – 

40%, строкові депозити – 60%. 

Для досягнення даної структури слід використовувати різноманітні 

методи, зокрема розширення клієнтської бази шляхом активізації операційних 

підрозділів банку та розширення філійної мережі, розробки та продажу нових 

банківських продуктів для потенційних та існуючих користувачів депозитними 

послугами банків, конкурентною ціновою політикою у сфері депозитної 

діяльності банків. 

В основі першого напряму роботи з розроблення депозитної політики 

банку лежить поетапне формування її змісту, що має охоплювати як 
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пріоритетні сфери діяльності банків у сфері залучення депозитів, так і вказівки 

щодо безпосереднього процесу організації депозитної діяльності банку і 

виконання умов депозитних договорів із вкладниками, а також організація та 

проведення контрольних заходів за дотримання встановлених процедур. 

Загалом зазначені елементи депозитної політики можуть стати розділами 

конкретного документу – депозитного меморандуму банку (або положення про 

депозитні операції), яким затверджується депозитна політика банку, а сама 

політика виражатиме єдину цілісну концепцію організації депозитної 

діяльності банку [6]. 

Важливим моментом у розробці цілісної концепції оптимальної 

депозитної політики банку є вибір пріоритетних напрямів розвитку депозитних 

операцій банку на основі оцінки сукупності впливу факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Таким чином, під час розробки депозитної політики банки мають 

дотримуватись певної послідовності самого процесу створення даної політики, 

бо кожне із виділених завдань повинен відповідати меті, стратегії та завданням, 

які визначені банківською установою. Всі етапи пов’язані між собою і не 

можуть розглядатись, якщо попередній не був виконаний. Кожен крок в 

розробці депозитної політики є обов’язковим до виконання, бо в інакшому 

випадку банк не зможе досягти тих цілей, що ставить перед собою. 

Отже, головними є наступні етапи процесу розробки депозитної політики 

банку: встановлення параметрів депозитної політики банку відповідно до 

напрямів його діяльності; визначення напрямів депозитної діяльності та джерел 

формування депозитних ресурсів банку; розробка проекту меморандуму 

депозитної політики банку; оцінка та аналіз розробленого проекту 

підрозділами, відповідальними за реалізацію депозитної політики, та внесення 

відповідних зауважень, пропозицій, коректив; затвердження остаточного 

варіанта депозитної політики банку; контроль за дотриманням параметрів 

депозитної політики банку; корегування депозитної політики банку. 
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Особливостями під час розробки депозитної політики банку є те, що 

залучаються маркетинговий відділ, депозитний, операційний, менеджменту та 

інші, тому що робота всіх відділів та підрозділів має бути включена до процесу 

залучення коштів. Розробити ефективну політику банку не задіявши хоча б 

один з цих відділів практично не можливо. Від правильно розробленої 

депозитної політики залежить подальша робота цих підрозділів банку, 

стійкість, стабільність, надійність та ефективність функціонування всього 

банку. 

Висновки. Необхідно відзначити, що в разі коли банк не має власної 

депозитної політики або має депозитну політику невисокої якості, або не зміг 

довести її основні положення, завдання та цілі, які необхідно досягти в процесі 

впровадження депозитної політики до відома конкретних виконавців, ставлячи 

під сумнів можливість її реалізації, значно підвищується ризик його діяльності. 

Важливим моментом у реалізації депозитної політики є залучення вільних 

грошових коштів як від юридичних осіб так і від фізичних. 

Окрему увагу в процесі розробки депозитної політики доцільно приділяти 

обчисленню депозитного ризику банку, який полягає у відпливі депозитних 

ресурсів, загрожує ліквідності і прибутковості банку, а також ризику 

дострокового зняття коштів і відмови від перевкладання коштів. У цьому 

контексті корисними можуть стати модель ціноутворення на роздрібні депозити 

з урахуванням ризику ліквідності, модель оцінки ймовірності дострокового 

повернення депозитів, а також модель перевкладання депозитів фізичних осіб. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ  
(НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК») 

 
Анотація. Проаналізовано та досліджено 
теоретико-методичні засади активних 
операції банку, на підставі організаційно-

економічної характеристики сформовано 
аналіз структури динаміки активних 
операцій. Досліджено, що  організація 
кредитної політики включає в себе прийоми 
та методи раціонального поєднання 
елементів керуючої підсистеми (суб’єктів 
управління) із внутрішніми факторами, що 
впливають на формування кредитної 
політики банку на стратегічному, 
тактичному та операційному рівнях і тісно 
взаємодіють з об’єктом кредитної політики 
– кредитом. Проведено оцінку ефективності 
управління активними операціями,виділено їх 
недоліки та шляхи подальшого 
удосконалення процесу управління активними 

Abstract. The theoretical and methodical 

principles of the bank's active operations have 

been analyzed and investigated. On the basis of 

organizational and economic characteristics, an 

analysis of the structure of the dynamics of 

active operations has been formed.  It was 

investigated that the organization of credit 

policy includes methods and methods of a 

rational combination of elements of the control 

subsystem (management subjects) with internal 

factors that influence the formation of the bank's 

credit policy at the strategic, tactical and 

operational levels and closely interact with the 

object of credit policy - a loan. 

An estimation of efficiency of management of 

active operations, their shortcomings and ways 

of further improvement of management process 

of active operations of JSC CB «PrivatBank» 
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операціями АТ КБ «Приватбанк» з 
врахуванням закордонного досвіду та 
недоліків законодавчого регулювання 
активних операцій банку.  
Ключові слова: активні операції, економічна 
характеристика, ефективність управління. 

are taken into account taking into account 

foreign experience and the shortcomings of 

legislative regulation of bank's active 

operations. 

Keywords: active operations, economic 

characteristics, efficiency of management. 

 

Вступ. Враховуючи сьогоднішню військову та економічну ситуацію, що 

впливає на діяльність банків України, а саме, відсутність фінансової 

стабільності та збитковість, важливим для банків стає підвищення ефективності 

їх діяльності, що залежить від якісних та доцільних управлінських рішень, в 

тому числі і в питанні управління активами. Зараз все більшу роль банки 

приділяють питанню ефективності управління  активами, що вбачає визначення 

структури балансу, адекватну оцінку та контроль ризику  зниження ліквідності 

та процентних ставок,  що є передумовою зниження стійкості та ефективності 

банківської діяльності загалом. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Більшість вітчизняних та 

зарубіжних вчених трактуючи поняття управління активами брали до уваги їх 

взаємозв’язок з пасивами. Враховуючи висвітлення цього питання зарубіжними 

вченими, а саме к Р. Бернд, Е. Дж. Долан, Дж. Кемпбелл, Д. С. Маммаєва, 

Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі (мол.), Д. Стоун, П. Умлсон, С. Хьюс, 

С. Андрюшин, Л. Бєлих, Ю. Буланов, А. Грязнова, Е. Василишен, С. Ковальов, 

В. Кромонов, О. Лаврушин, О. Ширінська, М. Ямпольський, значну увагу вони 

приділяли дослідженню теоретичних аспектів управління активами і пасивами, 

показників динаміки і структури активів і пасивів, оцінки ризиків за активно-

пасивними операціями та їх хеджуванні. 

Вітчизняні ж вчені А. Мороза, М. Савлука, О. Баранівського, В. Гейця, 

В. Вітлінського, І. Волошина, А. Вожжова, О. Дзюблюка, Л. Примостки, 

Ж. Довгань, В. Міщенка, В. Науменка, О. Заруби, Т. Смовженко, Н. Шелудько, 

С. Халяви, Р. Шіллера приділяли увагу цьому питанню,зазвичай, в дослідженні 

менеджменту та фін аналізу діяльності банку (достатності капіталу, дохідності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та інше). Розглядали як ефективну 
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методику подолання фінансової кризи та підвищення ефективності роботи 

банківської установи в цілому за допомогою управління активами такі 

вітчизняні вчені як Гуляєва Л. П., Тарасевич Н. В., Ніколенко Ю. В., 

Мальчин Ю. М., Ніколюк О. В. 

Відповідно, доцільною є систематизація теоретичних підходів й 

практичного досвіду (на прикладі АТ КБ « Приватбанк») щодо формування та 

ефективного використання активів банку в умовах економічної нестабільності, 

аналіз їх недоліків та шляхи поліпшення. 

Метою статті є аналіз теоретичних засад та практичних аспектів 

ефективного управління активами, враховуючи показники фінансової стійкості 

банку, діючі методики управління активами, визначення їх недоліків та 

напрямків поліпшення їх ефективності та ефективності роботи банку в цілому. 

Результати дослідження. Комерційний банк являється специфічною 

установою, що мобілізує вільні кошти та направляє їх у необхідне русло 

економіки. Важливу роль у цьому відіграють активи, так як їх збалансованість 

та якість є необхідною умовою підтримання стабільного функціонування та 

розвитку комерційних банків. 

Аналізуючи твердження вітчизняних та зарубіжних вчених, активними 

операціями є операції з розміщення мобілізованих комерційним банком 

ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні 

цінності для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за 

окремими видами операцій і підтриманні їх ліквідності. Найбільш ліквідними 

вважаються кредитні та інвестиційні операції, так як виділяються вони високим 

ступенем ризиковості. За своєю структурою розподіл активів зазвичай 

проводиться на первинні резерви (куди входять малоприбуткові активи 

(банкноти і монети в касі банку, кошти на корпоративному рахунку в НБУ чи 

інших комерційних банках), вторинні резерви (група активів банку, які в 

достатньо короткий термін можуть бути трансформовані у первинні резерви і 

використані для виконання поточних платежів за зобов'язаннями банку), а 



 

 

554 

 

також вкладення в основні засоби (необоротні активи) та дохідні активи 

(позики та довгострокові вкладення в цінні папери) [1]. 

Кожен банк задля ефективної роботи формує свій план дій або ж 

кредитну політику банку – система заходів банку в кредитуванні його клієнтів, 

що здійснюється для реалізації його стратегії і тактики, з визначенням 

пріоритетів в процесі розвитку кредитних відносин, з однієї сторони, та 

функціонування кредитного механізму – з іншої. Сама ж організація кредитної 

політики включає в себе прийоми та методи раціонального поєднання 

елементів керуючої підсистеми (суб’єктів управління) із внутрішніми 

факторами, що впливають на формування кредитної політики банку на 

стратегічному, тактичному та операційному рівнях і тісно взаємодіють з 

об’єктом кредитної політики – кредитом. Основними об’єднуючими ланками 

ефективної кредитної політики є організаційне та інформаційне забезпечення.  

Також слід зауважити про те, що кожен банк має право обирати методи та 

системи управління активними операціями. Вітчизняні науковці виділяють 

декілька методик (комплексний та структурний), сам банк формує власні 

методи, принципи роботи, важелі, підходи для їх впровадження в залежності 

від організаційної структури банку [2]. 

АТ КБ «ПриватБанк» на сьогодні найбільший український універсальний 

комерційний банк, орієнтований на обслуговування приватних осіб і 

корпоративних клієнтів всіх форм власності, що входить до складу семи 

системних банків України, що має один з найбільших обсягів капіталу і чистих 

активів. Станом на 31 грудня 2016 та 2017 років, Уряд України є кінцевою 

контролюючою стороною Банку. Міністерство фінансів України стало єдиним 

акціонером Банку після націоналізації Банку у грудні 2016 року. За рейтингом 

стійкості банків Міністерства Фінансів України в першому кварталі, 

Приватбанк ввірвався в 10 кращих банків, піднявшись з 19 сходинки. 

Сьогодні банк щоденно обслуговує 2,5 млн. осіб, з них кожний третій 

користується інноваційним сервісом через Інтернет, банкомати і термінали 

самообслуговування банку. В Україні банк обслуговує 22,4 млн. активних 
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платіжних карт, в т.ч.3,8 млн. зарплатних, 2,6 млн. пенсійних, 12,5 особистих 

універсальних платіжних карт. Частка АТ КБ «ПриватБанк» в активах 

банківської системи України за 2015-2017 роки зросла майже в 1,5 рази і 

досягла 15%. Він займає 40% ринку платіжних і 70% ринку кредитних карт, 

половину ринку еквайрингу. У АТ КБ «ПриватБанк» працює 35 тис. осіб. На 

сьогоднішній день банк обслуговує 334 тисячі корпоративних клієнтів, 314 

тисяч приватних підприємців та понад 12,5 мільйонів рахунків фізичних 

осіб [4]. 

Аналізуючи дохідність банку з періоду 2013 по 2017 рік представлену на 

рисунку 1, бачимо що чистий процентний дохід впродовж 2013-2017 років 

скоротився на 22,05% і у 2017 році склав 6112 млн. грн. Проте він зріс відносно 

2016 року на 293,0%, а його максимальне значення було у 2013 році 

7841 млн грн.  

 

Рис. 1. Динаміка прибутковості та дохідності ПАТ КБ «ПриватБанк»  
за 2013-2017 роки, млн. грн. 

Джерело: складено автором 
 
Чистий комісійний дохід протягом 2013-2017 років зріс на 357,94% і у 

2017 році склав 10194 млн. грн, відносно 2016 року він зріс на 121,44 %.  

Чистий прибуток АТ КБ «ПриватБанк» за 2013-2017 роки скоротився до 

збитків, так у 2013 він складав 1140 млн. грн, то 2016 році збитки складали        

(- 176644) млн. грн, а у 2017 році (- 23990) млн. грн. Таким чином незважаючи 
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на отримання процентних та комісійних доходів банк впродовж 2016-2017 

років був збитковим. 

Беручи до уваги  загальні складові портфеля банку (рис. 2), значною 

часткою його, як не прикро є індивідуально знецінені кредити, які 

управляються як  окремий портфель – 78,24 %, або ж 185 575 млн. грн. Кредити 

фізичним особам складають 18,41% або ж 43 661 млн. грн. Кредити юридичним 

особам надає банк у розмірі 7 747 млн. грн. або ж 3,35%. [3; 5; 6] 

 

Рис. 2. Кредитний портфель фізичних та юридичний осіб АТ КБ «Приватбанк», %  
Джерело: складено автором 
 
Аналізуючи інвестиційну діяльність банку слід зазначити, що у грудні 

2016 року АТ КБ «ПриватБанк» отримав державні облігації загальною 

номінальною вартістю 107 000 мільйонів гривень як внесок в статутний капітал 

банку, які включали в себе як державні облігації з вбудованим опціоном у сумі 

64000 мільйонів гривень так і державні облігації без вбудованого опціону у 

сумі 43000 мільйонів гривень. Враховуючи загальне рефінансування НБУ на 
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короткострокові та довгострокові терміни в гривні, а також облігації 

деноміновані у доларах США та євро сягало 126 676 мільйонів гривень. 

Аналізуючи  погашення наданих позик АТ КБ «ПриватБанк» за період 

2013-17 років, представлених на рисунку 3, спостерігаємо, що погашення 

наданих позик у звітному періоді порівняно з попередніми періодами значно 

погіршилося. Це стосується насамперед зменшення обсягів кредитів не 

прострочених та не знецінених у 2017 році по відношенню до 2013 року на 

70,36 %, по відношенню до 2016 року вони зросли на 162,32 %. При цьому 

величина кредитів прострочених, але не знецінених у 2017 році відносно 2013 

року скоротилась на 32,41 %, відносно 2016 року вони зросли на 127,78 %. 

Значно гірша ситуація з кредитами, визначені як індивідуально знецінені у 2017 

році по відношенню до 2013 року вони зросли на 486,15 %, по відношенню до 

2016 року вони скоротились на 1,76 %. Відповідно величина резервів на 

знецінення боргів зросла у 2017 році порівняно з 2013 роком на 964,57 %, а 

порівняно з 2016 роком на 107,87 %. 

 

Рис. 3. Структура погашення наданих позик АТ КБ «Приватбанк», %  
Джерело: складено автором 

 
Фінансова стійкість банку залежить від значної кількості факторів, про те 

значну роль відіграють його активи. Що стосується впливу структури активів 

банку на його ліквідність, то в цьому випадку справедливе твердження: чим 
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вище ліквідність банку. Слід пам'ятати, що такі першокласні ліквідні активи, як 

готівка в касі або кошти на коррахунку в Нацбанку, не приносять доходу і, 

отже, структура активів, де значно переважають вказані кошти, не за будь-яких 

величин може вважатися оптимальною [10]. 

Значним недоліком у роботі АТ КБ «ПриватБанк» є недоліки в управлінні 

кредитними ресурсами, що призвели до втрати фінансової стійкості банку, 

появи збитків та від`ємного капіталу що, в свою чергу, призвело до 

капіталізації статутного капіталу Міністерством фінансів – націоналізації. 

Кредитна політика банку націлена на максимізацію прибутку, та не завжди 

повна інформація про позичальника дає можливість передбачити, яка 

конкретна позика стане проблемною. Нинішню політику формування 

кредитного портфеля можна пояснити значними фінансовими втратами 

попередніх років та недостатньо аргументую чому управлінню активами. Про 

те, не зважаючи на ці мінуси, банком щоразу виділяються кошти на 

фінансування новітніх продуктів банку, успішний проект безконтактної оплати 

ApplePay, видозмінений ряд депозитів який значно змінився в порівнянні з 

попередніми роками дасть змогу банку отримати довгострокові депозити від 

клієнтів, а відповідно – впевненість у майбутньому [7].  

На нашу думку для покращення роботи банку в подальшому банку слід: 

– переглянути свою кредитну політику, врахувати діючі кредити та 

приділити більше уваги закордонному досвіду перестрахування проблемних 

кредитів; 

– зробити акцент на інтеграцію умов, що привабили б більшу кількість 

корпоративний клієнтів, домогосподарств, зниженням відсотків по  їх 

обслуговуванню та кредитуванню; 

– по результатам опитування Міністерства фінансів, у порівнянні з 

попереднім роком, якість банківських послуг та обслуговування, на думку 

клієнтів, знизилась. Банку потрібно приділити більше уваги «зворотньому 

зв’язку» своїх клієнтів з цього питання; 
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– переглянути політику реструктуризації кредитів банку, які б поліпшили 

структуру балансу та структур доходів, більш детально перевіряти безнадійні 

кредити; 

– продаж непрацюючих кредитів, стягування застав, збільшити кількість 

твердих застав за всіма кредитами; 

– шукати більш надійних позичальників, щоб перекрити можливі збитки 

від наявної бази активів [8; 9]. 

Висновки. Здійснивши організаційно-економічну характеристику банку з 

врахуванням структури динаміки активних операцій та активів банку вцілому 

за період 2013 – 2017 рр., доходимо до висновку, що банком обрано актуальну в 

діючих економічних умовах політику управління активними операціями. Про 

те є і недоліки. Беручи до уваги величину власного капіталу банку неефективно 

здійснюване управління капіталом банку впродовж 2016-2017 рр. призвело до 

влиття капіталу банку НБУ, тобто до капіталізації. Самі активні операції банку 

впродовж періоду дослідження постійно зростають, приносячи дохід у вигляді  

чистого комісійного прибутку (доходу), що за період 2016-2017 рр. зріс у 

357,9%. Незважаючи на те, що кредитний портфель банку на 85% складаються 

з кредитів, які визначені як індивідуально знецінені, кредитний портфель банку 

фізичних та юридичних осіб впродовж досліджуваного періоду постійно 

зростав, що свідчить про розширення спектру послуг банку, його ефективної  

політики управління відсотковими ставками та продуктовим рядом. Величина 

дохідності частки активів за цей період також зросла на 114,2%, що свідчить 

про зміни в політиці управління активами та активними операціями банку, що 

позитивно впливатиме на подальший фінансовий результат. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ 

 
Анотація. Досліджено, що важливим 
елементом дослідження сутності кредитної 
політики банку є визначення складових 
підсистем забезпечення, до яких відноситься 
організаційне, інформаційне та нормативне 
забезпечення процесу формування і реалізації 
кредитної політики.  Як і будь-який елемент 
менеджменту, управління формуванням та 
реалізацією кредитної політики представлені 
на стратегічному, тактичному та 
оперативному рівнях і тісно взаємодіють із 
об’єктом кредитної політики – кредитом. 
Визначено, що кредитна політика потрібна 
банкам перш за все тому, що дозволяє 
регулювати, управляти, раціонально 
організувати взаємини між банком і його 
клієнтами із залучення ресурсів на поворотній 
основі та їх інвестування в частині 
кредитування клієнтів банку. 

Abstract.  It was investigated that an 

important element of the study of the essence of 

the bank's credit policy is the definition of the 

components of the subsystems of provision, 

which includes the organizational, 

informational and normative provision of the 

process of formation and implementation of 

credit policy. Like any element of management, 

the management of the formation and 

implementation of credit policy are presented 

at strategic, tactical and operational levels and 

closely interact with the object of credit policy 

- a loan. It is determined that credit policy is 

necessary for banks primarily because it 

allows to regulate, manage, and efficiently 

organize the relations between the bank and its 

clients on attracting resources on a turning 

basis and their investment in the part of 

lending to the clients of the bank. 
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Вступ. Основне місце в світовій практиці в активних операціях банків 

займають кредитні операції. Відповідно до об'єктів активних операцій в 

банківському портфелі активів виділяють два портфеля – кредитний портфель 

та портфель цінних паперів. 

З огляду на те, що кредитні операції становлять більшу частину 

банківського портфеля активних операцій, необхідно розглянути кредитний 

портфель як цілісний об'єкт управління і виявити специфіку процесів аналізу 

його формування та управління. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. У науковій літературі 

питання, пов’язані з формуванням кредитної політики банку, досліджено не 

повною мірою. Значний внесок у дослідження сутності поняття «кредитна 

політика банку», визначення видів та функцій кредитної політики банку, 

механізму її формування та реалізації зроблено Меркулова І. В. [1], 

Лагутін В. Д. [2], Гуцал І. С. [3], Антіпова Н. А. [4], Смовженко Т. С. [5] та інші. 

Ми погоджуємося з думкою більшості науковців, що кредитна політика банку 

формується на основі та під впливом потреб суспільства, економічних законів 

розвитку країни, безпосередньо стану банку і т. д. 

Також одним із підходів прийнято виділяти кредитну політику як 

управління кредитним процесом. Так, за Васюренком О. В., кредитна політика 

– це пріоритети та завдання кредитної діяльності, способи та методи їх 

реалізації, а також принципи та порядок організації кредитного процесу [6].  

Кредитна політика визначає завдання і пріоритети кредитної діяльності 

банку, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації 

кредитного процесу. Вона створює основу організації кредитної роботи банку 

відповідно до загальної стратегії його діяльності, будучи необхідною умовою 

розробки системи документів, що регламентують процес кредитування».  

На думку Гуцала І. кредитна політика: «є складовою частиною загальної 



 

 

562 

 

політики банку, спрямованої на досягнення його стратегічних цілей: 

дотримання фінансової стійкості, надійності, ліквідності та платоспроможності 

банку; реалізується через кредитний механізм і пов’язана із раціональною 

організацією кредитних відносин, їх управлінням та регулюванням для 

досягнення конкретних цілей окремого комерційного банку» [3].  

Схожої думки дотримується і Г. Панова, вона розглядає кредитну 

політику: «у сутнісному аспекті – стратегія й тактика по залученню ресурсів на 

поворотній основі й інвестування їх у частині кредитування клієнтів банку, а в 

прикладному – детальній план, програма дій щодо кредитування» [7].  

Найбільш схожої думки має і М. Новосельцева, вона говорить, що: 

«стратегія в області кредитування, що визначає загальні принципи, правила, 

підходи й стандарти для всіх учасників кредитного процесу, що пов’язані з 

місією банку й спрямовані на досягнення стратегічних цілей його 

діяльності» [8].  

Необхідність розроблення кредитної політики та покладення її в основу 

діяльності банку зумовлено насамперед тим, що вона дає змогу планувати, 

регулювати, контролювати, раціонально організовувати взаємовідносини між 

банком і його клієнтами щодо зворотного руху грошових коштів. Метою 

кредитної політики банку є формування оціненого та якісного підходу щодо 

управління ризиком на рівні кредитного портфеля банку. 

Результати дослідження. Важливим елементом дослідження сутності 

кредитної політики банку є визначення складових підсистем забезпечення, до 

яких відноситься організаційне, інформаційне та нормативне забезпечення 

процесу формування і реалізації кредитної політики. 

Під організацією формування кредитної політики банку прийнято 

розуміти сукупність прийомів та методів раціонального поєднання елементів  

керуючої підсистеми (суб’єктів управління) із внутрішніми факторами, що 

впливають на формування кредитної політики в часі та просторі. В даному 

тлумаченні організація формування кредитної політики банку повинна 

забезпечити створення найбільш сприятливих умов для досягнення цілей 
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кредитної політики банку у певний проміжок часу.  

Як і будь-який елемент менеджменту, управління формуванням та 

реалізацією кредитної політики представлені на стратегічному, тактичному та 

оперативному рівнях і тісно взаємодіють із об’єктом кредитної політики – 

кредитом.  

Суб’єкти формування та реалізації кредитної політики представлені на 

стратегічному, тактичному та оперативному рівнях і перебувають у тісній 

взаємодії із об’єктом кредитної політики – кредитом. Ефективність даної 

взаємодії безпосередньо залежить від правильно побудованого процесу 

формування та реалізації кредитної політики. Підсистемою забезпечення 

даного процесу є організаційне забезпечення, що визначає етапи формування та 

реалізації кредитної політики (рис. 1). 

На оперативному рівні відбувається лише процес реалізації кредитної 

політики. Організаційне забезпечення кредитної політики на цьому рівні 

відрізняється залежно від банку, його розміру і специфіки діяльності. Рівень 

може бути представлений кредитними департаменти, що включають відділи 

кредитного аналізу та контролю. Банки, які не мають можливості 

організовувати всі відділи та комітети, працюють лише з деякими з 

вищезазначених відділів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Організаційне забезпечення процесу розробки і реалізації 

кредитної політики банку 

Джерело: [7] 

Оперативний рівень 

Тактичний рівень 

Стратегічний рівень 

Загальні збори акціонерів 
Спостережна рада 

Правління 
Ревізійна комісія 

КУАП 
Тарифний комітет 

Служба маркетингу 
Кредитний комітет 

Кредитний департамент 
Менеджери по роботі з 

клієнтами 

Рівень управління Суб’єкти 

Розробка Реалізація 

Тарифний комітет 
Кредитний комітет 

Правління 
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Так, комітет кредитного нагляду може виконувати наступні функції:  

− затвердження змін та доповнень до кредитної політики;  

− ухвалення основних критеріїв прийнятності ризику;  

− затвердження переліку винятків із правил кредитної політики 

банку. 

Досліджуючи процес формування та реалізації кредитної політики в 

банку, зосередимо свою увагу на його інформаційному забезпечені.  

Формування кредитної політики банку починається з стратегічного рівня 

наглядовою радою банку в рамках своїх функцій і обов'язків перед власниками 

банків, вкладниками / контрагентами та банківськими установами по нагляду. 

Визначено, що найвищим керівним органом банку є загальна рада 

акціонерів, які визначають основні напрямки діяльності банку, стратегію банку, 

затверджує річні звіти, вносить зміни та доповнення до статуту банку [8]. 

Спостережна рада Банку представляє інтереси учасників між засіданнями 

зустрічей учасників та здійснює поточний контроль за діяльністю керівництва 

банку. 

Найвищий виконавчий орган, що здійснює кредитну політику банку на 

стратегічному рівні і діє як рада банку – у межах його повноваження та 

відповідальності перед наглядовою радою банку, вкладниками та 

контрагентами та банківськими наглядовими органами. 

Частина функцій банку для забезпечення прийняття необхідних 

управлінських рішень, контроль за їх виконанням у банках передається 

спеціально створеним колегіальним органам. Відповідно до вимог поточного 

законодавства України банки зобов'язані створити кредитний комітет як 

ключове спеціалізоване агентство для управління своєю кредитною діяльності. 

Структура кредитних комітетів окремого банку визначається індивідуально і 

залежить від специфіки його діяльності, його регіональної структури та 

системи делегування повноважень [9]. 

На тактичному рівні в процесі формування кредитної політики 
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приймають участь працівники відділу ризик-менеджменту та інших 

структурних підрозділів банку, що беруть участь у процесі кредитування. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю банку здійснюється 

Ревізійною комісією, тобто вона контролює ресурсний потенціал банку при 

виборі та реалізації кредитної політики. 

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) здійснює моніторинг 

структури активів та зобов'язань: визначає термін погашення активів та 

зобов'язань, оцінює рівень їх диверсифікації, аналізує виконання основних 

показників структури балансу. КС досліджує основні показники ефективності 

банку і здійснює ринкові прогнози, які впливають на процес формування та 

реалізації кредитної політики. 

В управлінні може брати участь ще один банківський комітет – це 

тарифний комітет, який аналізує вартість послуг, ринкову 

конкурентоспроможність поточних тарифів, несе відповідальність за політику 

Банку щодо операційного доходу [10]. 

Маркетингова служба розробляє маркетинговий комплекс з ціллю 

просування своєї продукції, надання послуг та надання їм конкурентних 

переваг ефективний за рахунок позиціонування на ринку.  

На операційному рівні існує лише процес здійснення кредитної політики. 

Організаційна підтримка кредитної політики здійснюється на цьому рівні. Він 

відрізняється залежно від банку, його розміру та специфіки діяльності. Рівень 

може бути представлений кредитними департаментами, включаючи відділи 

кредитного аналізу та контролю тощо. 

Банки, які не можуть організувати всі ці департаменти та комітети, 

можуть працювати лише з деякими з них. Проте необхідно розглянуть функції 

зазначених департаментів. Таким чином, Комітет з нагляду за кредитами може 

виконувати наступні функції: 

− затвердження змін і доповнень до кредитної політики; 

− прийняття основних критеріїв прийнятності ризику; 



 

 

566 

 

− затвердження переліку винятків з правил кредитної політики банку; 

Функції відділу кредитного аналізу 

− збір та обробка інформації про клієнтів банку; 

− аналіз та оцінка фінансових звітів потенційних позичальників; 

− підготовка документації, необхідної для прийняття рішень щодо 

надання позики; 

− організація зустрічей кредитного комітету та оформлення рішень; 

− зберігання файлу кредитної картки. 

Функції Департаменту кредитної підтримки: 

− підготовка та перевірка документів на операції з банківським 

кредитуванням; 

− зберігання кредитних справ; 

− розрахунок штрафів, штрафів та інших платежів за кредитами 

клієнтам; 

− звіт про банкрутство клієнта, а також про підготовку документації, 

попереджає про закінчення строку дії кредитної угоди [8]. 

Склад інформаційної бази тісно переплітається із факторами впливу на 

кредитну політику. Відповідно інформаційну базу варто поділити на дві групи: 

внутрішню та зовнішню. Складові зовнішньої інформації призначені для 

забезпечення відповідальних органів банку інформацією щодо стану 

кон’юнктуру ринку, стану економіки країни в цілому. База зовнішньої 

інформації накопичується шляхом збору даних щодо контрагентів, відсоткових 

ставок, обсягів операцій.  

Виходячи з наведеного, можна виділити основні джерела інформації 

стосовно стану зовнішнього середовища: інформація Верховної Ради України; 

офіційний сайт Державного комітет статистики України; інформація з сайтів 

банків-конкурентів та банків-партнерів; дані різних Міністерств та відомств 

України; відомості Національного банку України; офіційний сайт Асоціації 

українських банків; сайт Державної податкової адміністрації; засоби масової 
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інформації; дані міжнародних організацій. Доступність джерел передбачає, що 

інформація, яка підлягає аналізу, має бути зрозумілою для користувача з 

певним рівнем знання бізнесу, економіки і бухгалтерського обліку.  

Складну інформацію, яка необхідна для повного розкриття ситуації, слід 

надавати найбільш зрозумілим способом. Інформація повинна бути корисною 

для прийняття рішень стратегічного характеру. Для того щоб інформація була 

значущою, вона має бути матеріальною.  

Основні дані зовнішнього інформаційного забезпечення процесу 

формування та реалізації кредитної політики представлено в таблиці 1. 

Інформація є матеріальною, якщо її ненадання або неправильне подання 

може вплинути на рішення щодо формування кредитної політики. Надійність 

інформації забезпечується в тому разі, коли вона не містить матеріальних 

помилок.  

Таблиця 1 

Зовнішнє інформаційне забезпечення процесу формування та реалізації 
кредитної політики 

Група факторів Необхідні дані Джерело 

1 2 3 

Зовнішні 
частково 

керовані фактори 

Попит клієнтів на послуги банку; 
платоспроможність позичальників, 
сумлінність у виконанні зобов’язань; 
регіональна специфіка клієнтури;  
фактор часу – знецінення предмету 
застави за час дії кредитної угоди; 
діяльність конкурентів на ринку. 

Статистичні дані Держкомстату, 
НБУ;  періодичні видання та 
звіти НБУ, МФУ та ін. органів 
влади; ЗМІ; висновки 
рейтингових агентств; сайти 
підприємств-клієнтів; звіти 
емітентів ЦП 

Зовнішні 
некеровані 

фактори 

Загальний стан економіки країни, а 
також стан економіки регіону, де 
функціонує банк; грошово-кредитна 
політика Національного банку 
України (НБУ); фіскальна політика 
державних органів влади; рівень 
доходів населення, здатність 
споживати кредитні продукти; рівень 
цін на банківські послуги; політична 
ситуація в країні; рівень соціальної 
напруги 

ЗМІ; періодичні видання 
світових організацій (МВФ, 
Світового банку та ін.); дані 
рейтингових агентств; прогнози 
аналітичних компаній; офіційні 
статистичні дані Держкомстату, 
НБУ, тощо 

Джерело: [5] 
 
Для формування якісної та ефективної кредитної політики банку 

необхідно звертатися до всіх можливих джерел і враховувати всі наявні 
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зовнішні та внутрішні фактори. Всі етапи формування та реалізації кредитної 

політики тісно взаємопов’язані між собою та входять до загального механізму 

формування та реалізації кредитної політики.  

Однією з ключових складових підсистеми інформаційного забезпечення 

процесу формування та реалізації кредитної політики виступає нормативне 

забезпечення, яке, в свою чергу, також можна поділити на зовнішнє та 

внутрішнє. 

Кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективної 

роботи персоналу кредитного підрозділу, орієнтуючись на досягнення 

стратегічних цілей банку. 

Висновки. Кредитна політика потрібна банкам перш за все тому, що 

дозволяє регулювати, управляти, раціонально організувати взаємини між 

банком і його клієнтами із залучення ресурсів на поворотній основі та їх 

інвестування в частині кредитування клієнтів банку. Важливо також 

підкреслити, що кредитна політика є основою управління ризиками в діяльності 

банку. Кредитна політика може бути агресивною, традиційною і класичною. 

Підґрунтям вибору виду кредитної політики лежить стратегія банку, 

орієнтована на зростання його капіталу, збільшення доходів або мішана 

стратегія. Кредитна політика у вузькому сенсі – це система заходів банку в 

царині кредитування його клієнтів, здійснюваних банком для реалізації його 

стратегії і тактики в даному регіоні в певний період часу. Кредитна політика як 

основа процесу управління кредитом визначає пріоритети в процесі розвитку 

кредитних стосунків, з одного боку, і функціонування кредитного механізму – з 

іншого. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

Анотація. Вивчено та класифіковано 
зовнішні та внутрішні фактори впливу на 
стійке функціонування комерційних банків у 
сучасних соціально-економічних умовах 
України. Розглянуто фінансову стійкість 
комерційного банку як кількісну та якісну 
характеристику фінансового стану 
банківської установи, яка показує 
результати його фінансового менеджменту. 
Досліджено, що факторами фінансової 
стійкості комерційних банків є певні рушійні 
сили, що сприяють безпеці банку та його 
стабільному розвитку або, навпаки, 
виступають причинами їхньої проблемності 
Окреслено головні питання з організації 
менеджменту в комерційному банку та 
системи оперативного управління 
фінансовою стійкістю, наголошено на 
важливості розроблення стратегії 

Abstract. The external and internal factors of 

influence on the stable functioning of 

commercial banks in the modern socio-

economic conditions of Ukraine have been 

studied and classified. The financial stability of 

the commercial bank is considered as a 

quantitative and qualitative characteristic of the 

financial condition of the banking institution, 

which shows the results of its financial 

management. It was investigated that the factors 

of financial stability of commercial banks are 

certain drivers that contribute to bank security 

and its stable development or, conversely, act as 

causes of their problems. The main issues of 

management organization in a commercial bank 

and the system of operational management of 

financial sustainability are outlined, the 

importance of strategy development is 

emphasized. the activities of the bank and the 



 

 

570 

 

діяльності банку і якісної системи 
управління банківської установи.  
Ключові слова: банківська система, 
комерційний банк, стійке функціонування, 
фінансова стійкість, фактори фінансової 
стійкості. 

quality management system of the banking 

institution. 

Keywords: banking system, commercial bank, 

stable functioning, financial stability, factors of 

financial stability. 

 

 
Вступ. Для будь-якої країни банківська система є однією з ключових 

ланок економічної системи. Своєю діяльність банки насамперед покликані 

регулювати рух грошових потоків та сприяти забезпеченню максимального 

використання фінансових ресурсів економічної системи та використання 

капіталу в тих галузях економіки, де прибуток та віддача від капіталовкладень 

будуть максимальними. У сучасних умовах від якості роботи ринку 

банківських послуг значною мірою буде залежати ефективність 

функціонування сучасної ринкової економіки України загалом. 

До головних питань з організації менеджменту в комерційному банку 

можна віднести: побудову системи ефективного управління інформаційними 

потоками і ресурсами банку; регулювання ризиків банківських операцій; повно 

масштабне використання функцій системи управління; аналіз ефективності 

проведених операцій підрозділами банку, а також впровадження чіткої системи 

управління фінансовою стійкістю банківської установи. Звідси можна зробити 

висновок, що без вирішення цих питань неможливо побудувати ефективну 

систему управлінням банком, яка дасть змогу забезпечити стійке його 

функціонування. 

Отже, на сьогодні, питання організації системи оперативного управління 

фінансовою стійкістю комерційного банку є вагомою проблемою для 

українських банків, і саме через це вони викликають значний практичний 

інтерес. Проведення глибокого аналізу самого процесу управління фінансовою 

стійкістю комерційного банку на практиці ускладнюється тією обставиною, що 

дотепер не до кінця розроблені питання його інформаційного забезпечення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дану проблематику 

досліджували як закордонні, так і вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці 

та шляхам забезпечення стійкого функціонування банків значну увагу 
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приділили такі закордонні науковці як Е. Дж. Долан, К. Д. Кемпбелл, 

Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз та ін. Також значні напрацювання 

російських науковців: О. В. Горлової, З. Г. Діденка, І. С. Маленка, Д. В. Панова, 

А. І. Сібірякова та ін., які визначили основні фактори, методи оцінки й аналізу 

фінансової стійкості банків. Цій проблемі приділили увагу й такі вітчизняні 

науковці, як О. Д. Вовчак, О. В. Крухмаль, Ю. І. Лернер, А. В. Фалюта та ін. 

при визначенні складових стійкості, розгляді питань аналізу та оцінки 

фінансової стійкості банку. У більшості авторів увага акцентована на 

дослідженні саме фінансової стійкості комерційних банків. Разом з тим, 

потребують дослідження аспекти стійкого функціонування комерційних банків, 

які враховували б сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників на стійкість 

банків.  

Мета статті – визначення та класифікація факторів впливу на стійке 

функціонування комерційних банків у сучасних соціально-економічних умовах 

України. 

Результати дослідження. Стійкість банківської системи, на наш погляд, 

слід оцінювати за певними параметрами, кількість яких для динамічної 

банківської системи України може з часом змінюватися залежно від їх 

важливості на даний момент часу. При цьому інформаційну базу фінансової 

стійкості банку необхідно класифікувати за ендогенними (визначаються 

діяльністю самого банку) та екзогенними (зовнішніми) факторами. Ендогенні 

фактори включають достатність капіталу, якість його активів, рівень 

управління, ліквідність балансу банку, платоспроможність і вважаються 

загальними для всіх банків й істотно впливають на досягнення ними стану 

фінансової стійкості. Екзогенні фактори відображають стан економіки, 

соціальну та політичну стабільність, стан грошового ринку, кредитну, 

процентну і валютну політику НБУ. 

Основою інформаційної бази банківської системи для визначення 

індикаторів фінансової стійкості є дані агрегованих фінансових звітів про 

прибутки та збитки і балансів банків, що відображають їх фінансовий стан та 
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використовуються для визначення напрямів їх розвитку. При складанні 

зазначених вище аналітичних форм доцільно спиратися на запропонований 

МВФ підхід, пристосовуючи його до особливостей вітчизняного обліку та 

звітності, а також специфічних для України потреб аналізу, що враховуватиме 

стратегічні напрями розвитку банківського сектору [1]. 

Використовуючи інформаційну базу, формується система індикаторів 

фінансової стійкості – критичних точок, досягаючи яких, кількісні зміни 

породжують якісний стрибок, що змінює фінансову стійкість.  

За дослідженнями фахівців МВФ, Світового банку та центральних банків 

окремих країн світу, індикатори фінансової стійкості поділяють на дві 

взаємодоповнювані групи: кількісні, які базуються на розрахунках, та якісні, 

що базуються на експертних оцінках.  

Система індикаторів фінансової стійкості дає можливість оцінити якісний 

стан банківської системи, її чутливість до впливу зовнішніх і внутрішніх шоків. 

Відповідно до показників інформаційної бази, індикатори поділяють на 

макроекономічні, індикатори агрегованих фінансових звітів і балансів банків та 

мікроекономічні індикатори [2]. 

Моніторинг та аналіз індикаторів дозволяють сформувати висновки про 

існуючі показники та ймовірність виникнення відхилень розвитку банківської 

системи, розробити пропозиції щодо застосування інструментів управління 

банківським сектором. Чутливість індикаторів фінансової стійкості до впливу 

зовнішніх і внутрішніх шоків визначається за допомогою стрес-тестування. 

Відповідно до підходу МВФ, під загальносистемним стрес-тестом розуміється 

комплекс аналітичних інструментів, що застосовуються з метою визначення 

ключових ризиків фінансово-економічної системи шляхом отримання цифрової 

оцінки впливу надзвичайних, але цілком вірогідних, макро- та 

мікроекономічних шоків як на фінансову систему загалом, так і на окремі 

сектори та ринки. Як зазначено Комітетом з проблем світової фінансової 

системи, тести оцінюють вплив певної надзвичайної ситуації на фінансову 

систему, а не вірогідність появи цієї ситуації. Таким чином, у результаті стрес-
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тестування можна отримати прогнозну інформацію щодо фінансових втрат 

банківської системи від шокових впливів [3]. 

Факторами фінансової стійкості комерційних банків є певні рушійні сили, 

що сприяють безпеці банку та його стабільному розвитку або, навпаки, 

виступають причинами їхньої проблемності. Дані фактори можуть відігравати 

як стабілізуючу, так і дестабілізуючу роль. Фактори фінансової стійкості банку 

поділяють на зовнішні та внутрішні. Умовно і зовнішні, і внутрішні фактори 

впливу на фінансову стабільність можна згрупувати за такими напрямками: 

економічні, правові, соціальні, політичні, техніко-технологічні. 

З огляду на системну роль, яку відіграють виділені групи факторів при 

становленні та функціонуванні банківської системи, визначенні ступеня 

фінансової стійкості банків на грошовому ринку, охарактеризуємо їх 

детальніше.  

Економічні фактори. Стабільність економічної бази країни є 

фундаментом та основою фінансової стійкості комерційних банків. Кризові 

ситуації в економіці країни негативно відображаються на стійкості суб’єктів 

економічного господарювання (клієнтів) банку, що спричиняє відплив коштів 

та зменшення банківських ресурсів, призводить до збільшення частки 

простроченої та безнадійної заборгованості і в кінцевому підсумку погіршує 

рівень фінансової стійкості комерційних банків. 

Правові фактори. Законодавча база створює межі діяльності банків, а 

також своєрідні «правила гри», яких повинні дотримуватись усі комерційні 

банки. Стійкість чинного законодавства і його відносна консервативність 

створюватимуть передумови нормального правового регулювання виникаючих 

проблемних ситуацій. При цьому законодавство зможе зробити істотний вплив 

на розвиток банківської системи правилами регулювання існуючих банківських 

операцій. Підготовка законопроектів, які будуть вдосконалювати чинне 

законодавство, усунення в ньому прогалин, можна віднести до невідкладних 

завдань, від вирішення яких залежатиме стійкість банківської системи держави. 
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Блок соціальних факторів передбачає наявність відповідного ступеня 

довіри до банківської системи та його вплив на обсяги залучення коштів 

населення та включає в себе такі фактори як: впевненість населення країни у 

правильності проведених економічних перетворень, у стабільності валютного, 

митного та податкового законодавства, у перспективах для розвитку економіки 

країни загалом, так і її окремих галузей. 

Політичні фактори. Чинники негативного впливу на фінансову стійкість 

банку можуть лише посилитися в умовах політичної нестабільності. Така 

ситуація спричиняє зміни, що відбуваються у динаміці окремих показників, 

зокрема можливе скорочення строків залучення пасивів та розміщення активів, 

зростання попиту на іноземну валюту як джерело заощаджень, замороження 

довгострокових проектів. Реальний сектор економіки відчуває дефіцит 

ресурсів, населення втрачає довіру до банківських вкладів; у свою чергу банки 

зменшують обсяги кредитування фізичних осіб і зростають депозитні та 

кредитні ставки. Крім того, можна виокремити ряд умов, в яких перебувають 

банки під час впливу політичних ризиків, а саме:  

1) зменшуються можливості банків щодо підвищення рівня своєї 

капіталізації, оскільки спостерігається зменшення (припинення) припливу 

іноземних інвестицій у банківську сферу;  

2) сповільнюється процес законодавчого регулювання банківської 

діяльності, що пояснюється концентрацією уваги законодавчої влади на 

політичних питаннях (йдеться про необхідність законодавчого врегулювання 

обігу фінансових інструментів; механізму іпотечного та фондового ринку);  

3) інвестиційні операції банків на період передвиборчих кампаній 

скорочуються  [4]. 

Техніко-технологічні фактори орієнтують діяльність банку на розвиток та 

впровадження новітніх банківських технологій з метою збільшення обсягів 

операцій та зменшення витрат, а також задоволення потреб фінансового ринку 

в нових банківських продуктах. Окрім цього, використання інформаційних 

систем управління та автоматизованих банківських систем обслуговування 
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здійснюється з метою скорочення документообігу в паперовій формі. У 

сучасних умовах банківська діяльність неможлива без використання 

комп’ютерної техніки чи телекомунікаційних технологій. Використання ЕОМ 

та засобів автоматизації дає можливість банкам виконувати аналітичний огляд, 

робити фінансові прогнози, надавати консультації. 

На стійкість комерційних банків можуть також вплинути і будь-які форс-

мажорні чинники. Такі фактори є наслідком стихійних лих і непередбачуваних 

подій, які внаслідок приведуть до збоїв діяльності комерційних банків. Такі 

фактори можна класифікувати на природні, економічні та політичні. До 

природних факторів будуть відноситися ті, які технічно ускладнюють 

діяльність комерційних банків. Це можуть бути землетруси, повені, урагани та 

подібні їм природні явища, а також масові заворушення, революції, війни. 

Однією із важливих груп факторів впливу на фінансову стійкість 

комерційних банків, є група організаційних факторів до яких можна віднести: 

рівень управління (менеджменту); внутрішню політику комерційного банку; 

взаємини з засновниками банку; кваліфікація кадрів. При цьому найбільше 

значення матиме стратегія банку, тобто концептуальна основа діяльності 

комерційного банку. Під розробкою стратегії банку потрібно розуміти пошук 

балансу між навколишнім його оточенням та можливостями [5].  

Досить важливим організаційним фактором, який вказує вплив на 

стійкість вітчизняних комерційних банків, є якість системи управління 

банківських установ. Цьому фактору комерційні банки повинні приділяти 

особливу увагу. Більшість тактичних і стратегічних прорахунків банків, як 

правило, пов'язані з недостатньо кваліфікованим банківським менеджментом. 

Про неефективність управління в комерційних банках можна судити за 

такими показниках їхньої роботи:  

− допущення великого числа порушень чинного законодавства країни та 

вимог нормативних актів, які встановлені органами банківського нагляду;  
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− масова відозва ліцензій НБУ, загострення проблем збитковості чи 

рентабельності, наростання банкрутств комерційних банків [6].  

Особливе значення для стійкості комерційних банків має їх внутрішня 

політика, яка проводиться в процесі їх діяльності. Така політика насамперед 

повинна бути спрямована на запобігання основних причин банкрутств 

комерційних банків: неліквідності, втрати активів внаслідок падіння вартості 

цінних паперів або прострочених позик, зростання витрат, збитків від основної 

діяльності, попередження злочинів з боку фахівців, корупція. Окрім цього, 

внутрішня політика комерційного банку повинна бути спрямована на прийом 

на роботу висококваліфікованих фахівців, оскільки якісне управління є 

головною умовою надійної та прибуткової роботи комерційного банку, 

особливо в період економічної кризи. 

Слід зазначити, що виділені групи факторів по-різному впливають на 

стан окремого банку, що пов’язано передусім з менеджментом банку, ступенем 

врахування зовнішніх і внутрішніх груп факторів у процесах управління його 

діяльністю, а також з пріоритетами кредитної політики, стратегічними та 

тактичними цілями, критеріями і принципами діяльності банку. 

Функціонування фінансово стабільного комерційного банку базується на 

певних принципах діяльності, серед яких слід розглядати: 

1) принцип задовільності фінансового стану. Задовільність фінансового 

стану комерційного банку передбачає:  

− дотримання банком чинних економічних нормативів та резервних 

вимог, встановлених НБУ й іншими органами влади і управління;  

− відповідність фінансових показників, не зарахованих до нормативних, 

рекомендованому рівню згідно з вітчизняним та світовим досвідом;  

− відповідність фінансового стану банку загальноекономічному стану 

країни загалом і особливостям грошового, фондового, валютного, страхового та 

інших ринків зокрема; 
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2) принцип наявності мети, політики та стратегії, які забезпечують 

прогресивний розвиток банку. Успішне функціонування банку тісно пов’язане з 

наявною стратегією, оскільки сформульовані в межах політики та стратегії 

пріоритети банку, його головна мета і цілі мають забезпечувати спрямування 

банку щодо гарантування його ефективного функціонування на грошовому 

ринку; 

3) принцип правової досконалості. Діяльність банку має здійснюватись у 

межах закону відповідно до чинних правових норм. Банк, що систематично або 

періодично порушує законодавство, не має класифікуватися як фінансово 

стабільний через наявність правових факторів ризику, санаційних і штрафних 

санкцій центрального банку та інших органів регулювання й нагляду; 

4) принцип виваженості соціально-кадрової політики передбачає 

компетентність керівництва та персоналу, високий професіоналізм, досвід 

роботи, наявність освіти відповідного фахового спрямування. Кадрова політика 

має охоплювати адекватну систему заохочення та відповідальності для 

стимулювання належного виконання своїх обов’язків, попередження недбалого 

ставлення до них; 

5) принцип структурної та функціональної мобільності. Сучасні умови 

господарювання характеризуються постійною нестабільністю. Для адекватної 

реакції на трансформацію зовнішнього середовища внутрішня будова банку має 

відрізнятися високою гнучкістю й адаптованістю; 

6) принцип технічної озброєності передбачає застосування новітніх 

технічних та технологічних досягнень для покращення роботи банку. Сучасні 

стандарти господарювання вимагають від банків забезпечення швидкості, 

надійності, точності розрахунків, мінімізації втрат при виправленні помилок, 

використання індивідуального підходу до клієнтів, скорочення операційних і 

трансакційних витрат; 

7) принцип сприятливості зовнішнього середовища. Оскільки комерційні 

банки є тією ланкою економіки, яку обслуговують перерозподільчі процеси в 

економіці, традиційно вважається, що країна, яка характеризується 
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політичними потрясіннями, технічною недосконалістю й економічною 

нестабільністю, не здатна забезпечити сприятливі умови формування фінансово 

стійких банків. Традиційно в рейтингах провідних агентств, містяться 

обмеження, коли рейтинг банку не може перевищувати рейтингу власної 

країни [7]. 

Отже, організована відповідно до зазначених принципів робота 

комерційного банку сприятиме його фінансовій стабілізації. 

З огляду на необхідність порівняння функціонуючого банку та 

перспективи його розвитку у вітчизняній практиці виокремлюють критерії 

фінансово стабільного банку, згідно з якими можна оцінити фінансову стійкість 

окремого банку на грошовому ринку. З цього приводу слід виділити ряд ознак, 

за якими визначається клас банку-емітента при нарахуванні резервів на 

відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами, а також 

клас банку при формуванні та використанні резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями. 

Так, для визначення класу банку-емітента при нарахуванні резервів на 

відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами 

пропонується такий перелік критеріїв, а саме:  

1) кількість років з часу державної реєстрації;  

2) кількість років з часу останньої структурної реорганізації;  

3) зміни у складі засновників чи керівництва;  

4) наявність повністю позитивного висновку за останні три роки 

діяльності;  

5) наявність перспективного бізнес-плану;  

6) відсутність фактів невиконання (несвоєчасного виконання) 

зобов’язань за кредитними угодами;  

7) прибуткова діяльність;  

8) перевищення власного капіталу суми статутного та резервного 

фондів;  
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9) виконання нормативів капіталу, ліквідності, ризику, міжбанківських 

операцій, інвестиційних операцій, валютної позиції [8]. 

В іншому разі, а саме для визначення класу банку при формуванні та 

використанні резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями банків, використовують такі класифікаційні ознаки: 

1) дотримання економічних нормативів та нормативу обов’язкового 

резервування коштів;  

2) якість активів і пасивів;  

3) прибутковість/збитковість;  

4) виконання зобов’язань у минулому;  

5) характер виданих та отриманих міжбанківських кредитів;  

6) характер щорічного аудиторського висновку;  

7) відмінна ділова репутація керівництва [9]. 

У сукупності наведених критеріїв є якісні, а саме: характер виданих та 

отриманих міжбанківських кредитів; характер аудиторського висновку; 

відмінна ділова репутація керівництва та ін. У кількісних критеріях переважно 

робиться акцент на дотриманні економічних нормативів, прибутковій 

діяльності, величині капіталу, структурі активів та пасивів, банківських 

резервах. Важливе місце у цьому списку займають економічні нормативи, 

оскільки вони є обов’язковими до виконання усіма банками [10]. 

Висновки. Таким чином, стійкість комерційного банку сама по собі 

представляє складну загальноекономічну категорію, яка здатна працювати в 

умовах дотримання всіх її правил. Саме через це важливою умовою існування 

будь-якого банку є необхідність оцінювання його фінансової стійкості з 

урахуванням усіх перелічених вище факторів та показників. 
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КРЕДИТНИЙ СКОРИНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ 

РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

Анотація. Досліджено сучасний стан ринку 
банківських послуг України. Розглянуто основні 
проблеми та перспективні напрямки управління 
кредитним ризиком банків. Узагальнено 
сутність і значення кредитного скорингу в 
зменшенні кредитного ризику банку. Виявлено 
необхідність впровадження і вдосконалення 
скорингових технологій. Застосування 
кредитного скорингу дозволить мінімізувати 
кількість проблемних кредитів та подолати 
кредитне шахрайство. Банківські установи 
концентрують увагу лише на деяких формах 
скорингу, унеможливлюючи використання усіх 
його переваг. Постійне використання 
скорингових моделей в процесі кредитування 
дозволить попередити та запобігти виникнення 
ризиків. 
Ключові слова: кредитування, кредитний ризик, 
управління кредитним ризиком, скоринг. 

Abstract. The present state of the banking 

services market in Ukraine is investigated. 

The main problems and perspective 

directions of banks' credit risk management 

are considered. The essence and value of 

credit scoring in reduction of bank credit 

risk are generalized. The necessity of 

introduction and improvement of scoring 

technologies is revealed. The use of credit 

scoring will minimize the number of bad 

loans and overcome credit fraud. Banking 

institutions focus only on some forms of 

scoring, making it impossible to use all its 

benefits. The constant use of scoring models 

in the lending process will prevent and 

prevent the occurrence of risks. 

Keywords: lending, credit risk, credit risk 

management, scoring. 
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Вступ. Кредитні операції являють собою головне джерело доходів 

банківських установ, проведення яких залежить від якісно проведеної оцінки 

кредитоспроможності позичальника. Відсутність якісної оцінки призведе до 

неповернення кредиту, що в свою чергу буде підточувати репутацію банку і в 

кінцевому рахунку зумовить крах кредитної організації. Від цього залежить і 

стійкість банківської системи в цілому, що обумовлює актуальність обраної 

теми дослідження. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Банківське кредитування в 

нашій країні характеризується значною кількістю споживчих кредитів, а 

основними користувачами кредиту виступають громадяни з низьким рівнем 

доходів. Під впливом негативних факторів вони дуже часто не в змозі 

виплатити кредит з високою відсотковою ставкою, що призводить до переходу 

позичальника до категорії неплатоспроможних, а кредит відповідно – до 

безнадійних. Збільшення обсягів кредитування фізичних осіб є достатньо 

ризиковим для банківської системи в умовах нестабільного середовища 

функціонування економіки нашої країни, тому пріоритетним напрямком стає 

вдосконалення системи управління ризиками. Мінімізувати ризики 

неповернення споживчих кредитів  покликане використання банками новітніх 

скорингових технологій. 

Проблеми управління ризиками та створення оптимального механізму їх 

запобігання не є новими. Їх вивченням займалися та займаються такі науковці, 

як: Н. Піджарко, У. Владичин, О. Лаврушин., М. Денисенко, Б. Карпінський, 

Н. Швець, А. Щетинін, В. Стельмах, В. Бабкін, В. Жариков, О. Петрук. 

Метою статті є дослідження кредитної політики українських банків та 

визначення необхідності впровадження та вдосконалення використання 

скорингу як засобу підвищення швидкості та якості визначення 

кредитоспроможності клієнтів. Визначення особливостей запровадження 

скорингових технологій в Україні та дослідження напрямів їх удосконалення.  

Результати дослідження. Ризик – характерна складова будь-якої сфери 

людської діяльності. 
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В свою чергу банківський ризик виступає базовою основою для 

визначення поняття «кредитний ризик» [5]. Для ідентифікації саме кредитного 

ризику з-поміж інших банківських ризиків, доцільно згадати про його особливі 

риси, які проявляються в тому, що його виникнення пов’язане не лише із 

станом фінансових справ у клієнта банку, але й непередбачуваними змінами 

ринкового середовища загалом, а результатом необхідності виявлення 

кредитного ризику в процесі управління виступає формування чіткого 

структурованого кредитного портфеля із оптимальними показниками його 

ризиковості та прибутковості [1-3].  

Проте, в подальшій діяльності банку можливе відхилення від початкових 

параметрів, що може спричинити зниження ефективності кредитування і 

виникнення значних втрат. Щоб цього не допустити, необхідно якісно 

організувати процес управління ризиком кредитного портфеля, що б надало 

змогу дотримати на заданих рівнях значень фінансових показників, які 

характеризують ефективність організації кредитного процесу та банківської 

діяльності.   

На нашу думку, слід виділити три базові етапи управління ризиком 

кредитного портфеля (рис. 1), котрі логічно розділені на складові, що 

забезпечує комплексність процесу управління. 

 

Рис. 1. Етапи управління ризиком кредитного портфеля банку 

Джерело: [7] 
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На початковому етапі управління ризиком кредитного портфеля 

необхідно визначити його ринкову вартість, вплив на яку здійснюють резерви, 

оскільки вони є основою витрат банків, та термін виданих кредитів. Після цього 

можна переходити на попередній етап, який передбачає аналіз та ідентифікацію 

чинників, що впливають на вартість кредитного портфеля. При їх визначенні 

обов’язково слід вираховувати й ті, що впливають на індивідуальний кредитний 

ризик, адже в разі неповернення коштів позичальником, зміниться й вартість 

кредитного портфеля. Проте для визначення адекватності прийнятих рішень не 

достатньо лише виявити потенційні загрози, необхідно також здійснити їх 

оцінку щодо масштабності впливу та виникнення. 

На практиці ж має місце протилежна ситуація – здебільшого контрагенти 

кредитної угоди є пов’язаними між собою особами і, в разі настання 

несприятливих обставин в тій чи іншій галузі, виникає неплатоспроможність 

ряду позичальників, що впливає на якість кредитного портфеля та на 

ефективність функціонування банків.  

Оскільки кредитоспроможність позичальника в більшості розраховується 

на основі статистичної моделі, то точність висновку щодо настання ризикової 

події та її впливу на кредитний портфель залежатиме від тривалості діяльності 

банку та економічної ситуації в країні. На основі кількісної оцінки здійснюється 

також ранжування кредитів за ступенем ризиковості [7].  

Загалом, сучасні банківські установи досить суперечливо визначають 

категорію кредитного ризику, однак дана проблема потребує подальшого 

вивчення через недостатню розробленість системного підходу до імплементації 

скорингового підходу в процесі споживчого кредитування з урахуванням 

розвитку банківської системи. 

В основі скорингу лежить система кредитних історій позичальників, які 

вже отримували позики в минулому, прокласифіковані та мають перелік ознак 

надійних і ненадійних клієнтів щодо погашення кредитної заборгованості.  

Скоринг – це система оцінки кредитоспроможності клієнта банківською 

установою, що на основі бази кредитних історій оцінює ймовірність дефолту 
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потенційного клієнта(позичальника), виходячи з його соціально-демографічних 

характеристик (політичних, соціальних, демографічних, культурних, 

професійних, вікових, а не тільки на аналізі рівня прибутку фізичної особи) [6]. 

Простіше кажучи, маючи базу даних поганих і хороших кредитів за допомогою 

статистичних інструментів можна швидко виявити фактори, що впливають на 

здатність і бажання клієнта повернути борг. 

Неефективна оцінка ризику неповернення кредиту фізичними особами в 

докризовий період призвело до того, що кредити видавалися особам, які не 

змогли їх виплачувати, особливо кредити в іноземній валюті за умови її 

величезного стрибка по відношенню до національної валюти.  

Недоречне копіювання західного досвіду оцінки позичальників не дало 

бажаних результатів, бо не врахувало особливостей рівня розвитку 

українського суспільства.  

Тому зараз, у пост-кризовий період поступово банківські установи 

переходять до системи скорингу, що обумовлюється зростанням конкуренції на 

даному сегменті ринку, а тому  примушує швидше приймати рішення щодо 

надання кредиту.  

Скорингові системи дозволяють швидко та якісно оцінювати 

позичальника. Питання щодо побуту та звичок нового клієнта, його 

професійних навичок тощо приносять (або не приносять) бали, сума яких і 

визначить рішення щодо надання кредиту. Бальну оцінку позичальнику 

виставляє комп’ютерна програма, що має накопичену базу даних по всіх 

виданих кредитах [5].  

Якісна скорингова система може визначити до 90% неблагонадійних 

позичальників [4]. Інформація про позичальників та критерії їх відбору є майже 

секретною, що є важливим фактором попередження шахрайства. Спеціалісти 

відмічають, що скорингові програми в Україні відрізняються за регіональним 

принципом, а відмінності між центральними, західними та східними областями 

дуже вагомі. Кредитні карти, споживчих позик, автокредитування та іпотеки 

потребують різних скорингових моделей. Найбільшим попитом у сучасних 
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банках користується аплікаційний скоринг, який оцінює майбутніх 

позичальників.  

На відміну від західних країн, скорингові системи в Україні мають 

особливості і першочерговим завдання є боротьба з шахраями. Професійні 

шахраї підвищують ризик обману співробітників банків. Тому важливою для 

банку є розробка системи скорингу із визначення шахраїв та протидія їм: 

періодичне оновлювання списків питань у тестах; збільшення кількості питань.  

На початковому етапі впровадження закордонної скорингової системи в 

Україні було неефективним через особливості економічних умов 

функціонування (значна тіньова економіка, дисперсійність областей, специфіка 

ведення бізнесу) [11]. Проте, навіть неадаптовані для українських реалій 

скорингові карти дозволяли банкам значно знизити рівень дефолтових кредитів. 

Поступово банки почали замовляти спеціальним компаніям розробку 

скорингових систем або наймати працівників для розробки власних 

скорингових моделей, але і зараз впровадження скорингу уповільнюється через 

відсутність єдиної інформаційної бази кредитних історій, яка б дозволила 

пришвидшити процес прийняття рішень щодо видачі кредитів та суттєво 

зменшити кредитний ризик, через що банки наражаються на небезпеку 

недостовірності отриманих результатів. 

У наш час система скорингу в Україні потребує постійного 

вдосконалення та є дороговартісною. Удосконалення скорингу дозволить 

знизити рівень процентних ставок за кредитами через мінімізацію кредитного 

ризику. В перспективі можливе нівелювання виявлених недоліків скорингу за 

допомогою використання різних його видів в процесі кредитування. Варто 

зазначити, що зараз банки використовують переважно аплікаційний скоринг, 

хоча даний вид в Україні не може використовується повною мірою, через 

значку кількість тіньових прибутків клієнтів [8; 9].  

Висновки. Таким чином, точна оцінка кредитного ризику і своєчасне 

застосування превентивних заходів є передумовою ефективного управління 

ризиком кредитного портфеля та прибуткового функціонування банку. 
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Особливу роль на даному етапі відіграє якісно організована система 

застосування кредитного скорингу. 

Скорингові технології представляють собою унікальну методику 

попередження неповернення кредитів і є необхідною складовою подальшого 

розвитку банківського сектору економіки України.  

Потенціал скорингу в Україні реалізується недостатньо. Банківські 

установи акцентують увагу на використанні лише на  аплікаційному скорингу, 

залишаючи поза увагою інші його важливі види. Активне використання 

скорингу в процесі кредитування дозволить попередити вірогідність 

дефолтових кредитів. Удосконалення систем банківських установ щодо оцінки 

ризику позичальників - основна умова подальшого розвитку фінансового ринку 

в Україні.  
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ 
ВПЛИВУ 

 

Вступ. Ліквідність банківської установи є основою ефективного 

виконання своїх функцій як окремим банком, так і банківською системою в 

цілому, так як вона зумовлює їх фінансову стійкість, надійність та 

конкурентоспроможність. Надлишкова чи недостатня ліквідність негативно 

впливає на економічні відносини на мікро- та макро- рівнях. Ефективне 

управління ліквідністю є необхідною умовою забезпечення безперебійної 

роботи банку, оптимального розподілу і використання банківських ресурсів. 

Анотація. Проаналізовано підходи до 
трактування терміну «ліквідність банку» за 
різними науковцями в розрізі економічних 
ознак (економічна сутність; своєчасність 
виконання зобов’язань; розмір виконання 
зобов’язань; суб’єкти, перед якими банк 
виконує свої зобов’язання; втрати, що зазнає 
банк при забезпечені ліквідності; види 
зобов’язань, які виконує банк; джерела 
поповнення високоліквідних активів) та 
надано власне визначення. Визначено 
взаємопов’язаність понять «ліквідність 
банківської системи», «ліквідність банку», 
«ліквідність балансу банку», «ліквідність 
активів і пасивів». Розглянуто фактори 
впливу на ліквідність банку та 
запропоновано їх групувати за мега (на рівні 
світової економіки чи іноземних держав), 
макро (на рівні національної економіки), мезо 
(на рівні банківської системи) і мікро (на 
рівні банку) рівнями. 
Ключові слова: банк, «ліквідність 
банківської системи», «ліквідність банку», 
«ліквідність балансу банку», «ліквідність 
активів і пасивів», фактори впливу на 

ліквідність банку. 

Abstract. In the article, going is analyzed near 

interpretation of term "liquidity of bank" after 

different scientists in the cut of economic signs 

(economic essence; timeliness of fulfilling 

commitment; size of fulfilling commitment; 

subjects before which a bank executes his 

obligations; loss which tests a bank at provided 

to liquidity; types of obligations, which are 

executed by a bank; sources of addition to the 

high liquidity assets) and own determination is 

given. Intercommunication of concepts "liquidity 

of the banking system", "liquidity of bank", 

"liquidity of bank statement", "liquidity of assets 

and passive voices" is certain. The factors of 

influence are considered on liquidity of bank 

and they are suggested to group after меgа (at 

the level of world economy or foreign states), 

macro (at the level of national economy), меsо 
(at the level of the banking system) and micro 

(at the level of bank) by levels. 

Keywords: bank, «liquidity of the banking 

system», «liquidity of bank», «liquidity of bank 

statement», «liquidity of assets and passive 

voices», factors of influence on liquidity of bank. 
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Все це вимагає чіткого понятійного апарату, зокрема удосконалення 

тлумачення терміну «ліквідність», визначення та структуризація факторів 

впливу на неї та ін. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню 

проблематики ліквідності банку значну увагу приділяють як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці. Питання сутності, видів, факторів ліквідності банку 

досліджували: О. Д. Вовчак, А. М. Мороз, А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, 

І. В. Сало, І. Б. Івасів, О. А. Криклій, Д. О. Рябіченко та ін. 

Метою статті є удосконалення визначення терміну «ліквідність банку» та 

систематизувати факторів впливу на неї.  

Результати дослідження. Ліквідність банківської установи є основою 

ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, так і банківською 

системою в цілому, так як вона зумовлює їх фінансову стійкість, надійність та 

конкурентоспроможність. Надлишкова чи недостатня ліквідність негативно 

впливає на економічні відносини на мікро- та макро- рівнях. Ефективне 

управління ліквідністю є необхідною умовою забезпечення безперебійної 

роботи банку, оптимального розподілу і використання банківських ресурсів. 

Все це вимагає чіткого понятійного апарату, зокрема удосконалення 

тлумачення терміну «ліквідність», визначення та структуризація факторів 

впливу на неї та ін. 

З огляду на загострення світової фінансової кризи на сучасному етапі 

вітчизняним банкам доводиться працювати в умовах зростаючих ризиків, що 

супроводжують банківську діяльність. В такій ситуації особливої уваги набуває 

стабільність фінансового стану банку, основними якісними характеристиками 

якого виступають платоспроможність і ліквідність. Тому управління 

ліквідністю банку є одним з найважливіших і ключових питань. 

Термін «ліквідність» походить від латинського «liquidus», що в перекладі 

означає рідкий, текучий, тобто ліквідність характеризується легкістю реалізації, 

продажу, перетворення.  
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Перш за все необхідно чітко зрозуміти, що собою являє поняття 

«ліквідність» і в якому аспекті вона розглядається в конкретному випадку. На 

сьогодні немає єдиної точки зору щодо визначення даного поняття, особливо 

якщо порівнювати підходи до трактування ліквідності банку серед вітчизняних 

та зарубіжних вчених-економістів. 

У сучасній економічній літературі термін «ліквідність» має широкий 

спектр застосування і використовується в різних сферах економіки, 

пов'язується з різними об'єктами. Цей термін використовується як самостійна 

економічна категорія, у сполученнях з іншими поняттями, що відносяться до 

конкретних об'єктів (товар, цінний папір) і суб'єктів національної економіки 

(банк, підприємство, ринок), а також для визначення характерних рис 

діяльності економічних суб'єктів (баланс банку, баланс підприємства тощо). 

Разом з тим поняття ліквідності залишається досить дискусійним. Вважаємо за 

необхідне виділити такі основні підходи до трактування ліквідності банку 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Наукові підходи щодо визначення поняття ліквідності банку  

№ 

з/п 

Основні підходи щодо 
трактування ліквідності 

банків 

Економічний зміст та суть підходу 

1. Підхід «виконання 
зобов’язань» 

Вказує на здатність банку своєчасно і в повному обсязі 
виконувати свої зобов’язання 

2. Підхід «співвідношення 
активів і пасивів» 

Розглядає ліквідність банківської установи як 
співвідношення активів та пасивів або зобов’язань та 
засобів, якими можна їх виконати 

3. Підхід «перетворення 
активів» 

Тлумачить ліквідність банку як процес, можливість або 
ступінь легкості перетворення активу на засоби, якими 
можна буде виконати зобов’язання 

Джерело: [1]  
 
До розуміння «ліквідності», найдоречніше вважати підхід «виконання 

зобов’язань», згідно якого ліквідність банку трактується як «здатність банку 

забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається 

збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та 

строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами 
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інших джерел і напрямів використання коштів». Цього ж підходу 

дотримуються і ряд інших авторів.  

Так, С. В. Мочерний вважає, що ліквідність банку – здатність банку 

забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань; можливість перетворення 

статей активу на гроші для оплати зобов’язань з пасиву. В. І. Міщенко вказує, 

що «ліквідність банку – здатність банку своєчасно і в повному обсязі 

виконувати свої зобов’язання» [2; 3].  

Т. Е. Крішталь визначає ліквідність банку як його здатність виконувати 

боргові, збалансовані та потенційні кредитні зобов’язання, для цього необхідні 

не тільки оптимальна структура, обсяги і висока якість його пасивів і активів, 

але і можливість оперативно залучати кошти із зовнішніх джерел за розумною 

ціною. Ця здатність реалізується в часі тільки тоді, коли ліквідні активи 

трансформуються в грошову форму.  

Відповідно до другого підходу досліджуваний термін розглядається як 

співвідношення активів та пасивів або зобов’язань та засобів, якими можна їх 

виконати. Так, Б. А. Райзберг та Л. І. Лозовський визначають ліквідність як 

співвідношення між активами й пасивами балансу банку по певних строках [4]. 

Розглянувши третій підхід «перетворення активів» щодо визначення 

поняття  ліквідності банку, розглядається можливість або ступінь легкості 

перетворення активу на засоби, якими можна буде виконати зобов’язання. Втім, 

розуміння ліквідності як процесу перетворення активів на засоби, якими можна 

бути виконати зобов’язання, є не зовсім доцільним, оскільки процес 

перетворення активів банку є керованим, і в такому визначенні мова йде 

безпосередньо про управління, а ліквідність, навпаки, переважною більшістю 

авторів розглядається як об’єкт управління. 

У табл. 2 систематизовано ключові підходи вчених щодо визначення 

поняття «ліквідність банку». Узагальнивши вивчену літературу, вважаємо за 

необхідне проводити подальше дослідження поняття «ліквідність банку» в 

розрізі основних його економічних ознак на основі наведених визначень за 

різними науковцями. 
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Таблиця 2 

Основні підходи вчених щодо визначення поняття «ліквідність банку»  
Автор Визначення 

О. В. Єфімова 
здатність підприємства оплачувати свої короткострокові 
зобов’язання  

В. А. Кейлер 
здатність підприємства виконувати свої зобов’язання щодо 
заборгованості точно в момент строку платежів 

Автори Інструкції про 
порядок регулювання 
діяльності банків в Україні 

здатність банків своєчасно відповідати за своїми 
зобов’язаннями  

Б. А. Райзберг, 
Л. Ш. Лозовський, 
Е. С. Стародубцева 

співвідношення між активами і пасивами балансу банку по 
певних строках 

М. Л. Лишанський, 
І. Б. Маслова 

певне співвідношення величини заборгованості й засобів, які 
можуть бути використані для її погашення 

Д. М. Олійник 

здатність банку своєчасно і в повному обсязі виконувати взяті 
на себе балансові та позабалансові зобов’язання та своєчасно і 
в повному обсязі забезпечити можливі потреби 
платоспроможних клієнтів в кредитних коштах 

Джерело: [2] 
 
До економічних ознак нами віднесено: 

– економічна суть (гроші, економічні відносини (виконання зобов’язань), 

економічні відносини (виконання зобов’язань і забезпечення розвитку), доступ 

до грошових коштів); 

– своєчасність виконання зобов’язань (визначена і невизначена); 

– розмір виконання зобов’язань (визначений і невизначений); 

– суб’єкти, перед якими банк виконує свої зобов’язання (вкладники, 

позичальники, кредитори, невизначені); 

– втрати, що зазнає банк при забезпечені ліквідності (без втрат, при 

мінімальних втратах, невизначені); 

– види зобов’язань, які виконує банк (до запитання, строкові, 

невизначені); 

– джерела поповнення високоліквідних активів (внутрішні, зовнішні, 

невизначені) [5]. 

Таким чином, на нашу думку, ліквідність банку – це спроможність банку 

забезпечити виконання своїх зобов’язань перед клієнтами, позичальниками і 
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кредиторами своєчасно і у повному обсязі за рахунок внутрішніх і зовнішніх 

джерел з мінімальними витратами та здатність фінансувати зростання власних 

активів. 

Діяльність банку, порівняно з іншими установами, характеризується 

підвищеним рівнем ризику, тому менеджери банку повинні враховувати 

максимальну кількість факторів та ступінь їх впливу на рівень ліквідності 

банку, оскільки неврахування певного фактору в майбутньому може призвести 

до погіршення фінансової стійкості банку. 

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що єдиного 

підходу до структуризації факторів впливу на ліквідність банку в науковій 

літературі не сформовано. 

На основі критичного аналізу наукових джерел нами проведена 

систематизація факторів впливу на ліквідність банку (рис. 1). 

Переважна більшість науковців пропонує поділяти фактори впливу на 

ліквідність банку на дві великі групи, а саме: зовнішні та внутрішні. Проте, в 

межах цих двох груп факторів різні автори можуть виділяти ще підгрупи: 

Н. І. Козьмук і А. С. Глотова серед внутрішніх факторів виділяють загальні та 

спеціальні; Д. М. Олійник внутрішні фактори поділяє на економічну і 

організаційну групи; О. А. Криклій виділяє серед зовнішніх факторів фактори 

прямого і непрямого впливу [6]. 

Ми підтримуємо думку науковців і також пропонуємо поділяти фактори 

впливу на ліквідність банку на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів 

відносяться всі фактори, які банк не може контролювати та керувати ними, а до 

внутрішніх – ті, на які банк може впливати та корегувати їх. 
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Рис. 1. Класифікація факторів впливу на ліквідність банку 

Джерело: [7] 
 
В межах зовнішніх факторів ми виділяємо фактори непрямого впливу 

(мега фактори – фактори на рівні світової економіки чи іноземних держав, 

макро фактори – фактори на рівні національної економіки) і фактори прямого 

впливу (мезо фактори – фактори на рівні банківської системи). 

До внутрішніх факторів ми вважаємо за доцільне відносити мікро 

фактори (фактори на рівні окремого банку, на які він може впливати). 

Мега фактори характеризують загалом стан світової економіки. Останнім 

часом даному чиннику приділяють особливу увагу, оскільки саме стан світової 

Фактори впливу на ліквідність банку

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ

Фактори непрямого впливу:
Мега фактори: світові кризи;  стан 
світової економіки; стан економіки 

держави, де розташовані материнські 
чи дочірні компанії

Макро фактори: економічні; політичні; 
соціальні; технологічні

Фактори прямого впливу:
Мезо фактори: рівень реулювання 
діяльності банків з боку держави; 

грошово-кредитна політика 
центрального банку; розвиток 
міжбанківського ринку; рівень 

банківської конкуренції; структура і 
стабільність банківської системи

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

Мікро фактори:
- фінансовий стан і розмір банку;

- ділова репутація банку;
- структура і динаміка клієнтської бази;

- структура активів і пасивів банку;
- якість активів і пасивів;

- стан позабалансових вимог і 
зобов’язань;

- відповідність активів і пасивів за 
сумами і строками;

- помірна залежність від зовнішніх 
джерел запозичення;

- можливість залучення коштів із 
зовнішніх джерел та достатність власних 

коштів;
- розмір та достатність капіталу;

- вибір стратегії управління лівідністю;
- диверсифікація банківських послуг;

- рівень ризикованості діяльності;
- кваліфікація і досвід управлінського 

персоналу банку;
- рівень організації баківського 

менеджменту і маркетингу;
- організаційна побудова і розподіл 

повноважень структурних підрозділів 
банку
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економіки та світова фінансова криза привели до ряду наслідків неліквідності: 

наприклад, закриття зовнішніх джерел фінансування для банківських установ. 

На ліквідність впливає стан материнської компанії (банку), яка періодично 

може підкріплювати ліквідність банку, та дочірніх структур, оскільки проблеми 

в їх діяльності змушують банк вливати в них додаткові ресурси, що зменшує 

його ліквідність. 

Досить значно впливає на ліквідність банків загальний стан та розвиток 

економіки країни. Нестабільний і послаблений стан економіки спричиняє 

недовіру клієнтів та інвесторів до банківської системи. Це призводить до 

відтоку депозитів з банків, погіршення якості кредитного портфеля і 

послаблення ліквідності. Нерівномірність регіонального розвитку економіки 

обумовлює необхідність прогнозування грошових потоків залежно від 

територіального розташування структурних підрозділів банку. 

На окрему увагу останнім часом заслуговує вплив політичної ситуації на 

ті чи інші явища, включаючи банківський сектор і ліквідність банків зокрема. 

Нестабільна політична ситуація призводить до постійної зміни законодавства, 

вимог до банків, частого перегляду податків. Це майже унеможливлює 

планування банківської політики, створює додаткові перешкоди в управлінні 

ліквідністю банків. 

До соціальних факторів відносяться середній рівень доходів, витрат і 

заощаджень населення, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, 

обсяги соціальних виплат населенню тощо. Соціальні фактори обумовлюють 

бажання і спроможність населення користуватись банківськими послугами. 

Так, збільшення заощаджень фізичних осіб сприяє зростанню пропозиції 

ліквідних коштів. 

До технологічних факторів відноситься розвиток інформаційної 

структури та комунікаційної мережі. Достатній рівень розвитку інформаційної 

інфраструктури дає змогу банку оперативно реагувати на зміну подій, зокрема, 

вчасно оцінити усі ризики та розробити заходи по їх мінімізації, що, в свою 

чергу, дозволить попередити зниження рівня ліквідності банку. Розвиток 
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комунікаційної мережі, в свою чергу, дає змогу налагодити зв’язки як між 

окремими банками, так і в ланці «банк – НБУ», що прискорює залучення або 

розміщення коштів у процесі регулювання ліквідності [8]. 

Мезо фактори базуються на політиці держави загалом та центрального 

банку зокрема щодо банківської системи країни. Одним з найбільш вагомих 

мезо факторів, що впливають на ліквідність банку, є політика центрального 

банку, що здійснюється через систему державного нагляду і регулювання 

діяльності банків. Центральний банк встановлює і контролює обов’язкові 

нормативи ліквідності для банків, надає кредити для підтримки ліквідності, 

впливає на функціонування міжбанківського ринку, встановлюючи обов’язкові 

резерви банків, регулюючи загальну грошову масу, рівень інфляції та стан 

валютного ринку [9]. 

Поряд із зовнішніми чинниками, на ліквідність банку впливають 

внутрішні чинники. Від репутації, розміру, фінансового стану, кількості 

клієнтів значною мірою залежать можливості банку щодо залучення депозитів, 

налагодження звʼязків з партнерами та інвесторами, що впливає на якість і 

структуру активів і пасивів [8]. Необхідною умовою збільшення обсягу клієнтів 

банку є кваліфікація і досвід персоналу, що також впливає на якість 

банківських послуг і підвищує імідж банку. 

Важливим фактором впливу на ліквідність банку є якість ресурсної бази, 

оскільки вона є визначальним фактором для обсягу і ступеня розвитку активних 

операцій банку. Критерієм ресурсної бази є її стабільність. Чим більша частка 

стабільних ресурсів, тим вище ліквідність банку, оскільки полегшується її 

прогнозованість та керованість. Збільшення стабільної частки ресурсної бази 

знижує потребу банку в ліквідних активах, оскільки передбачає поновлення 

зобов’язань банку [10]. 

На основі проведеного аналізу факторів впливу на ліквідність банку 

запропоновано їх групувати за мега (на рівні світової економіки чи іноземних 

держав), макро (на рівні національної економіки), мезо (на рівні банківської 

системи) і мікро (на рівні банку) рівнями, що дозволить банківській установі 
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точніше ідентифікувати домінуючі джерела впливу на його ліквідність і 

ефективніше проводити управління нею. 

Висновки. Таким чином, критичний аналіз наукових підходів щодо 

трактування поняття «ліквідність банку» дозволив нам обґрунтувати 

доцільність його розгляду як спроможності банку забезпечити виконання своїх 

зобов’язань перед клієнтами, позичальниками і кредиторами своєчасно і у 

повному обсязі за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел з мінімальними 

витратами та здатність фінансувати зростання власних активів. 
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ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: УЗАГАЛЬНЕННЯ СУТНОСТІ ТА 
КЛАСИФІКАЦІЇ 

 
Анотація. У статті досліджено сутність 
поняття «валютні операції» в теоретичному 
та правовому аспекті. Розмежовано їх 
трактування з такими суміжними 
категоріями як «операції в іноземній валюті» 
та «валютні правовідносини». На підставі 
узагальнення понятійного апарату 
виокремлено ряд ознак, які притаманні 
валютним операціям. Аналіз підходів до 
класифікації валютних операцій суб’єктів 
господарювання дозволив їх 
систематизувати та виділити найбільш 
поширені та «нові» види валютних операцій, 
що зумовлено розширенням сфери їх 
застосування суб’єктами, інтеграцією 
країни у світове співтовариство та 
посиленням конкуренції на вітчизняному 
ринку банківських послуг.  
Ключові слова: валютні операції, операції в 
іноземній валюті, валютні цінності, 
класифікація, види валютних операцій.  

Abstract. The article explores the essence of the 

concept of "foreign exchange operations" in the 

theoretical and legal aspects. Their 

interpretation with such adjacent categories as 

"foreign currency transactions" and "currency 

relations" are delimited. Based on the 

generalization of the conceptual apparatus, a 

number of features that are inherent in currency 

operations are distinguished. The analysis of 

approaches to the classification of foreign 

exchange operations of economic entities 

allowed them to systematize and allocate the 

most common and "new" types of currency 

transactions, which is due to the expansion of 

their scope of use by actors, the integration of 

the country into the world community and 

increased competition in the domestic banking 

market. 

Keywords: foreign exchange operations, foreign 

currency transactions, currency values, 

classification, types of foreign exchange 

operations. 
 

Вступ. Валютні відносини відіграють надзвичайно важливу роль в 

економічних процесах як на макро-, так і на мікро економічному рівнях. 

Основою цих відносин є валютні операції, які становлять об’єктивну 

можливість існування валютних ринків, впливають на їх розміри та структуру, 

а також зазнають зворотного впливу з боку кон’юнктури та динаміки цих 

ринків. Зважаючи на значимість валютних операцій та їх роль у функціонуванні 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, розуміння їх сутності та порядку 

реалізації є важливим аспектом. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання сутності валютних 

операцій та їх видів неодноразово досліджувалися науковцями [1-20]. Крім 

того, надання валютних операцій жорстко обмежено вітчизняним 

законодавством [13; 22-23]. Проте, неузгодженість валютного законодавства та 

неоднозначність підходів до змістовного наповнення й класифікації валютних 

операцій породжують значні дискусії серед науковців і практиків. 

Мета статті полягає у дослідженні категоріального апарату «валютних 

операцій» та узагальнення підходів до визначення видів валютних операцій в 

сучасних умовах. 

Результати дослідження. Дослідження понятійного апарату валютних 

операцій засвідчило, що до прийняття Закону України «Про валюту та валютні 

операції» [22] у літературі категорія «валютні операції» не набула однозначного 

трактування. 

Зокрема, національне законодавство визначення валютної операції до 

21.06.2018 р. не надавало, а лише обмежувалося встановленням вичерпного 

переліку дій, які охоплювалися цим поняттям. Так в п. 2 ст. 1 Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю» містився 

перелік валютних операцій, зокрема до яких відносилися операції, пов’язані з 

переходом права власності на валютні цінності, операції з використанням 

валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу з передаванням 

заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, та 

операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію 

України валютних цінностей [13]. 

Існування такої правової прогалини призвело до різноманіття 

доктринальних визначень поняття «валютні операції», що наведені в науковій 

літературі. Систематизація поглядів окремих науковців на сутність даної 

категорії наведена в таблиці 1. 

Представлені трактування сутності досліджуваної категорії, на нашу 

думку, не в повній мірі характеризують валютні операції.  
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Таблиця 1 

Узагальнення поглядів науковців на категорію «валютні операції»  
№ 
з/п 

Автор Зміст поняття 

1 2 3 

1 Воронова Л.  

Валютні операції – це складний правовий механізм, що являє 
собою вольові правомірні дії фізичних і юридичних осіб, 
спрямовані на досягнення правового наслідку, на встановлення, 
зміну або припинення прав і обов’язків суб’єктів при здійсненні 
дій з валютою 

2 Ємелін О.   

Валютні операції – юридично значущі дії суб’єктів публічно 
пов’язані з укладанням угод, що призводять або до зміни 
суб’єкта прав на валютні цінності, або до транскордонного 
переміщення валютних цінностей 

3 Прокипчук С.  

Валютні операції – це угоди з валютними цінностями, пов’язані з 
переходом права власності і інших прав на валютні цінності чи з 
переміщенням валютних цінностей через митний кордон 
держави, що здійснюється при обов’язковій участі органів 
валютного контролю 

4 Лучковська С.  

Валютні  операції – врегульовані нормами національного та 
міжнародного права дії та (або) правочини, що здійснюються між 
суб’єктами валютних відносин, істотною рисою яких є рух 
валютних цінностей у вигляді переходу права власності та інших 
прав на них, у тому числі використання в якості засобу платежу 
іноземної валюти, цінних паперів, платіжних документів, 
номінованих в іноземній валюті, та (або) транскордонного 
переміщення валютних цінностей 

5 Северин О.  

Валютні операції – здійснення руху валютних цінностей 
суб’єктами таких операцій (як правило – на підставі угод або 
нормативно-правових чи індивідуально-правових актів), з 
переходом права власності на валютні цінності або 
переміщенням валютних цінностей через кордон України 

6 Чирка Д.  

Валютні операції – угоди, які укладаються суб’єктами валютного 
ринку з приводу купівлі-продажу іноземної валюти та інших 
валютних цінностей і надання позик в іноземній валюті на 
певних умовах в певний момент часу 

7 Боринець С.  

У широкому розумінні валютні операції є конкретною формою 
прояву валютних відносин в економічній практиці. У вузькому 
розумінні валютні операції розглядаються як вид банківської 
діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти 

8 Шевчик О.  

Валютні операції – врегульовані нормами національного  
законодавства або міжнародно-правовими угодами вольові дії 
фізичних і юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), 
спрямовані на встановлення, зміну, припинення та реалізацію 
прав і обов’язків стосовно предметів, віднесених до валютних 
цінностей, а також дії з їх використання в якості засобу платежу 
або транскордонному переміщенню валютних цінностей 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

9 
Дзюблюк О., 
Владимир О.  

Валютні операції – це операції конверсійного, депозитно-
кредитного, розрахункового та неторговельного характеру, які 
виконуються між суб’єктами валютного ринку з приводу 
використання валюти та інших платіжних засобів, виражених у 
ній 

10 Лучникова Т.  

Валютні операції – операції або угоди між суб’єктами валютного 
ринку, які пов’язані з купівлею чи продажем іноземної валюти, 
коштовного каміння, дорогоцінних металів, наданням позик в 
іноземній валюті в готівковому чи безготівковому порядку та їх 
переміщення через митний кордон України 

11 Пруський О.  
Валютні операції – будь-які операції торговельного, кредитного чи 
розрахункового характеру, пов’язані з використанням валюти та 
платіжно-кредитних інструментів, виражених у валюті 

Джерело: узагальнено автором на підставі джерел [1-2; 20-21; 14-17; 7; 9-10] 
 
Так, з представленим визначенням Л.К. Воронової ми не погоджуємося та 

підтримуємо О.С. Шевчик [2], й вважаємо, що предметом валютних операцій 

виступає не лише валюта, але й інші елементи, що віднесені національним 

законодавством до категорії валютних цінностей. Визначення 2-5 у таблиці 1 

характеризують валютні операції лише з правової точки зору, а, запропоноване 

трактування С. Боринцем, взагалі є дещо спрощеним, оскільки значно звужує 

діяльність банку на валютному ринку. 

Подальші дослідження поняття «валютних операцій» продемонстрували, 

що інколи їх можуть ототожнювати з «валютними правовідносинами» та 

«операціями в іноземній валюті». Однак, розмежування термінів «валютна 

операція» та «валютні правовідносини» є очевидним, оскільки валютні операції 

– це дії відповідних суб’єктів, а «валютні відносини» є більш ширшим за 

обсягом і змістом поняття. 

З точки зору бухгалтерського обліку зміст валютних операцій 

пов’язується з категорією «операції в іноземній валюті» і встановлена 

неузгодженість у тлумаченнях зазначених термінів має негативний вплив на 

формування облікової інформації на підприємствах.  

Оскільки поняття операцій в іноземній валюті, що зокрема наведене в 

національному Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін 

валютних курсів» [19], не охоплює всього спектру операцій, що цим 
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нормативним документом регулюються, у дисертації Жиглей І. В. [4] 

запропоновано уточнене поняття «валютні операції у зовнішньоекономічній 

діяльності», які включають в себе операції, пов’язані з рухом валютних 

цінностей та коригуванням їх оцінки (за винятком розрахунків між резидентами 

у валюті України). 

Галещук С. М. [6], вивчаючи проблеми обліку і аналізу операцій в 

іноземній валюті, прийшла до висновку, що  «валютні операції» – це операції 

суб’єктів валютних відносин з валютними цінностями, що реалізовуються через 

угоди на валютному ринку, у процесі здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктами господарювання і в результаті руху цінностей на 

території України та за її межі (за винятком операцій у національній валюті між 

резидентами), а «операції в іноземній валюті» – це окремий вид валютних 

операцій, інструментом яких виступає іноземна валюта, платіжні засоби чи 

фондові цінності, виражені в іноземній валюті. 

Досліджуючи облік валютних операцій комерційних банків, 

Литвин Н. Б. [5] економічну категорію «валютні операції комерційних банків» 

визначає як вид банківської діяльності у сфері міжнародних валютних 

відносин, що спрямований на одержання прибутку і охоплює різноманітні види 

операцій з валютними цінностями (за винятком операцій резидентів у 

національній валюті), що здійснюються на національному, регіональному та 

міжнародному фінансових ринках як за дорученням клієнтів, так і за власні 

кошти банків. Дане поняття, з правової точки зору, в його роботі запропоновано 

визначати шляхом переліку валютних операцій, які мають право здійснювати 

комерційні банки відповідно до чинного законодавства тієї чи іншої країни.  

З метою врегулювання нормативно-правової бази у новому Законі «Про 

валюту та валютні операції» чітко закріплено зміст досліджуваного поняття. 

Зокрема, у ст. 1 Закону під валютною операцією розуміється операція, що має 

хоча б одну з таких ознак [22]: 

а) операція, пов’язана з переходом права власності на валютні 

цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є 
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валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і 

нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими 

валютними цінностями є національна валюта; 

б) торгівля валютними цінностями; 

в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне 

переміщення валютних цінностей. 

Таким чином, аналіз наведених вище визначень терміну «валютна 

операція» дозволяє виокремити ознаки, які притаманні валютним операціям [2]: 

1) предметом валютних операцій виступають предмети матеріального 

світу, які законодавцем набули статусу валютних цінностей; 

2) порядок проведення валютних операцій встановлено нормами 

національного законодавства та/або міжнародно-правовими угодами; 

3) валютні операції проводяться суб’єктами, які в залежності від 

правового статусу поділяються на резидентів та нерезидентів; 

4) валютні операції являють собою вольові дії фізичних і юридичних 

осіб; 

5) валютні операції здійснюються під контролем уповноважених 

державою суб’єктів (органами та агентами валютного контролю), що є виразом 

поєднання приватних та публічних інтересів при встановленні порядку 

здійснення валютних операцій; 

6) валютні операції виражаються в діях фізичних і юридичних осіб, 

спрямованих на досягнення правового наслідку; на встановлення, зміну або 

припинення прав і обов’язків суб’єктів; 

7) валютні операції обумовлюються обігом валютних цінностей у 

вигляді переходу права власності та інших прав на них, у тому числі 

використання в якості засобу платежу, та (або) транскордонного переміщення 

валютних цінностей. 

В умовах постійної інтенсифікації та розширення форм міжнародного 

співробітництва валютний ринок зазнає швидкого розвитку, що 

характеризується постійним збільшенням, вдосконаленням та виникненням все 
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нових видів операцій, пов’язаних із використанням валюти. Таким чином, 

значна різноманітність валютних операцій вимагає детальної їх класифікації, 

що з одного боку дозволить глибше збагнути їх теоретичну суть, а з іншого – 

полегшить їх практичне виконання. 

В економічній літературі також немає єдності у здійсненні відповідної 

класифікації, найчастіше подається перелік різновидів валютних операцій. Так, 

з правової точки зору, починати класифікацію валютних операцій доцільно 

виходячи з їх змісту. До недавнього часу зміст валютних операцій було 

встановлено законодавством виходячи з тих дій, які визнаються в якості 

валютних операцій (п. 2 ст. 1 Декрету КМУ) [13]. Тому, у залежності від змісту 

виділяють такі види валютних операцій:  

а) операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, 

за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; 

б) операції, пов’язані з використанням валютних цінностей в 

міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та 

інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності;  

в) операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на 

територію України. 

У Положенні Національного банку України «Про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою» від 10.08.2005 р. № 281 виділяються такі валютні 

операції:  

− поточні неторговельні;  

− поточні торговельні;  

− операції, пов’язані з рухом капіталу [23]. 

Чирка Д. пропонує дотриматися поділу валютних операцій на 4 види, 

оскільки кожний з них характеризує саме свій сегмент операцій валютного 

ринку: 

− поточні валютні операції – перекази іноземної валюти, отримання і 

надання фінансових кредитів на строк не більш як 180 днів, переказ відсотків, 
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дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями тощо;  

− валютні операції, пов’язані з рухом капіталу – прямі інвестиції, 

портфельні інвестиції, придбання цінних паперів, надання й отримання 

фінансових кредитів на строк понад 180 днів тощо;  

− валютний арбітраж – операції з купівлі-продажу валюти з 

наступною оберненою угодою з метою одержання доходів від різниці валютних 

курсів. Розрізняють часовий та просторовий валютні арбітражі, а також 

простий – за використанням двох валют та складний – декілька валют (валютні 

арбітражі);  

− конверсійні операції – це угоди агентів валютного ринку щодо 

обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої 

країни за узгодженим курсом на певну дату [10]. 

Вивчаючи правове забезпечення валютних операції О. Є. Северин [9] 

поділяє правомірні (легальні) валютні операції за способом надання їм 

державою ознаки правомірності на легітимні (здійснювані на підставі закону) 

та легітимізовані (здійснювані на підставі ліцензій).  

Проведене дослідження А. М. Кузнєцовим [12] діяльності сучасних 

банків України на валютному ринку показали, що найчастіше в науковій 

літературі пропонується такий перелік різновидів валютних операцій: 

конверсійні; кредитно-депозитні; розрахункові, неторговельні валютні операції, 

міжнародні розрахунки, відкриття та ведення валютних рахунків, установлення 

кореспондентських відносин з іноземними банками. При цьому, науковець 

зазначив, що колектив авторів під загальним керівництвом професора 

М. Савлука запропонував найбільш повну класифікацію валютних операцій 

банків:  

− за терміном здійснення платежу та купівлі-продажу валюти (касові, 

строкові);  

− за механізмом здійснення операцій (спот, форвард, ф’ючерс, 

опціон); 
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− за цільовим призначенням (операції для здійснення платежів за 

міжнародними розрахунками, операції страхування від валютних ризиків, 

спекулятивні операції);  

− за формою здійснення (безготівкові, готівкові);  

− за масштабами здійснення (оптові здійснюються між банками, 

роздрібні – між банком та клієнтами). 

Інші класифікації валютних операцій представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Узагальнення підходів до класифікації валютних операцій 
№ 
з/п 

Класифікаційна 
ознака 

Види операцій 

1 2 3 

1 
В залежності від 
суб’єктного складу 
валютних операцій 

1) валютні операції між резидентами та нерезидентами;  
2) валютні операції між резидентами; 
3) валютні операції між нерезидентами 

2 

В залежності від 
предмета 
регулювання 
валютних операцій 

1) валютні операції з валютою України (окрім операцій між 
резидентами у валюті України); 
2) валютні операції з платіжними документами та іншими 
цінними паперами, вираженими у валюті України (окрім 
операцій з цими валютними цінностями між резидентами); 
3) валютні операції з іноземною валютою; 
4) валютні операції з платіжними документами та іншими 
цінними паперами, вираженими у іноземній валюті; 
5) валютні операції з банківськими металами 

3 
В залежності від 
підстави проведення 
валютних операцій 

1) валютні операції, що здійснюються на підставі угод:  
− що проводяться за зобов’язаннями щодо передачі 

валютних коштів як предмету договору (тобто надання валютних 
коштів є метою зобов’язання, спрямоване на отримання 
зустрічного задоволення); 

−  операції за зобов’язаннями щодо передачі валютних 
коштів як ціни договору (еквівалента, зустрічного задоволення, 
тобто надання коштів має зустрічний, додатковий характер); 
2) валютні операції, що здійснюються на підставі нормативно-
правових чи індивідуально-правових актів 

4 

В залежності від 
правового наслідку 
проведення 
валютних операцій 

1) правомірні (здійснювані відповідно до валютного 
законодавства);  
2) неправомірні (здійснювані з порушенням чи всупереч 
порядку здійснення валютних операцій, встановленого чинним 
валютним законодавством) 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

5 
В залежності від 
місця здійснення 
валютних операцій 

1) валютні операції, що здійснюються на внутрішньому ринку 
України (купівля-продаж іноземної валюти в уповноважених 
банках фізичними особами; використання іноземної валюти у 
внутрішніх розрахунках між резидентами і нерезидентами; 
операції нерезидентів з валютою України); 
2) транскордонні валютні операції, в результаті здійснення яких 
валютні цінності ввозяться (вивозяться), переводяться або 
пересилаються з території чи на територію України (міжнародні 
перекази грошових коштів, пов’язані з розрахунками за 
зовнішньоторговельними, інвестиційними, фінансово-
кредитними та іншими операціями, переміщення валютних 
цінностей через митний кордон України) 

6 За типом операції  1) поточні; 
2) операції, пов’язані з рухом капіталу 

Джерело: сформовано автором на підставі джерела [2] 
 
Напрацювання Дзюблюк О. В. та Владимир О. М. [7] показують, що в 

сучасних умовах поглиблення та розширення форм міжнародного 

співробітництва, а також посилення конкурентної боротьби, виникає потреба в 

здійсненні нових валютних операцій. Так, з метою збереження наявної та 

залучення нової клієнтури, розширення позицій на ринку, а також з метою 

збільшення своєї ліквідності та прибутковості банки пропонують клієнтам 

нетрадиційні підходи у проведенні валютних операцій (наприклад, лізинг, 

факторинг, форфейтинг) та нові валютні послуги: гарантії та поручительства, 

посередницькі, консультаційні, аналітичні, інформаційні та трастові послуги, 

фінансовий інжиніринг, операції з дорогоцінними металами, послуги з 

хеджування та управління валютними ризиками. Тому, науковці запропонували 

власну класифікацію валютних операцій. Зокрема, вони виділили: 

− основні валютні операції (конверсійні операції);  

− похідні (залучення та розміщення валютних коштів, операції з 

організації міжнародних розрахунків); 

− допоміжні (операції із відкриття та ведення валютних рахунків 

клієнтів, встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками, а 

також неторговельні операції). 

Ще одним доповненням існуючих класифікацій валютних операцій є їх 
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поділ на традиційні та нетрадиційні. Існування такого підходу до виділення 

видів операцій пов’язано з тим, що сьогодні стрімко розвивається економічне 

середовище та удосконалюється банківська діяльність. Розширення валютних 

відносин веде до вдосконалення валютного обслуговування та пропонування 

банками таких нетрадиційних операцій як лізинг, факторинг та форфейтинг, а 

також трастових, аналітичних, інформаційних, консультаційних послуг щодо 

використання валюти.  

Висновки. Таким чином, результати дослідження засвідчують наявність 

великої кількості трактувань валютних операцій, кожне з яких пов’язане з 

предметом дослідження окремого науковця. Систематизація поглядів на 

категорію «валютні операції» дозволила виокремити ряд ознак, які дозволяють 

найбільш повно охарактеризувати їх змістове наповнення. Позитивним, на 

нашу думку, є законодавче закріплення даного терміну у новому Законі 

України, що вступає в силу 07.02.2019 р.  

Крім того, наведені класифікації валютних операцій виконують подвійну 

роль: по-перше, систематизують наявні валютні операції, по-друге, здійснюють 

класифікацію видів діяльності комерційних банків на валютному ринку. Серед 

основних операцій валютного ринку сьогодні виділяють операції спот, 

форвард, ф’ючерс, опціон і своп. 
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ 

 
Анотація. У статті проведено аналіз 
поглядів науковців щодо доходів та витрат 
місцевих бюджетів. Враховуючи виклики 
сьогодення та думки науковців, найбільш 
суттєвими класифікаційними ознаками 
доходів місцевих бюджетів на сучасному 
етапі, які дозволяють систематизувати 
інформацію для проведення аналізу дохідної 
частини місцевих бюджетів та оцінити 
фінансові можливості адміністративно-

територіальних утворень, є такі: за 
джерелами надходження, за призначенням, за 
бюджетною класифікацією, за формами 
залучення, за методами мобілізації, в 
залежності від типу повноважень, в 
залежності від участі у розрахунку 
міжбюджетних трансфертів. Розмежування 
видів видатків між місцевими бюджетами 
здійснюється на основі принципу 
субсидіарності з урахуванням критеріїв 
повноти надання послуги та наближення її до 
безпосереднього споживача. Серед 
розглянутих ознак класифікації видатків 
місцевих бюджетів, особливої уваги 
заслуговують ознаки, які визначені на 
законодавчому рівні, а саме: функціональна, 
економічна, відомча і програмна класифікації. 
Ключові слова: бюджетний кодекс України, 
місцевий бюджет, класифікація, доходи, 
видатки. 

Abstract. The article analyzes the views of 

scientists on the incomes and expenditures of 

local budgets. Taking into account the current 

challenges and opinions of scholars, the most 

significant classification features of local 

budget revenues at the present stage, which 

allow to systematize information for the 

analysis of the revenue part of local budgets 

and to assess the financial capacity of 

administrative-territorial entities, are as 

follows: by sources of income, by appointment, 

by budget classification, by forms of 

engagement, by means of mobilization, 

depending on the type of authority, depending 

on the participation in the calculation of 

intergovernmental transfers . The separation of 

types of expenditures between local budgets is 

based on the principle of subsidiarity, taking 

into account the criteria for completeness of 

the provision of services and bringing it closer 

to the immediate consumer. Among the 

considered features of the classification of 

expenditures of local budgets, particular 

attention should be paid to the features that 

are defined at the legislative level, namely: 

functional, economic, departmental and 

programmatic classifications. 

Keywords: the budget code of Ukraine, local 

budget, classification, income, expenses. 

 

Вступ. Місцевий бюджет, як фінансовий план, містить розпис доходів та 

видатків відповідного органу місцевої влади чи управління. Ключову роль у 

становленні системи самостійних місцевих бюджетів відіграють їхні доходи та 

способи, на основі яких вони формуються. 



 

 

610 

 

Бюджетний кодекс України визначає доходи бюджету як податкові, 

неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких 

передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за 

надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) [1]. 

Бюджетний кодекс України не надає визначення «надходження місцевих 

бюджетів» і «доходи місцевих бюджетів», обмежуючись комплексними 

термінами «надходження бюджетів» і «доходи бюджету», що безумовно 

потребує певного уточнення, спираючись на поняття останніх. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Слід зазначити, що 

проблематика наукових досліджень у сфері формування доходів і видатків 

місцевих бюджетів досить актуальна. 

Дослідженням теоретичних і практичних аспектів формування доходів і 

видатків місцевих бюджетів займалися такі вчені-економісти, як, зокрема, 

О. П. Кириленко, І. О. Кулик, І. О. Луніна, Ю. В. Пасічник, В. В. Пилипів, 

Л. О. Сиба, С. М. Слухай та інші. 

Метою статті є дослідження системи формування доходів і видатків 

місцевих бюджетів та принципів її організації. 

Результати дослідження. Слід зазначити, що серед представників 

наукової спільноти не існує єдиної точки зору щодо визначення сутності та 

змісту категорії «доходи місцевих бюджетів». В залежності від об’єкту та 

предмету дослідження вони акцентують увагу на економічних відносинах, на 

правовому характері, на матеріальному втіленні цієї категорії, а також на 

організаційних формах та методах формування доходів місцевих бюджетів [2]. 

О. І. Кремень і В. М. Кремень розглядають доходи місцевих бюджетів як 

економічні відносини, що виникають у процесі формування фінансових 

ресурсів на регіональному рівні, призначених для реалізації функцій та завдань 

місцевих органів влади [3]. 

І. Л. Шевчук, В. О. Черепанова, Т. О. Ставерська вважають, що доходи 

місцевих бюджетів – це податкові, неподаткові та інші надходження на 

безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України на 
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відповідній території (включаючи трансферти, плату за адміністративні 

послуги, власні надходження бюджетних установ) [3]. 

На нашу думку, саме таке трактування категорії «доходи місцевих 

бюджетів» є найбільш точним і повною мірою розкриває її сутність. 

У фінансовій науці і чинному законодавстві є різні погляди щодо 

типізації доходів місцевих бюджетів. Враховуючи виклики сьогодення та думки 

науковців, найбільш суттєвими класифікаційними ознаками доходів місцевих 

бюджетів на сучасному етапі, які дозволяють систематизувати інформацію для 

проведення аналізу дохідної частини місцевих бюджетів та оцінити фінансові 

можливості адміністративно-територіальних утворень, є такі: за джерелами 

надходження, за призначенням, за бюджетною класифікацією, за формами 

залучення, за методами мобілізації, в залежності від типу повноважень, в 

залежності від участі у розрахунку міжбюджетних трансфертів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Система класифікаційних ознак доходів місцевих бюджетів  

Ознака класифікації Види доходів 

1 2 

За джерелами 
надходження 

− частина вартості ВВП; 
− доходи від приватизації муніципальної власності; 
− доходи від майна (продажу, оренди), що належить місцевій 
владі; 
− інших муніципальних цінностей 

За призначенням 
− поточні доходи (доходи загального фонду); 
− на конкретно визначені цілі (доходи спеціального фонду) 

За методами 
формування 
(мобілізації) 

− податкові; 
− неподаткові; 
− міжбюджетні трансферти; 
− інші надходження 

За формами залучення 
− власні; 
− закріплені; 
− регулюючі 

В залежності від типу 
повноважень 

− доходи на здійснення власних повноважень; 
− доходи на здійснення делегованих повноважень 

За участю в розрахунку 
міжбюджетних 

трансфертів 

− доходи, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів; 
− доходи, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів; 
− доходи, що враховуються для горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій 
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Продовження табл. 1 
1 2 

За бюджетною 
класифікацією та 

Бюджетним кодексом 
україни 

− податкові надходження; 
− неподаткові надходження; 
− доходи від операцій з капіталом; 
− міжбюджетні трасферти; 
− цільові фонди 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
Розглянемо детальніше окремі види доходів місцевих бюджетів. 

Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України 

про оподаткування загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов’язкові 

платежі). 

До неподаткових надходжень належать доходи від власності та 

підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності та інші неподаткові надходження. 

Доходи від операцій з капіталом містять надходження від продажу 

основного капіталу, державних запасів товарів, землі, нематеріальних активів 

тощо. 

Трансфери – кошти, одержані від органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших 

держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній 

основі [4]. 

Основу доходної бази місцевих бюджетів складають власні доходи і 

доходи на виконання делегованих повноважень. 

Власні доходи – доходи, які формуються на основі рішень органу 

місцевого самоврядування на підвідомчій йому території і повністю йому 

належать. За рахунок власних доходів місцеві органи влади виконують майже 

всі власні функції і завдання, які входять в сферу їх власної компетенції. 

До доходів на виконання делегованих повноважень відносяться 

закріплені доходи, регулюючі доходи та міжбюджетні трансферти. 
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Закріплені доходи – доходи, які повністю або певною частиною на 

довгостроковій основі закріплюються за відповідним рівнем місцевих 

бюджетів. 

Регулюючі доходи – доходи, які надходять до місцевих бюджетів у 

вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків та зборів. 

Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого [6]. 

До власних доходів належать: 

– місцеві податки і збори; 

– доходи від майна, що належить місцевій владі; 

– доходи від господарської діяльності комунальних підприємств; 

– комунальні платежі; 

– доходи за рахунок комунальних кредитів та позик [5]. 

Доходна частина місцевого бюджету складається з доходів: 

1) які враховують під час визначення обсягу міжбюджетних 

трансфертів; 

2) які не враховують під часи визначення обсягу міжбюджетних 

трансфертів. Доходи, що враховують під час визначення обсягу міжбюджетних 

трансфертів – доходи, що закріплені за місцевими бюджетами для забезпечення 

рівня видатків, які розраховують за фінансовими нормативами бюджетної 

забезпеченості (І кошик доходів). 

Якщо сума цих доходів менша за суму видатків, передбачених державою, 

то на різницю цьому місцевому бюджету надають трансферт (дотацію 

вирівнювання). Доходи, що не враховують під час визначення обсягу 

міжбюджетних трансфертів – власні доходи бюджетів місцевого 

самоврядування (II кошик доходів). 

Закріплені доходи місцевих бюджетів є основою для визначення 

податкового потенціалу території, їхні обсяги впливають на розміри 

бюджетних трансфертів, які надають місцевим бюджетам з Державного 

бюджету України. 
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Надходження власних доходів не враховують під час визначення обсягів 

міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам, а це сприяє безпосередній 

зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні доходної бази. 

Закріпленими доходами є такі, що на довготерміновій основі передають 

до місцевих бюджетів у повному обсязі або у визначеній, єдиній для всіх 

бюджетів частині. У своїй суті це загальнодержавні податки, збори або доходи, 

які формують доходну частину місцевих бюджетів. 

Крім того, склад доходів місцевих бюджетів поділяють на доходи 

загального фонду та доходи спеціального фонду місцевих бюджетів. 

На нашу думку, серед розглянутих класифікаційних ознак доходів 

місцевих бюджетів найбільш значущими є ті, що визначені чинним 

законодавством і враховуються під час організації та проведення бюджетного 

процесу, як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, а саме: за 

бюджетною класифікацією та за участю в розрахунку міжбюджетних 

трансфертів. 

Видатки бюджету – це категорія, без визначення якої економічна сутність 

бюджету буде неповною. Однак, у нормативних документах та у вітчизняній 

економічній літературі немає єдиного підходу до трактування сутності видатків 

місцевих бюджетів. 

Бюджетний кодекс визначає видатки бюджету як кошти, спрямовані на 

здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом [1]. 

Н. І. Власюк, Т.В. Мединська, М.І. Мельник під видатками місцевих 

бюджетів розуміють економічні відносини, що виникають у зв’язку з 

розподілом централізованих коштів, які є власністю місцевих органів 

влади [7]. Аналогічне визначення видатків місцевих бюджетів пропонують у 

своїх дослідженнях О. І. Кремень і В. М. Кремень [7].  

М. О. Євдокімова також трактує видатки місцевих бюджетів з позиції 

економічних відносин. На їх погляд, видатки місцевих бюджетів – це 

економічні відносини, що виникають у зв'язку з фінансуванням власних і 

делегованих повноважень місцевих органів влади [8].  
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І. Л. Шевчук, В. О. Черепанова, Т. О. Ставерська розглядають поняття 

видатків місцевих бюджетів за формою прояву. Вони вважають, що видатки 

місцевих бюджетів – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 

передбачених відповідним місцевим бюджетом на фінансування їх власних та 

делегованих органами виконавчої влади повноважень з метою ефективного 

соціально-економічного розвитку територій підвідомчих органам місцевого 

самоврядування [6]. 

На нашу думку, саме це визначення в повній мірі висвітлює таку складну 

економічну категорію, як «видатки місцевих бюджетів». 

Видатки місцевих бюджетів розподіляються на здійснення повноважень: 

власних і делегованих. 

Під видатками місцевих бюджетів на виконання власних повноважень 

розуміють видатки, що здійснюються на підставі рішень органів місцевого 

самоврядування. 

Під видатками місцевих бюджетів на виконання делегованих 

повноважень розуміють видатки місцевих бюджетів, що делегуються органами 

державної влади на виконання органами місцевого самоврядування. 

Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється на 

основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання 

послуги та наближення її до безпосереднього споживача.  

Згідно ст. 10 Бюджетного кодексу України видатки бюджетів, в тому 

числі місцевих, класифікуються за рядом ознак (табл. 2): 

Таблиця 2 

Ознаки класифікації видатків місцевих бюджетів відповідно до бюджетної 
класифікації та Бюджетного кодексу України 

Ознака класифікації Критерії 

Функціональна 
за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування 
бюджету 

Економічна 
за економічною характеристикою операцій, на проведення яких 
здійснюються видатки 

Відомча за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів 
Програмна за бюджетними програмами 
Джерело: сформовано автором на основі [2] 
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1. Функціональна класифікація – групування за функціями, з 

виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету. Ця класифікація 

побудована на основі загальноприйнятої міжнародної методології, розробленої 

статистичним відділом ООН, і включає наступні розділи: 

− загальнодержавні функції (державне управління, міжнародна 

діяльність); 

− оборона; 

− громадський порядок, безпека та судова влада; 

− економічна діяльність; 

− охорона навколишнього природного середовища; 

− житлово-комунальне господарство; 

− охорона здоров’я; 

− духовний та фізичний розвиток; 

− освіта; 

− соціальний захист та соціальне забезпечення [10]. 

2. Економічна класифікація – групування видатків за економічною 

характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки. За 

цією класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні і капітальні, 

склад яких визначається Міністром фінансів України. 

Поточні видатки – видатки бюджетів, що спрямовуються на виконання 

бюджетних програм та які забезпечують поточне функціонування бюджетних 

установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних 

трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям). 

Поточні видатки, як правило, відносяться до так званих захищених статей 

видатків. 

Вони включають такі найменування видатків: 

1) Оплата праці і нарахування на заробітну плату (заробітна плата, 

грошове забезпечення військовослужбовців, нарахування на оплату праці). 
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2) Використання товарів і послуг (предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, 

оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, видатки та заходи 

спеціального призначення, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 

дослідження і розробки, окремі заходи по реалiзацiї державних (регіональних) 

програм). 

3) Обслуговування боргових зобов’язань (внутрішніх і зовнішніх). 

4) Поточні трансферти (субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям), трансферти органам державного управління інших 

рівнів, трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям). 

5) Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші 

виплати населенню). 

6) Інші поточні видатки. 

Капітальні видатки – платежі з метою придбання необоротних активів (у 

тому числі землі, нематеріальних активів тощо), стратегічних і надзвичайних 

запасів товарів, невідплатні платежі, що передаються одержувачам бюджетних 

коштів з метою придбання, модернізації, будівництва, розширення, 

реконструкції, реставрації тощо подібних активів, компенсації втрат, 

пов’язаних з руйнуванням чи пошкодженням необоротних активів. 

До них відносяться: 

1) Придбання основного капіталу (придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування, капітальне будівництво (придбання), 

капітальний ремонт, реконструкція та реставрація, створення державних запасів 

і резервів, придбання землі та нематеріальних активів). 

2) Капітальні трансферти (капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям), капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів, капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та 

міжнародним організаціям, капітальні трансферти населенню). 

3. Відомча класифікація – містить перелік головних розпорядників 

бюджетних коштів для систематизації видатків бюджету за ознакою головного 
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розпорядника бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України 

та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних 

коштів.  

4. Програмна класифікація застосовується при формуванні бюджету за 

програмно-цільовим методом та щорічно визначається у Законі України «Про 

Державний бюджет України» [9]. 

У складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видатки) 

споживання і витрати (видатки) розвитку відповідно до бюджетної 

класифікації. 

Згідно Бюджетного кодексу України до витрат бюджету розвитку 

місцевих бюджетів належать: 

1) погашення місцевого боргу; 

2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим 

бюджетам; 

3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання; 

4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки; 

5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної 

власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів; 

6) платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної 

Республіки Крим чи територіальної громади міста; 

7) розроблення містобудівної документації на місцевому та 

регіональному рівнях [1]. 

На нашу думку, серед розглянутих ознак класифікації видатків місцевих 

бюджетів, особливої уваги заслуговують ознаки, які визначені на 

законодавчому рівні, а саме: функціональна, економічна, відомча і програмна 

класифікації.  



 

 

619 

 

Висновки. Фінансовою основою органів місцевого самоврядування є 

доходи місцевих бюджетів. Особливістю їх формування є розмежування 

повноважень між центральними і місцевими органами влади. В свою чергу, 

видатки місцевих бюджетів є об’єктивною економічною категорією та 

набувають конкретних та матеріальних форм та видів. Формою прояву 

економічних відносин з приводу розподілу коштів місцевих бюджетів є форми 

бюджетного фінансування. Види видатків місцевих бюджетів – це конкретне 

спрямування коштів бюджету за певною класифікаційною ознакою. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ  
 

Анотація. У статті охарактеризовано 
сучасні методи аналізу поточних зобов’язань 
суб’єкта господарювання в умовах 
фінансової кризи. Досліджено методи 
аналізу поточних зобов’язань за поглядами 
різних учених та надано різнобічну їх 
характеристику. Визначено, що при 
проведенні аналізу поточних зобов’язань 
науковцями були використані такі методи 
аналізу, як: горизонтальний аналіз; 
вертикальний аналіз; трендовий аналіз; 
метод фінансових коефіцієнтів. У процесі 
дослідження методів аналізу поточних 
зобов’язань встановлено, що показники для 
проведення аналізу поточних зобов’язань 
згідно з поглядами різних учених надають 
різнобічну їх характеристику, мають різні 
назви і окремі спільні риси. Через це для 
проведення аналізу поточних зобов’язань усі 
коефіцієнти було об’єднано у цілісну 
систему, що забезпечить ефективне 
управління поточними зобов’язаннями. 
Ключові слова: поточні зобов’язання, 
метод, аналіз, коефіцієнт, 
платоспроможність. 

Abstract. The article describes modern methods 

of analysis of current obligations of the subject 

of economic activity in the conditions of the 

financial crisis. The methods of the analysis of 

current obligations according to the views of 

various scientists and their versatile 

characterization are investigated. It has been 

determined that during the analysis of current 

obligations scientists used the following methods 

of analysis, such as: horizontal analysis; 

vertical analysis; trend analysis; method of 

financial coefficients. In the process of studying 

the methods of analysis of current liabilities, it 

has been established that indicators for the 

analysis of current liabilities, according to the 

views of different scholars, provide their 

versatile characterization, having different 

names and separate common features. 

Therefore, for the analysis of current liabilities, 

all ratios were combined into a coherent system 

that would ensure the effective management of 

current liabilities. 

Keywords: current liabilities, method, analysis, 

coefficient, solvency. 

 

Вступ. В умовах фінансової кризи, що утворилась в економіці України, 

гостро постає питання своєчасності проведення розрахунків між суб’єктами 

господарської діяльності. Порушення строків погашення зобов’язань 

призводить до їх накопичення та знецінення грошових коштів для кредиторів. 

Це негативно впливає на фінансовий стан підприємств. Розв’язання зазначеної 

проблеми можливе за умов ефективного управління поточними 

зобов’язаннями. У зв’язку з цим виникає необхідність удосконалення методики 
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аналізу поточних зобов’язань та визначення їх впливу на платоспроможність 

підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Проведене дослідження фахових джерел і практики здійснення аналізу 

поточних зобов’язань підприємств в умовах сьогодення дало можливість 

зробити висновок про необхідність урахування нових вимог до інформаційної 

бази з метою забезпечення більшої достовірності та реальності розрахованих 

показників, у тому числі врахування національних особливостей економіки та 

підходів до трактування такого поняття, як поточні зобов’язання.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Вивчення теоретичного 

доробку і нормативних документів з цього питання показує недосконалість 

існуючої системи показників поточних зобов’язань. Нами були розглянуті 

підходи і методики, викладені у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 

економістів, виданих останнім часом і присвячених аналізу поточних 

зобов’язань. Серед зарубіжних науковців варто назвати таких, як: 

Л. А. Бернстайн, Т. П. Карлін, А. Р. Макмін; серед вітчизняних вчених-

економістів – М. А. Болюх, М. С. Білик, В. З. Бурчевський, Ф. Ф. Бутинець, 

В. І. Ганін, М. І. Горбаток, А. Г. Загородній, В. М. Івахненко, Г. І. Кіндрацька, 

Є. В. Мних, С. З. Мошенський, О. В. Олійник, П. Я. Попович, Г. В. Савицька, 

Т. В. Синиця, М. Г. Чумаченко.  

Метою статті є надання характеристики сучасним методам аналізу 

поточних зобов’язань суб’єкта господарювання, дослідження сучасних методів 

аналізу поточних зобов’язань згідно з поглядами різних учених та надання 

різнобічної їм характеристики, виділяючи спільні риси та відмінності.  

Результати дослідження. Після опрацювання результатів досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів було зроблено висновок, що в 

економічній літературі звертається недостатня увага на проведення аналізу 

поточних зобов’язань. У таблиці 1 нами систематизовано перелік показників 

для проведення аналізу поточних зобов’язань, що пропонуються сучасними 

економістами. 
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Таблиця 1 

Показники для проведення аналізу поточних зобов’язань за працями 
відомих науковців 

№ 
з/п 

Автор Назва показника 

1 2 3 

1 Івахненко В. М. 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської 
заборгованості  
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 
Середня кредиторська заборгованість за звітний період 

Середній строк оборотності кредиторської заборгованості 

2 Мних Є. В. Середня тривалість використання кредиторської заборгованості в 
обороті підприємства 

3 Попович П. Я. 
Оборот кредиторської заборгованості 
Тривалість обороту кредиторської заборгованості 

4 Савицька Г. В 

Тривалість використання кредиторської заборгованості 
Коефіцієнт оборотності за виданими векселями 

Тривалість заборгованості за виданими векселями 

Порівняння суми дебіторської і кредиторської заборгованості 

5 

Томас П. Карлін, 
Альберт Р. 

Макмін 

Коефіцієнт середньої оборотності кредиторської заборгованості 
Середня кількість днів заборгованості 
Коефіцієнт «заборгованість/власний капітал» 

Джерело: складено автором на основі [4; 5; 8; 10; 11] 
 
Як бачимо у наведених вище розрахунках, термін «поточні зобов’язання» 

не використовується взагалі, превалюючою є «кредиторська заборгованість». 

Вважаємо за доцільне для подальшого використання цих коефіцієнтів 

замінити термін «кредиторська заборгованість» на «поточні зобов’язання», 

оскільки інформаційною базою для проведення цих розрахунків є баланс 

підприємства, де розділ, що містить інформацію за зобов’язаннями зі строком 

погашення менше 12 місяців, має назву «Поточні зобов’язання». 

Згідно з таблицею 1, середня тривалість використання поточних 

зобов’язань подається Є. В. Мнихом та Г. В. Савицькою, але остання у 

чисельнику середні залишки кредиторської заборгованості множить ще на дні 

періоду, за який проводиться аналіз. Щодо знаменника, то тут Є. В. Мних 

використовує для розрахунку кредитовий оборот за розрахунками з 

кредиторами. На відміну від нього, Г. В. Савицька застосовує показник суми 

погашення поточних зобов’язань за звітний період. Ми вважаємо, що найбільш 
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вдалим є показник – кредитовий оборот за розрахунками з кредиторами, 

наведений Є. В. Мнихом, оскільки саме він найбільш точно відображає 

середню кількість днів погашення кредиторської заборгованості [8, 11]. 

Позитивним є саме використання суми погашення поточних зобов’язань, 

а не їх виникнення. 

Щодо показників оборотності кредиторської заборгованості 

(В. М. Івахненко) та середньої оборотності кредиторської заборгованості 

(Томас П. Карлін, Альберт Р. Макмін), то тут розбіжності існують у 

чисельнику, де В. М. Івахненко використовує показник грошових засобів, а 

Томас П. Карлін та Альберт Р. Макмін – собівартість проданих товарів. З 

використанням показника оборотності вищезазначеними авторами наводиться 

розрахунок середньої кількості днів оборотності поточних зобов’язань. Г. В. 

Савицькою аналіз оборотності поточних зобов’язань та його тривалість 

проводиться лише відносно векселів виданих [9].  

На нашу думку, найбільш доцільним є показник оборотності 

кредиторської заборгованості, наведений П. Я. Поповичем, оскільки він дійсно 

відображає відношення всієї суми поточних зобов’язань, що виникли протягом 

звітного періоду, до суми їх залишку [4]. 

Але, як зазначає сам П. Я. Попович, проблемним є пошук суми закупівлі, 

тобто загальної суми поточних зобов’язань, що виникли протягом звітного 

періоду, оскільки такий показник у звітності відсутній. У цьому випадку 

доцільно скористатись інформацією синтетичного обліку, а саме: Головною 

книгою за кредитом відповідних рахунків з обліку поточних зобов’язань. Те ж 

саме стосується й показника тривалості обороту поточних зобов’язань [10].  

Також значну увагу звертають науковці на проведення аналізу динаміки 

та структури поточних зобов’язань за статтями балансу. 

Отже, на підставі аналізу таблиці 1 можна зробити висновок, що при 

проведенні аналізу поточних зобов’язань вищезазначеними науковцями були 

використані такі методи аналізу, як: 
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− горизонтальний аналіз; 

− вертикальний аналіз; 

− трендовий аналіз; 

− метод фінансових коефіцієнтів [1-3]. 

Показники поточних зобов’язань є важливою складовою при проведенні 

аналізу фінансового стану підприємства, зокрема здатність підприємства 

погашати свої поточні зобов’язання. Для проведення аналізу спроможності 

підприємства погашати свої поточні зобов’язання використовується низка 

коефіцієнтів платоспроможності та ліквідності. Але, на нашу думку, їм 

притаманні істотні недоліки:  

− для розрахунку коефіцієнтів використовується загальна сума 

поточних зобов’язань, які складаються з різних видів заборгованостей, термін 

яких може коливатися від одного дня до одного року. Тому не враховується 

більш детальне співвідношення термінів платежів у складі поточних 

зобов’язань; 

− окремі види активів підприємства відображаються в балансі за 

фактичною собівартістю, а не за вартістю їх можливої реалізації. Тому 

одержані результати розрахованих коефіцієнтів ліквідності можуть бути 

завищеними або заниженими залежно від рівня рентабельності готової 

продукції, товарів тощо [6]. 

Варто зазначити: платоспроможність і ліквідність мають різний 

економічний зміст. Платоспроможність у загальному вигляді характеризує 

достатність коштів, а також їх еквівалентів для розрахунків за поточними 

зобов’язаннями підприємства. Показники ліквідності будуються на основі 

принципу відповідності частини оборотних активів і короткострокових 

зобов’язань. 

Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній 

оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. 
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З вищезазначеного можна стверджувати, що платоспроможність 

підприємства – це більш вузьке поняття, ніж ліквідність. Показник 

платоспроможності ґрунтується тільки на наявності у підприємства грошей на 

рахунку в банку та в касі, а показники ліквідності ґрунтуються на сукупності 

різних видів оборотних активів підприємства. Крім того, погоджуємось з 

думкою Г. В. Савицької про існування понять «ліквідність балансу» та 

«ліквідність підприємства» і наявність між ними відповідних розбіжностей. 

На думку автора, оскільки платоспроможність припускає тільки ступінь 

наявності грошей у підприємства (гроші на рахунку в банку, готівка в касі та 

еквіваленти грошових коштів) для погашення своїх поточних зобов’язань, то 

цей коефіцієнт повинен називатись «коефіцієнт платоспроможності» і 

визначатись як відношення грошових коштів та їх еквівалентів на поточні 

зобов’язання. 

Також при розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності, на нашу думку, 

недоцільно вносити дебіторську заборгованість за рядком «Дебіторська 

заборгованість за розрахунками з бюджетом», оскільки це здебільшого сальдо 

за субрахунком 643 «Податкові зобов’язання», які не належать до 

відшкодування з бюджету. При наявності дебіторської заборгованості бюджету 

за податками (суми до відшкодування з бюджету) ліквідність такої дебіторської 

заборгованості в загальному випадку незначна, на неї можна зважати при 

абсолютній впевненості щодо її відшкодування [7]. 

У Методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, розроблених з метою 

забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського 

стану підприємств, виявленні ознак поточної, критичної чи надкритичної їх 

неплатоспроможності, рекомендовано використовувати коефіцієнт 

неплатоспроможності, який визначається як різниця між сумою наявних у 

підприємства грошових коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних 

активів і його поточних зобов’язань. Від’ємний результат алгебраїчної суми 
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зазначених статей балансу свідчить про поточну неплатоспроможність суб’єкта 

підприємницької діяльності. Також у Методичних рекомендаціях щодо 

виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства використовуються коефіцієнти покриття, коефіцієнт забезпечення  

власними засобами, коефіцієнт Бівера [7]. 

Ми пропонуємо також здійснювати розрахунок загального ступеня 

платоспроможності підприємства за поточними зобов’язаннями, а саме - як 

співвідношення середньомісячного доходу до суми поточних зобов’язань. 

Більш доцільним, на нашу думку, є використання показника середньомісячного 

доходу підприємства. Показник середньомісячного доходу достатньо повно 

характеризує стійкість і ділову активність підприємства. Середньомісячний 

дохід, розглянутий порівняно з аналогічними показниками інших підприємств, 

характеризує масштаб його діяльності. Крім того, доходи можуть 

утворюватися, у тому числі регулярно, і від операцій, не пов’язаних з основною 

діяльністю.  

Наприклад, за умови збереження великих грошових сум у банку на 

депозиті з тривалим терміном щомісяця підприємство буде одержувати 

відсотки. Цей показник загальної платоспроможності відображає частку 

поточних зобов’язань у середньомісячному доході підприємства. 

Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо перелік коефіцієнтів, які 

доцільно використовувати для проведення повного аналізу ліквідності та 

платоспроможності підприємства: 

− коефіцієнт платоспроможності; 

− коефіцієнт швидкої ліквідності; 

− коефіцієнт поточної ліквідності; 

− коефіцієнт загальної ліквідності; 

− загальний ступінь платоспроможності. 
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Висновки. Отже, на підставі вищенаведеного можна зробити висновок, 

що аналіз поточних зобов’язань підприємства для ефективного управління 

ними необхідно проводити в комплексі із застосуванням системи показників, 

які доповнюють один одного. Для одержання більш оптимальних значень 

показників платоспроможності та ліквідності необхідно враховувати термін 

погашення поточних зобов’язань та вартість товарно-матеріальних цінностей, 

що обліковуються на балансі підприємства на дату проведення аналізу. За 

допомогою вищенаведених показників вивчається структура поточних 

зобов’язань, їх частка у складі активів та пасивів підприємства, вплив на 

формування прибутку та встановлюється ступінь платоспроможності 

підприємства.  

У процесі дослідження методів аналізу поточних зобов’язань 

встановлено, що показники для проведення аналізу поточних зобов’язань 

згідно з поглядами різних учених надають різнобічну їх характеристику, мають 

різні назви і окремі спільні риси. Через це для проведення аналізу поточних 

зобов’язань усі коефіцієнти було об’єднано у цілісну систему, що забезпечить 

ефективне управління поточними зобов’язаннями. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 
Анотація. У статті проведено аналіз 
поглядів науковців щодо управління 
фінансовими ресурсами банку в цілому та 
управління залученими ресурсами зокрема. 
На основі контент-аналізу надано 
авторське визначення сутності 
управління залученим ресурсами банку; 
удосконалено визначення економічної 
категорії «механізм управління 
залученими ресурсами» та визначено його 
місце і роль у системі управління 
залученими ресурсами банку; 
запропоновано до впровадження в процес 
управління залученими ресурсами банку 
додаткові принципи управління 
залученими ресурсами; проведено 
порівняння сутності цінових та нецінових 
методів управління залученими ресурсами 
та визначено основні їх переваги та 
недоліки, розроблено порядок 
використання методів та інструментів 
управління залученими ресурсами банку 
відповідно до поточного стану ресурсного 
забезпечення та цілей розвитку 
банківської діяльності. 
Ключові слова: зобов’язання, залучені 
кошти банку, управління залученими 
коштами банку, механізм управління 
залученими ресурсам. 

Abstract.  The article analyzes the views of the 

scientists on the management of the bank's 

financial resources in general and the management 

of the resources involved in particular. On the 

basis of content analysis, author's definition of the 

essence of management of the attracted resources 

of the bank is provided; the definition of the 

economic category "mechanism of management of 

attracted resources" has been improved and its 

place and role in the system of management of 

attracted resources of the bank have been 

determined; it was proposed to introduce 

additional management principles of attracted 

resources into the management process of the 

attracted resources of the bank; the comparison of 

the essence of price and non-price methods of 

management of the attracted resources has been 

determined and their main advantages and 

disadvantages are determined; the procedure for 

using the methods and tools of management of the 

attracted resources of the bank is developed in 

accordance with the current state of resource 

provision and the objectives of development of 

banking activity. 

Keywords: liabilities, attracted funds of the bank, 

management of attracted funds of the bank, 

mechanism of management of the attracted 

resources. 
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Вступ. Економічна ситуація в країні та в банківській системі, що 

спостерігається в останні роки, вимагає підвищення ефективності управління 

залученими ресурсами банку. Поширення та розвиток сучасних технологій та 

методологій управління за видами банківської діяльності дають можливість 

підвищити ефективність функціонування банківської системи в цілому та через 

це сприяти сталому економічному розвитку відтворювальних систем в 

економіці країни. Виходячи з того, що фінансовою основою банківської 

діяльності є залучені ресурси, в умовах сьогодення, коли довіра до банківських 

установ з боку вкладників підривається, а відтворювальні процеси в економіці 

уповільнюються, що призводить до зменшення обсягів руху коштів на 

поточних та депозитних рахунках банків, управління ними набуває особливої 

актуальності. В таких умовах особливого значення набуває системний підхід в 

управлінні залученими ресурсами банку. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Слід зазначити, що 

проблематика наукових досліджень у сфері управління ресурсами досить 

актуальна. 

Питанням пошуку шляхів підвищення ефективності управління 

залученими ресурсами банку відведене ключове місце в наукових дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Виходячи зі стану розвитку економіки та 

банківської системи України, дослідження стану управління залученими 

ресурсами банку постійно знаходиться в полі зору сучасних науковців-

економістів України: Вожжов А. П., Кузнєцова Л. В., Азаренкова Г. М., 

Борисенко І. І., Грищенко О. О., Гулієв У. Р., Дмитрієва О. А., Довгань Ж. М., 

Землячов С. В., Павлюк С. М., Панасенко Г. О., Русин Р. С., Сюркало Б. І., 

Торяник Ж. І., Федосік І. М. 

Метою статті є дослідження сутності системного підходу в управлінні 

залученими ресурсами банку. 

Результати дослідження. Тематика наукових досліджень у сфері 

управління залученими ресурсами варіює, проте, через пріоритетну важливість 

залучених ресурсів, науковці досліджують певні питання, що стосуються 
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формування та розподілу ресурсів, або в цілому присвячують свої праці 

управлінню певною частиною залучених ресурсів таких, як депозити, або 

управлінню пасивами банку в цілому. 

Організація банківського бізнесу в цілому та управління залученими 

ресурсами зокрема потребує як менеджменту з точки зору організації 

соціально-економічних процесів на мікрорівні, так і здійснення фінансового 

менеджменту з метою управління фінансовими потоками в банку. 

Діяльність банку в загальному вигляді представляє собою систему з двох 

підсистем: підсистема, що здійснює управління та підсистема, на яку 

спрямовано управління. 

Залучені ресурси займають найбільшу питому вагу в ресурсах банку і є 

основою банківської діяльності. Банківська діяльність принципово 

відрізняється від діяльності підприємства через те, що роль предмету праці 

виконують фінансові ресурси, саме на них спрямована дія найманої праці. При 

чому змінюється і класичний ланцюжок «гроші - товар - *гроші». В банківській 

діяльності роль товару відіграють гроші, саме тому ланцюжок 

відтворювального процесу набуває вигляду «гроші - гроші (вкладення) - 

*гроші» [1]. 

Проведений аналіз теоретичних засад управління фінансовими ресурсами 

в цілому та управління залученими ресурсами зокрема показав недостатнє 

опрацювання фундаментальних засад цього напряму наукової думки в сфері 

банківської діяльності. Недостатньо уваги авторами приділено формулюванню 

сутності та мети управління як фінансовими, так і залученими ресурсами. 

У структурі системи управління виділяють такі компоненти, як об'єкт 

управління; суб'єкт управління; механізм управління; процес управління. 

Об'єктом управління в межах системи управління залученими ресурсами 

виступають залучені ресурси у всій їх різноманітності. Так, усі управлінські 

рішення впливають на процес формування певного обсягу, структури та якості 

залучених ресурсів, які формуються в банку [2; 3]. 
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Суб'єктами управління в системі управління залученими ресурсами банку 

виступають всі ланки та рівні організаційної структури банку, на які покладено 

відповідальність за формування цих ресурсів. Управління визначає інструменти 

та спосіб їх застосування (механізм) у процесі регулювання залучених ресурсів 

банку. Управління залученими ресурсами відбувається на трьох рівнях 

управління: стратегічний рівень; тактичний рівень; оперативний рівень [5]. 

На основі узагальнення думок авторів, які досліджували питання сутності 

поняття «механізм», нами розроблено удосконалене визначення економічної 

категорії «механізм управління залученими ресурсами». 

Так, на нашу думку, під механізмом управління залученими ресурсами 

банку слід розуміти сукупність важелів впливу (принципів, методів, функцій), 

які використовуються у процесі управління залученими ресурсами банку і які 

забезпечують взаємодію між двома підсистемами: керуючою та керованою. 

Дане визначення, на відміну від існуючих, дає можливість визначити місце та 

роль механізму в системі управління залученими ресурсами банку. 

Місце та роль механізму в системі управління залученими ресурсами 

можна представити у вигляді схеми (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Місце та роль механізму в системі управління залученими коштами 
комерційного банку 

Джерело: розроблено автором на основі [7] 
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Доцільно більш докладно зупинитись на принципах управління 

залученими ресурсами банку. Принципи являють собою основоположні засади, 

яким повинні відповідати дії суб'єктів, або підпорядковуватися системи та 

процеси. Дотримання встановлених принципів забезпечує реалізації 

встановлених цілей в рамках певної системи. 

Ми вважаємо, що управління залученими ресурсами банку повинно 

здійснюватися на основі загальних та специфічних принципів. До загальних 

принципів управління залученими ресурсами відносяться принципи, які 

визначають єдині підходи до управління залученими ресурсами на макро- та 

мікрорівнях у різних економічних системах: 

1) принцип науковості - управління залученими ресурсами повинно 

здійснюватися із дотриманням основних економічних законів та 

закономірностей з використанням науково-обґрунтованих методів та 

інструментів;  

2) принцип цілеполягання (даний принцип є фундаментальним в 

системі управління залученими ресурсами банку, його сутність полягає в тому, 

що всі управлінські дії повинні забезпечувати досягнення певних, встановлених 

цілей); 

3) принцип економічності (управління залученими ресурсами банку має 

здійснюватися на засадах економічної ефективності) [6]. 

До специфічних принципів можна віднести принципи, які визначають 

вимоги до діяльності банку щодо формування залучених ресурсів, бо процес 

залучення додаткових ресурсів повинен бути організований таким чином, щоб 

банк на будь-якому етапі залишався ліквідним, безперервно та оперативно 

вирішував потребу в залучених ресурсах, причому ці питання враховували б 

вирішення всіх завдань комплексно та узгоджено між усіма рівнями управління 

банку: 

1) принцип ієрархічності та узгодженості (управління залученими 

ресурсами банку повинно розподілятись та здійснюватися на стратегічному, 

тактичному та оперативному рівнях, узгоджено та послідовно); 
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2) принцип комплексності (даний принцип полягає в тому, що 

управління залученими ресурсами банку повинно здійснюватися з урахуванням 

всіх факторів, які впливають на процес формування залучених ресурсів банку); 

3) принцип безперервності (система управління залученими ресурсами 

банку потребує постійного і безперервного управління); 

4) принцип адаптивності (даний принцип передбачає гнучкість системи 

управління залученими ресурсами банку в умовах динамічної зміни зовнішніх 

та внутрішніх факторів); 

5) принцип оперативності (система управління залученими ресурсами 

банку має забезпечувати своєчасність у прийнятті управлінських рішень); 

6) принцип забезпечення ліквідності (даний принцип передбачає, що 

формування залучених ресурсів банку повинно здійснюватися при умові 

забезпечення заданого рівня ліквідності) [6]. 

Нами було запропоновано впровадити додатково такі принципи 

управління залученими ресурсами: принцип забезпечення ліквідності, принцип 

ієрархічності та узгодженості та принцип оперативності. Впровадження даних 

принципів обумовлено тим, що: 

1) впровадження принципу забезпечення ліквідності регламентує, що 

формування залучених ресурсів банку повинно відбуватись у відповідності з 

обсягами та строками їх розміщення в активні операції, оскільки 

невідповідність строків розміщення призведе до суттєвого розриву ліквідності 

та поставить під загрозу функціонування банку в цілому; 

2) реалізація принципу ієрархічності та узгодженості дасть змогу 

здійснювати управління залученими ресурсами банку «зверху-вниз», що 

дозволить забезпечити досягнення поставлених цілей, причому управлінські 

рішення на всіх рівнях повинні здійснюватися узгоджено та послідовно; 

3) застосування принципу оперативності дасть змогу здійснювати 

управління залученими ресурсами банку своєчасно, що дозволить оперативно 

приймати управлінські рішення у разі зміни кон'юнктури ринку фінансових 

ресурсів. 
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Управління залученими ресурсами банку здійснюється з використанням 

певних методів управління, які умовно поділяються на дві групи: цінові та 

нецінові методи. 

Як цінові, так і нецінові методи управління залученими ресурсами мають 

як певні переваги, так і ряд недоліків. 

Проте авторами до сьогодні дане питання не було достатньо досліджено. 

Нами було проведено порівняння сутності та інструментів цінових та 

нецінових методів управління залученими ресурсами та визначено основні 

переваги і недоліки цих методів. 

До переваг цінових методів можна віднести: простоту застосування 

методу та низькі адміністративні витрати по залученню коштів. 

Основним інструментарієм цінових методів є процентна ставка з 

залучення коштів, при чому використання даних інструментів не потребує 

додаткових витрат і зміни умов та якості обслуговування клієнтів банку.  

До недоліків цінових методів можна віднести такі чинники:  

− використання цінових методів не передбачає удосконалення 

організації діяльності в сфері надання банківських послуг щодо залучення 

ресурсів банку;  

− залучення додаткових ресурсів пов'язане із значним зростанням 

процентних витрат банку та скороченням маржі;  

− існують певні труднощі з визначенням чутливості зміни обсягів 

залучених ресурсів до зміни процентної ставки на ці ресурси;  

− зі зниженням процентної ставки на залучені ресурси знижується 

позитивне ставлення клієнтів до банку та кількість лояльних споживачів 

банківських послуг;  

− існує певний часовий лаг реакції клієнтів на змінення процентної 

ставки на залучені ресурси [8]. 

До переваг нецінових методів можна віднести наступні чинники: їх 

застосування дає можливість підвищити конкурентоспроможність банку, 
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сформувати позитивний імідж банку, проводити своєчасне інформування про 

нові продукти та послуги, які розробляються та впроваджуються банком. Крім 

того, використання нецінових методів збільшує кількість лояльних клієнтів 

банку та ставить нові вимоги до технічного та інформаційного забезпечення 

банку. 

Поточний стан ресурсного забезпечення банку може перебувати у 

певному стані, який характеризується достатністю та ліквідністю ресурсів: 

1) банк має достатній обсяг залучених ресурсів; 

2) банк має недостатній обсяг залучених ресурсів; 

3) банк має достатній обсяг залучених ресурсів, проте якість цих 

ресурсів є незадовільною (через порушення принципів залучення ресурсів, 

наприклад, спостерігається порушення принципу ефективності та 

оптимальності) [9]. 

Відповідно до стану, в якому перебувають залучені ресурси банку у 

конкретний проміжок часу та цілей розвитку банку, керівництво банку може 

приймати певні управлінські рішення щодо застосування в комплексі цінових 

та нецінових методів управління, для підтримання кількісного та якісного 

складу залучених ресурсів відповідно до потреб. Дані заходи в першу чергу 

спрямовані на групу ресурсів, які формують депозитний портфель банку. У разі 

їх дефіциту на ринку фінансових ресурсів, у банку приймаються рішення щодо 

залучення додаткових коштів на міжбанківському ринку кредитів та від 

Національного банку України. 

Так, відповідно до конкретної ситуації банком можуть бути реалізовані 

такі заходи з метою реалізації поставлених завдань в рамках певних 

стратегічних цілей (рис. 2). 
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Рис. 2. Застосування методів управління залученими ресурсами для досягнення 

управлінських цілей комерційного банку 

Джерело: розроблено автором на основі [7] 
 

Висновки. Забезпечення ефективності управління залученими ресурсами 

банку продовжує залишатися одним з найважливіших питань у менеджменті 

банківської діяльності. 

Результати даного дослідження дозволили прийти до більш якісного 

розуміння сутності, принципів та методів управління залученими ресурсами 

банку. 

Науковою новизною даного наукового дослідження є: 

1) авторське визначення сутності поняття «управління залученим 

ресурсами банку»;  

2) удосконалення визначення економічної категорії «механізм 

управління залученими ресурсами»;  

3) запропоновані до впровадження додаткові принципи управління 

залученими ресурсами: принцип забезпечення ліквідності, принцип 

ієрархічності та узгодженості та принцип оперативності;  

Цілі управління залученими коштами комерційного банку 

Збільшення обсягу 
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4) розроблення порядку використання методів та інструментів 

управління залученими ресурсами банку відповідно до поточного стану 

ресурсного забезпечення та встановлених цілей розвитку банку [10].  

Серед подальших напрямів дослідження актуальними питаннями є аналіз 

та удосконалення процесу управління залученими ресурсами банку та вивчення 

питань імітаційного моделювання як комплексного механізму управління 

залученими ресурсами банку. 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. У даній статті розглянуто 
концепцію фінансової стабільності  
підприємства, оцінку фінансової стабільності 
підприємства як основи його діяльності, що  є 
важливим джерелом для обґрунтування і 
прийняття оптимального управлінського 
рішення, щодо суб’єкта господарювання. В 
сучасних умовах діяльності підприємств, 
особливо у період фінансової кризи і соціально – 

політичної нестабільності в країні перед ними 
стоїть важливе завдання – забезпечити стійке 
та ефективне функціонування. Підприємства 
здійснюють свою діяльність на свій ризик  і 
несуть фінансову і майнову відповідальність. 
Фінансовий ринок вимагає постійного 
контролю за всіма змінами, що відбуваються в 
макро- і мікро середовищі. 
Ключові слова: фінансова стабільність, 
абсолютні і відносні показники, аналіз. 

Abstract. This paper examines the financial 

stability of the enterprise, the assessment of 

financial stability of the company as the basis 

of its activity, which is an important source 

for substantiating and adopting an optimal 

management decision regarding the entity. In 

today's business environment, especially in 

times of financial crisis and socio-political 

instability in the country, an important task is 

to ensure a stable and efficient functioning. 

Enterprises carry out their activities at their 

own risk and carry financial and property 

liability. The financial market requires 

constant monitoring of all changes occurring 

in the macro and micro environment. 

Keywords: financial stability, absolute and 

relative indicators, analysis. 

 

Вступ. На сьогоднішній день стан української економіки 

супроводжується новим етапом змін , посиленням економічної та політичної 

кризи, зростанням невизначеності та мінливістю умов господарювання, 

вимагаючи від суб’єктів господарювання швидкої та гнучкої реакції на зміну 

чинників зовнішнього середовища. Усі ці чинники передбачають впровадження 

ефективних механізмів управління на підприємстві, за допомогою яких 

підприємство здатне було б швидко сприйняти зміни, ідентифікувати їх і таким 

чином забезпечити відповідну адаптацію господарської, фінансової та 

інвестиційної діяльності. Тому важливим питанням для підприємства є 

забезпечення його фінансової стабільності. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Вивчення наукових 

публікацій дає змогу зрозуміти значення фінансової стабільності підприємства, 

які відображено в працях таких вчених як О. С. Філімоненков, М. Я. Коробов, 

Г. В. Савицька , Дж. Маршалл , К. Друрі, К. Хеддервік та інші. 

Забезпечення фінансової стабільності потребує ретельного вивчення і 

аналізу, що пов’язано із вивченням точного визначення фінансової 

стабільності. 

Метою статті є дослідження фінансової стабільності підприємства, та 

шляхів її забезпечення. 

Результати дослідження. Фінансова стабільність – це стан фінансової 

системи , за якого вона здатна належним чином виконувати основні функції, 

такі як фінансове посередництво та здійснення платежів, а також протистояти 

кризовим явищам. 

Фінансова стійкість – це здатність підприємства чи організації, в повній 

мірі функціонувати і розвиватися, а також зберігати рівновагу балансу як у 

зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, що гарантує здатність 

підприємства вчасно розплачуватись з кредитами, а також інвестиційну 

привабливість.  

Фінансову стійкість і стабільність підприємства забезпечує його 

виробнича, комерційна і фінансова діяльність. Стабільність фінансового стану 

підприємства забезпечується постійною платоспроможністю підприємства за 

рахунок підтримки достатнього рівня ліквідності активів (готової продукції, 

дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень та ін.). 

Якщо підприємство фінансово стійке, то воно в стані витримати несподівані 

зміни ринкової кон’юнктури, і не опинитися на краю банкрутства. Складові 

елементи фінансової стабільності представлені на рисунку 1. 

 

 

 

 



 

 

640 

 

 

 

Рис. 1. Складові елементи фінансової стабільності 
Джерело: сформовано автором на основі навчального посібника Філімоненкова О. С. 

Фінанси підприємств [8] 
 
Фінансова стійкість підприємства передбачає такий стан фінансових 

ресурсів, за раціонального розпорядження якими гарантується наявність 

власних коштів, стабільна прибутковість та забезпечується процес розширеного 

відтворення. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність 

операційного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну 

інформацію для інвесторів, а також відображає здатність підприємства 

відповідати за своїми боргами й зобов’язаннями. У такому розумінні фінансова 

стійкість, безперечно, є одним із головних факторів досягнення підприємством 

фінансової рівноваги та фінансової стабільності. 
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Загальну характеристику фінансової стабільності можна зобразити за 

допомогою схеми (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Характеристика фінансової стабільності 
Джерело: сформовано автором на основі наукової статті № 6 

 
Відомо, що кредитори уважно стежать за цими показниками, щоб 

пересвідчитись, що підприємство може оплатити свої короткострокові боргові 

зобов’язання, а також покрити фіксовані платежі доходами. 

Аналізуючи фінансову стабільність підприємства, можна дійти висновку, 

що власники підприємства (акціонери, інвестори та інші особи, що зробили 

внески в статутний капітал) завжди віддають перевагу розумному зростанню 

частки позичених коштів; кредитори (постачальники сировини і матеріалів, 

банки, що надають короткострокові позички) навпаки – віддають перевагу 

підприємствам з високою часткою власного капіталу. 

Тому, аналіз фінансової стабільності дає можливість оцінити, наскільки 

підприємство готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, 

наскільки воно є незалежним з фінансового боку, зростає чи зменшується 

рівень цієї незалежності, чи відповідає стан активів і пасивів підприємства 

завданням його фінансово-господарської діяльності. 

ЗАЛЕЖИТЬ 

- від ресурсів та 
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У сучасних умовах найбільше на фінансову стабільність підприємства 

впливають економічні та фінансові чинники (рис. 3). Вплив цих чинників може 

спричинити банкрутство та виникнення інших кризових явищ, внаслідок чого 

значно погіршується фінансова стабільність багатьох підприємств. 

 

 

 

 
Рис. 3. Чинники фінансової стабільності підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі наукової статті № 2  
 

Забезпечення фінансової стабільності в кризовий період потребує 

принципово нового підходу до управління фінансовою системою з метою 

підтримки її збалансованості (збільшення спроможності до акумуляції та 

ефективного розміщення фінансових ресурсів), підвищення стійкості 

(зменшення залежності від зовнішніх впливів).  

Збалансованість фінансової системи підприємства передбачає приведення 

у відповідність потреб підприємства у фінансових ресурсах і можливостей їх 

забезпечити. За таких умов фінансова стійкість повинна забезпечуватись 

зменшенням зовнішньої залежності підприємства шляхом скорочення 

фінансування за рахунок запозичень; використання раніше створених 

резервних фондів, вдосконалення системи управління ризиками тощо. 
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Стратегічний механізм забезпечення фінансової стабільності передбачає 

низку заходів, спрямованих на підтримку в довгостроковому періоді досягнутої 

фінансової рівноваги. При цьому ознаками фінансової стабільності 

підприємства є наступні (рис. 4). 

 

Рис. 4. Ознаки фінансової стабільності підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі  підручника Мних Є. В., Барабаш Н. С. 
Фінансовий аналіз [6] 

 
Найважливішою стадією управлінського циклу і елементом управлінської 
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фінансової стабільності підприємства, виступаючи методом детального 

дослідження його фінансового стану, виявлення недоліків і резервів 
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фінансової стратегії управління підприємства і стати засобом активного та 
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Велике значення в процесі забезпечення фінансової стабільності відіграє 

планування. Фінансове планування на підприємстві являє собою сукупність 

взаємопов’язаних процесів, що визначають майбутні потреби у фінансових 

ресурсах, необхідних для реалізації обраної ринкової стратегії, а також 

обґрунтування оптимальних напрямків їх залучення. Ефективна реалізація 

таких процесів базується на показниках виробничо-комерційної діяльності 

підприємства (обсяг виробництва, прибуток, асортимент товару і послуг, 

собівартість продукції) [10, с. 73]. Розробка фінансових планів на підприємстві 

повинна здійснюватись на основі ефективної фінансової стратегії. 

Основною метою фінансової стратегії є забезпечення підприємства 

грошовими коштами, яка розглядає питання формування, забезпечення і 

планування фінансів підприємства, вирішує задачі, що забезпечують фінансову 

стійкість підприємства в умовах підготовки і ведення стратегічних фінансових 

операцій.  

Найголовніше  місце у фінансовому плануванні відведено моніторингу, 

що використовується за умови позитивної динаміки показників. В разі 

виявлення негативних змін доцільним є використання контролінгу з метою 

визначення кількісного і якісного характеру відхилень, причин і тенденцій цих 

відхилень. У випадку неможливості мінімізації негативних тенденцій 

рекомендується повернутись до постановки цілей та визначення завдань. 

Тому, відповідно, фінансове планування є одним із засобів для 

забезпечення фінансової стабільності підприємства. Воно дозволяє забезпечити 

ресурсами виконання прогнозованих обсягів операційної та інвестиційної 

діяльності на засадах фінансової стійкості, створювати передумови для 

отримання чистого прибутку в розмірі, достатньому для самоокупності та 

самофінансування.  

Аналіз сутності та складових фінансової стабільності підприємства дає 

змогу сформувати ефективну теоретико-методологічну основу для оцінювання 

основних факторів, що впливають на формування фінансової стабільності 
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підприємства, а також дослідження процесу побудови стратегії забезпечення 

фінансової стабільності підприємства та тактики її впровадження. 

Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної 

стійкості підприємства в сучасних економічних умовах значною мірою 

залежить від наявності, використання й вдосконалення економічного 

потенціалу підприємства. Однією з особливостей нестійкого функціонування 

сучасних підприємств є кількісна, якісна та структурна недосконалість 

економічного потенціалу господарюючих суб'єктів, що зумовлена значними 

втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним фінансовим становищем 

підприємств. Використання й вдосконалення економічного потенціалу повинно 

надавати можливість ефективного застосування своїх ресурсів, а значить 

сприяти поглинанню зовнішніх й внутрішніх дестабілізуючих факторів, що є 

свідченням фінансової стабільності. 

Доцільним буде виділити такі заходи досягнення фінансової стабільності 

підприємства: 

− пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, 

що дозволить забезпечити мінімальний фінансовий ризик за максимальної 

рентабельності власного капіталу;  

− впровадження оперативного механізму фінансової стабілізації, 

спрямованої на зменшення фінансових зобов'язань та збільшення грошових 

активів, що забезпечують ці зобов'язання, з метою оптимізації ліквідності;  

− оптимізації збутової політики за рахунок забезпечення високої якості 

продукції та встановлення ціни, нижчої за середньогалузеву; розширення 

ринків збуту;  

− реалізація зайвих виробничих і невиробничих фондів, здача їх в 

оренду, що дозволяє збільшити грошові кошти на рахунку підприємства, як 

наслідок, підвищити його ліквідність і дозволить залучати довго- і 

короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності. 
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Висновки. Фінансова стабільність – це такий стан фінансової системи, 

що дає змогу забезпечити безперебійне здійснення розрахунків, ефективний 

розподіл фінансовий ресурсів та можливість управління фінансовими 

ризиками, а також запас фінансової міцності, що дає змогу протистояти 

негативним економічним шокам у майбутньому та запобігати їх негативному 

впливу на підприємство. Досягнення фінансової стабільності підприємства 

можливе лише за умови використання елементів сучасного менеджменту, 

своєчасної реакції на зміни зовнішнього середовища та стратегічного бачення 

майбутнього стану підприємства.  

Перспективи подальших досліджень стосуються розробки стратегії 

забезпечення фінансової стабільності підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ 

 
Анотація. У статті досліджено механізм 
надання фінансових послуг банком. У його 
структурі виділено нормативно-правовий 
механізм, який включає сукупність 
нормативної бази в частині надання послуг,  
організаційний механізм – об’єкт, суб’єкт, 
важелі, процедури й забезпечення та 
фінансово-економічний механізм – функції, 
методи та важелі. Розглянуто складові 
елементи механізму надання фінансових 
послуг банком та надано їх 
характеристику, на основі чого 
запропоновано його власне визначення. 
Обґрунтовано вплив державного 
регулювання валютного ринку на механізм 
надання фінансових послуг. Перспектива 
досліджень вбачається в удосконаленні 
механізму на основі специфіки послуги, 
діяльності банку, потреб клієнтів, тощо. 
Ключові слова: фінансові послуги, 
механізм, нормативно-правове 
забезпечення, елементи, етапи надання 
послуг.  

Abstract. The article investigates the mechanism 

of financial services provision by the bank. In its 

structure a regulatory and legal mechanism is 

included that includes a set of normative base in 

terms of providing services, organizational 

mechanism - object, subject, levers, procedures 

and provision and financial and economic 

mechanism - functions, methods and levers. The 

constituent elements of the mechanism of financial 

services provision by the bank are considered and 

their characteristics are given, on the basis of 

which its own definition is proposed. The 

influence of the state regulation of the currency 

market on the mechanism of provision of financial 

services is substantiated. The prospect of research 

is seen in the improvement of the mechanism 

based on the specifics of the service, the activities 

of the bank, the needs of customers, etc. 

Keywords: financial services, mechanism, 

regulatory framework, elements, stages of service 

provision. 

 

Вступ. В сучасних умовах розвитку ринку фінансових послуг суб’єктам 

досить важко працювати прибутково та утримати лідируючі позиції. Особливо 

це стосується банків, конкуренція серед яких є досить жорсткою, оскільки 

перелік їх послуг зазвичай є однотипним, вимоги основного регулятора 

банківської системи до діяльності за останній час суттєво зросли й кількість 

представників банківської сфери – значною. Зазначене вимагає від комерційних 

банків продуманої внутрішньої політики, що буде спрямована на клієнта та 



 

 

648 

 

дозволить підвищити ефективність надання фінансових послуг.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Фінансові послуги 

банківських установ є об’єктом дослідження низки вітчизняних і зарубіжних 

науковців (О. Барановський, Ю. Вергелюк, В. Вітлінський, О. Гончаренко, 

М. Гамбер, О. Дзюблюк, В. Корнєєв, М. Крупка та ін. [3; 4]).  

Зокрема, Вергелюк Ю. [1] вивчала якість фінансових послуг, що 

надаються банківськими установами. При цьому, автор виділила декілька 

рівнів, на яких доцільно визначати та стандартизувати критерії якості 

фінансових послуг банківських установ. 

Гончаренко О. [2] розглядала систему надання фінансових послуг 

фінансовими установами шляхом використання інтернет-технологій.   

Барановський О. та Крупка М. досліджували в цілому діяльність суб’єктів 

на фінансовому ринку, в тому числі і банківських установ. 

Аналіз напрацювань учених засвідчив, що предметом їх досліджень на 

сьогодні є загальні аспекти функціонування суб’єктів на фінансовому ринку, а 

питання формування механізму надання саме фінансових послуг залишається 

поза їх увагою й тому вимагає ґрунтовних досліджень. 

Метою статті є вивчення теоретичних аспектів формування механізму 

надання фінансових послуг через призму його структурування на окремі 

складові. 

Результати дсолідження. Працюючи в конкурентному середовищі на 

внутрішньому і зовнішньому сегментах фінансових ринків та зважаючи на те, 

що банки є провідними інститутами фінансової системи, що надають 

переважну частку фінансових послуг своїм клієнтам (порівняно з групою 

небанківських фінансових установ), вони постійно відчувають необхідність 

освоювати нові напрями діяльності та розширювати коло клієнтів. Тому, 

формування продуманої стратегії фінансових послуг банківських установ є 

важливим завданням, адже здебільшого неналежне задоволення потреб 

клієнтів, які купують послугу, стає причиною недовіри та пошуку більш 

якісних послуг у банків-конкурентів.  
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Вивчення в цілому банківського сектору країни за 2013-2018 рр. 

показало, що на сьогодні кількість функціонуючих банків суттєво зменшилася 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість банків в Україні станом на 01 січня звітних 2013-2018 рр.  
Показник  2013 р.  2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальна кількість банків, 
в т.ч.: 176 180 163 117 96 82 

- кількість банків з 
іноземним капіталом 

53 49 51 41 38 38 

- кількість банків зі 100% 
іноземним капіталом 

22 19 19 17 17 18 

Джерело: складено за даними НБУ [5] 
 
Скорочення кількості банків за період 2013-2018 рр. більш ніж у двічі 

пояснюється проведенням жорсткої політики НБУ щодо визначення їх 

надійності і платоспроможності. У той же час, варто зауважити, що кількість 

банків зі 100% іноземним капіталом протягом вказаного періоду є відносно 

стабільною і свідчить про довіру клієнтів до даних банківських установ. 

Розглядаючи відносини, що виникають між банком і клієнтом з приводу 

тієї чи іншої послуги варто зауважити, що їх практична реалізація відбувається 

завдяки функціонуванню певного механізму, у процесі якого організовується 

сам процес надання банківських послуг та реалізується можливість 

обслуговування клієнтів. 

У сучасній економічній літературі термін «механізм надання фінансових 

послуг» не зустрічається. Сам же термін «механізм» може мати декілька 

значень: 

− «внутрішня будова, система чого-небудь, що забезпечує порядок у 

якому-небудь виді діяльності, процесу» [6, c. 60];   

− «спосіб функціонування певної системи, тобто реалізації функцій її 

окремих елементів» [7, с. 17]  

− «сукупність методів і засобів впливу на процеси, їх 
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регулювання» [8, с. 57]. 

Зважаючи на зазначене, пропонуємо насамперед розглядати механізм 

надання фінансових послуг як комплекс окремих механізмів, що беруть участь 

в ефективній реалізації процесу надання послуг, зокрема: нормативно-

правового механізму, організаційного механізму, фінансово-економічного 

механізму. Взаємозв’язок таких механізмів представлено на рисунку 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплекс механізмів надання послуг банком  
Джерело: авторська розробка на підставі Закону України «Про банки i банківську 

діяльність» від 7 грудня 2000 р.  № 2121-III [10] 

 

Дія нормативно-правового механізму ґрунтується на нормативно-

правовому регулюванні, яке здійснюється шляхом прийняття, зміни, визнання 

такими, що втратили силу, нормативно-правових актів.  

Говорячи про фінансові послуги, варто зазначити, що система надання 

фінансових послуг в Україні реалізується на дії Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». У статті 4 

зазначеного Закону [9] визначено перелік фінансових послуг, де зазначено, що 

фінансовими послугами вважаються банківські та інші фінансові послуги, які 

надаються відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» (ст. 47) [10] 

банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у 

сфері страхування). 

Актуальність нормативно-правового механізму у складі механізму 

надання фінансових послуг також підтверджується і тим, що відносини між 

банком і клієнтом базуються на договірних засадах, через укладення 

відповідних договорів. 

Організаційний механізм включає ряд елементів, без яких процес надання 
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фінансових послуг є неможливим. До таких елементів варто віднести суб’єктів, 

об’єкти, принципи, важелі, процедури (етапи) надання послуг та забезпечення 

процесу надання послуг (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Організаційний механізм надання послуг банку 

Джерело: авторська розробка на підставі Закону України «Про банки i банківську 
діяльність» від 7 грудня 2000 р.  № 2121-III [10] 
 

Серед основних етапів надання фінансових послуг пропонуємо виділити 

наступні: 

1. Опрацювання запиту клієнта на отримання відповідної фінансової 

послуги. 

2. Вивчення споживача фінансової послуги. 

3. Підготовка пакету документів. 

4. Надання послуги та її використання споживачем. 

5. Контроль на використанням послуги. 

Фінансово-економічний механізм надання послуг являє собою сукупність 

фінансових і економічних методів, інструментів та важелів, які беруть участь у 

регулюванні відносин між банком і клієнтом (рис. 3). 

Таким чином, механізм надання послуг банком є засобом взаємодії 

Організаційний 
механізм 

Забезпечення процесу 
надання послуг 

Суб’єкт послуг Об’єкт надання 
послуг 

Процедури (етапи) 
надання послуг 

Важелі надання 
послуг 

Інформаційне 
забезпечення 

Нормативно-правове 
забезпечення  

Інституціональне 
забезпечення 

Принципи надання 
послуг 



 

 

652 

 

суб’єкта та об’єкта, сукупністю форм і способів реалізації процедур, які 

орієнтовані на клієнта. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фінансово-економічний механізм надання послуг банком  
Джерело: авторська розробка на підставі Закону України «Про банки i банківську 

діяльність» від 7 грудня 2000 р.  № 2121-III [10] 
 
Для того, щоб всебічно розкрити зміст поняття механізму надання 

фінансових послуг банком, пропонуємо розглянути більш детально елементи, 

які доцільно віднести до складу такого механізму (табл. 2). 

Таблиця 2 

Перелік елементів механізму надання фінансових послуг банком  
№ 

з/п 

Елемент 
механізму 

Характеристика 

1 Суб’єкт фізична або юридична особа, яка користується послугами банку 
2 Об’єкт послуга, що пропонується суб’єкту за певну плату 

3 Умови 
перелік підстав, що дозволяють отримати банківську фінансову 
послугу або обмежують можливість їх використання 

4 Метод 
сукупність прийомів практичного здійснення процесу надання 
послуг та обслуговування клієнтів 

5 Важелі засоби, що дозволяють реалізувати процес надання послуг та 
обслуговування клієнтів 

6 Принципи засади, на яких відбувається функціонування такого механізму 

7 Забезпечення 
сукупність фінансового, нормативно-правового, інформаційного, 
програмно-технічного та кадрового ресурсу, що дозволяє 
реалізувати процес надання фінансової послуги 

8 Інструменти 
засоби досягнення якості надання послуг та обслуговування 
клієнтів 

Джерело: авторська розробка на підставі Закону України «Про банки i банківську 
діяльність» від 7 грудня 2000 р.  № 2121-III [10] 
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На основі розглянутих складових механізму надання фінансових послуг 

пропонуємо наступне його визначення: це сукупність принципів, методів, 

важелів, інструментів, а також фінансового, нормативно-правового, 

інформаційного, програмно-технічного та кадрового видів забезпечень 

реалізації відносин, що виникають між суб’єктами у сфері банківського 

обслуговування щодо надання та отримання фінансових послуг. 

Ефективність функціонування механізму надання фінансових послуг 

обумовлює сучасний стан та тенденції розвитку ринку банківських послуг та 

залежить від ролі державного регулювання процесу їх надання. 

Зокрема, якщо розглядати фінансові послуги банку на валютному ринку, 

то можемо спостерігати досить жорстке регулювання з боку регулятора 

фінансового ринку. Схематично особливості такого регулювання та його вплив 

на механізм надання фінансових послуг представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Особливості механізму регулятивного впливу на надання фінансових послуг  
на валютному ринку  

Джерело: авторська розробка на підставі Закону України «Про банки i банківську 
діяльність» від 7 грудня 2000 р.  № 2121-III [10] 

 
Таким чином, надання фінансових послуг є досить складним процесом, 

що вимагає значних ресурсів, засобів та забезпечення. 
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В умовах жорсткою конкуренції, суб’єкти господарювання, у тому числі і 

банки, зобов’язані всіляко покращувати якість надання своїх послуг, що 

вимагає від них постійного пошуку шляхів та засобів їх реалізації. Тому, 

підсумовуючи результати дослідження варто сказати, що елементи зазначеного 

механізму надання фінансових послуг банком можуть бути удосконалені та 

розвинені. Зокрема, розвиток банківського моніторингу, поглиблене 

дослідження питань, пов’язаних з потребами клієнтів у тих чи інших послугах, 

продуктах. 

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, 

що механізм надання фінансових послуг банком являє собою складну 

структуровану систему, єдність елементів якої дозволяє розробити власний 

підхід до клієнта в частині окремих видів фінансових послуг.  

Зважаючи на те, що вітчизняна законодавча база виділяє значну кількість 

фінансових послуг, що можуть надаватися банківськими установами, 

перспектива подальших досліджень вбачається у побудові механізму їх 

надання, з урахуванням специфіки послуги, діяльності банку, його внутрішньої 

політики та потреб клієнтів. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 

 
Анотація. Вітчизняні підприємства працюють 
в умовах становлення ринкової економіки, коли 
відбувається насичення ринку споживчих 
товарів, загалом підвищується якість продукції 
та посилюється нецінова конкуренція. Це 
зумовлює прагнення виробників до 
індивідуалізації своєї продукції, виокремлення її 
серед собі подібних. Одним з найефективніших 
способів диференціації продукції є формування 
конкурентоспроможної торгової марки 
підприємства. Основною проблемою на ринку 
побутових холодильників є той факт, що 
українські споживачі постають перед 
проблемою вибору серед великого 
різноманіттям продукції, яка пропонується на 
ринку. Важливо для покупця купити не тільки 
дешевшу, але, якщо мова йде про холодильник, 
то і якісну побутову техніку (функціональні 
властивості, будова холодильника, гарантійний 
термін тощо). 
Ключові слова: холодильник, властивість, 
функції, якість, класифікація, ознака, 
призначення, конкурентоспроможність. 

Abstract. The domestic enterprises work in 

the conditions of the emergence of a market 

economy, when the saturation of the 

consumer goods market is taking place, in 

general, the quality of products increases and 

non-price competition intensifies. This leads 

to the desire of producers to individualize 

their products, isolating it among its own. 

One of the most effective ways of product 

differentiation is the formation of a 

competitive brand (KTM) of the enterprise A 

basic problem at the market of domestic 

refrigerators is circumstance that the 

Ukrainian consumers appear before the 

problem of choice among plenty of products 

that is offered at the market. It is important 

for a customer to buy not only more cheap, 

but, if the question is about a refrigerator, 

quality domestic technique (functional 

properties, structure of refrigerator, 

warranty term and other). 

Keywords: refrigerator, property, functions, 

quality, classification, sign, setting. 

competitiveness. 

 

Вступ. У всьому світі останнім часом стають все жорсткішими вимоги, 

що висуваються споживачами до якості товарів. Проблема якості у сучасних 

умовах визнається найважливішою ринковою характеристикою товару. Якість є 

джерелом зростання національного багатства, а її визначення і способи 
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вираження є одним з найважливіших питань сучасності. 

На сучасному етапі ринкових економічних відносин найбільш гостро 

стоїть завдання перед виробниками і продавцями оптимального формування 

асортименту технічно складних електропобутових машин, які б відповідали 

функціональним, естетичним, ергономічним, економічним умовам сьогодення. 

Асортимент регулюється ринком, а головний критерій ринкової економіки — 

це максимальний прибуток, шляхом задоволення потреб споживачів. 

Отже, виходячи з цього, нагальною виявляється проблема щодо пошуку 

можливих шляхів підвищення якості зокрема і побутової техніки, що надходить 

на споживчий ринок, а також пошук шляхів оптимізації процесу визначення її 

якості та конкурентоспроможності. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Аналіз властивостей 

побутових холодильників сучасного асортименту виявив, що не усі вони 

відповідають зростаючим технологічним, експлуатаційним та екологічним 

вимогам. Опираючись на результати досліджень таких вітчизняних та 

закордонних вчених як Агбаша В., Башнянина Г., Балака Е., Деревянко С., 

Єрмоліна Н., Макаренко О., Михайлова В., Полікарпова І., Повода В. та інших, 

проаналізовано тенденції розвитку технологій створення холодильників, що 

дозволило окреслити та визначити основні підходи до одержання продукції 

нового асортименту.  

Актуальність, практична значущість, недостатня дослідженість вказаного 

питання зумовили вибір теми статті, визначили її мету та завдання. На 

сучасному етапі розвитку ринкової економіки є необхідність розробки системи 

управління якістю побутової техніки в роздрібній торгівлі. 

Метою статті є визначення чинників, які забезпечують спроможність 

побутових холодильників функціонувати в умовах ринкових відносин та 

жорсткої конкурентоспроможності виробників товарів. 

Результати дослідження. На сучасному етапі ринкових економічних 

відносин найбільш гостро стоїть завдання перед виробниками і продавцями 

оптимального формування асортименту технічно складних електропобутових 
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машин, які б відповідали функціональним, естетичним, ергономічним, 

економічним умовам сьогодення. Асортимент регулюється ринком, а головний 

критерій ринкової економіки — це максимальний прибуток, шляхом 

задоволення потреб споживачів. 

Сучасні побутові холодильники — це складні побутові прилади, що 

працюють у специфічних умовах — в житлових (кухонних) приміщеннях, тому 

до них пред'являють високі вимоги: функціонування в автоматичному режимі, 

користувач, якщо і виконує, то тільки найпростіші операції по догляду за ними; 

мінімальний рівень шуму; високий рівень надійності; повна безпека 

функціонування; можливо малі габаритні розміри при певній корисної 

місткості, невелика вартість і малі експлуатаційні витрати. 

На сьогоднішній час запропоновано цілий ряд класифікацій 

холодильників. Це зумовлено перш за все постійним вдосконаленням продукту, 

за рахунок навіть невластивих для них функцій [2, с. 59]. 

Техніко-економічні характеристики, які мають, як правило, чисельне 

вираження властивостей товару і використовуються при оцінці його 

конкурентоздатності (табл. 1). 

Даний товар має досить затребувані функції, призначені в основному для 

зберігання швидкопсувних продуктів харчування. Хоча гарантійний термін 

використання холодильників складає всього 1-3 роки, вони є найбільш 

надійними в плані виконання своїх функцій, і досить довговічними. 

Таблиця 1 

Кількісні показники холодильників 
Найменування показника Одиниця виміру 

1 2 

Загальний (брутто) об'єм холодильника дм3 
Загальний (брутто) об'єм морозильної камери дм3 
Корисний об'єм морозильної камери дм3 
Корисний об'єм холодильної камери дм3 
Температура в морозильній камері, не вище °С 
Температура в холодильній камері, не вище не нижче °С 
Добове споживання електроенергії кВт / год кг / добу 
Ефективність заморожування м 2 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Загальна площа для зберігання продуктів кг / год 

Кількість виробленого льоду мм 

Джерело: узагальнено автором за [3] 
 
Холодильники — товар підвищеного попиту, досить представницька 

група на споживчому ринку, оскільки включає широкий набір холодильників 

різних марок і технічних характеристик, і формування кращої структури 

асортименту даних товарів у торгівлі становить певний інтерес.  

Сучасний український ринок холодильного обладнання почав складатися 

на початку дев'яностих років і в даний час продовжує активно розвиватися. 

Оцінки ємності ринку, що наводяться в різних джерелах, досить суттєво 

різняться. 

За способом управління холодильники можна поділити на два основних 

типи — механічні та електронні [5]. 

«Механіка» вже давно нам знайома та як і раніше актуальна для багатьох 

видів техніки. Її перевага полягає в тому, що в холодильнику ми безпосередньо 

управляємо термостатом за допомогою механічного регулятора. Не дивлячись 

на те, що задати точну температуру з її допомогою досить складно, у роботі 

такий механізм простий і довговічний. 

Електронне керування, у свою чергу, дозволяє більш філігранно 

регулювати температуру в кожній камері. До слова, більшість моделей з 

електронним типом управління мають невеликий дисплей, який може бути як 

зовні холодильника, так і зі внутрішньої його сторони. 

Варто сказати і про умовно третій тип холодильників, які можуть 

похвалитися наявністю Smart-управління. Це означає, що, завдяки 

підключенню холодильника до Wi-Fi, їм можна управляти не тільки при 

особистому контакті, а й віддалено за допомогою свого смартфона з будь-якої 

точки на карті. Стосується це не тільки настроювання температури в різних 

камерах, а й, наприклад, отримання повідомлення при довго відкритих 

дверцятах або віддаленого включення режиму суперзаморожування. 
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Таких моделей на ринку небагато й займаються їх виробництвом лічені 

бренди, але ігнорувати їх існування теж не варто. Ще не ясно, складуть нові 

технології конкуренцію тим, які вже перевірені часом, але для тих людей, яким 

до душі ідея створення «розумного» будинку, такий варіант може стати 

непоганою підмогою. 

Холодильник можна віднести до самої «ненажерливої» побутової техніки 

в будинку, тому клас енергоспоживання ігнорувати не варто. Холодильникові 

властива та ж класифікація споживання енергії, що й більшості побутової 

техніки — від D до A +++, при цьому перший має найгірший показник [1]. 

Кожен представлений на ринку холодильник має спеціальну наліпку, на 

якій можна побачити не тільки літеру, котра відносить пристрій до того чи 

іншого класу енергоспоживання, але й дізнатися скільки кіловат на рік «з’їсть» 

ваш новий холодильник (рис. 1).  

 

Рис. 1. Класи енергоспоживання  холодильників 
Джерело: [1] 

 
Енергозберігаюча програма і відсутність необхідності в проведенні 

ремонтних заходів — це найважливіші аспекти, які можуть бути оцінені 

кожним представником цільової аудиторії. Одночасно з цим всі продукти 

радують ідеальної свіжістю, так як вони захищені динамічною системою 

охолодження. Інноваційні технології дозволяють зберігати оптимальний 

температурний режим в кожному квадратному дюймі. Успішній реалізації 

продукції сприяє той факт, що продукція випускається на європейських 

заводах, що функціонують в Швеції, Словенії, Польщі та Угорщини. 
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Рефрижератор важко віднести до розряду «тихої» техніки, тому чутливим 

до сторонніх звуків користувачам важливо розуміти, як вибрати максимально 

безшумний холодильник. 

Більшість відповідальних виробників вказують у характеристиках своїх 

моделей рівень шуму, який вимірюється в децибелах. Встановлена норма 

«комфортного» шуму для холодильника має рамку в 45 дБ. Зрозуміло, чим цей 

показник нижче, тим менше нам заважають звуки компресора, але тут є один 

нюанс. 

Деякі бренди роблять акцент на тому, що їх холодильники (серії або ж 

конкретні моделі) працюють тихіше за інші представлені на ринку. І дійсно – 

фірмові безшумні системи можуть знижувати гучність роботи до 30-35 дБ. 

Проте свою ексклюзивність ці самі бренди не соромляться міряти у грошах, при 

чому в досить вагомих сумах [4]. 

Однак усі фахівці одностайні в тому, що обсяги продажів становлять 

десятки мільярдів доларів, а товари, які на ньому представлені, різняться не 

тільки виробниками, але і складністю та кількістю функцій, що виконуються. 

В таблиці 2 представлено групи складності холодильників залежно від 

виконуваних функцій. 

Таблиця 2 

Групи складності холодильників залежно від виконуваних функцій 

Виконувана функція 
Група складності 

0 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Зберігання охолоджених продуктів + + + + + + 
Зберігання заморожених продуктів при температурі:       
мінус 6 °С - - - - + - 
мінус 12 °С - - - + + - 
мінус 18 °С + + + - - - 
Заморожування продуктів + + - - - - 
Розморожування продуктів спеціальним пристроєм + - - - - - 
Автоматичне відтаювання випарника холодильної 
камери (при його наявності) + + + - - - 

Автоматичне або напівавтоматичне відтаювання 
випарника 

- - - + - - 

Відтаювання випарника вручну - - - - + - 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Світлова сигналізація режимів роботи + + - - - - 
Звукова сигналізація про порушення правил 
експлуатації + - - - - - 

Джерело: узагальнено автором за [2] 
 

Якщо говорити про найнадійніші холодильники, про фірми, які 

випускають кращі моделі і є сьогодні конкурентними на ринку, то можна 

відмітити, що кращими з них є: авторитетний німецький бренд, який встиг 

завоювати ідеальну репутацію. Можливості використання холодильників 

Liebherr насправді істотно відрізняються, адже модельний ряд відрізняється 

різноманітністю і широким ціновим діапазоном [9]. 

Electrolux пропонує холодильники, які відповідають найкращим 

стандартам. Фірма зі Швеції намагається в повному обсязі виправдовувати надії 

своєї цільової аудиторії. Більш того, техніка відрізняється економною витратою 

електроенергії [7]. 

Німецька марка Bosch також заслуговує підвищеної уваги до себе. 

Цікавлячись тим, яка технологія знову забезпечує високий рівень надійності, 

LG Пропонує досконалу продукцію. Її холодильна техніка відрізняється 

наявністю мульти повітряного потоку, завдяки чому «гарячі» точки відсутні і 

функціональність залишається на ідеальному рівні. 

Atlant — ще один гідний бренд. Цікавлячись, які найкращі сучасні 

холодильники пропонуються, можна відзначити продукцію Atlant. Основа 

роботи будь-якої моделі — це використання двох компресорів, завдяки чому 

будь-яка поставлена задача успішно виконується [8]. 

Вітчизняний виробник холодильників «Норд» переніс виробництво з 

Донецька до Китаю. У 2016 році українське підприємство «Норд» оголосило 

про припинення своєї роботи в окупованому Донецьку [8]. 

Висновок. Аналіз галузі показує, що, по-перше, йде концентрація 

виробництва, по-друге, підприємства легкої промисловості по багатьом групам 

виробів втрачають свою частку в тій частині ринку, яка належить українським 
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товарам і, по-третє, розподіл виробничих потужностей по регіонах вкрай 

нерівномірний. Одним з шляхів вирішення проблеми власного виробництва 

холодильників є шлях до організації виробництв побутової техніки методом її 

крупновузлового складання з закуповуваних по імпорту машинокомплектів. 

Цей варіант, у даний час, використовують ряд підприємств України, але 

виготовлення виробів здійснюється в малих кількостях [10]. Другий варіант —

 організація, створення повномасштабних виробництв виготовлення виробів 

побутової техніки по всьому технологічному циклу: власне виготовлення 

деталей, вузлів, комплектуючих виробів, складання, випробування, реалізація, 

сервісне обслуговування продукції. 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки є необхідність розробки 

системи управління якістю побутової техніки в роздрібній торгівлі, яка б була 

спроможна функціонувати в умовах ринкових відносин та жорсткої 

конкурентоспроможності виробників товарів.  

Для задоволення попиту населення вітчизняні виробники повинні 

випускати продукцію з високими споживчими характеристиками, оптимальною 

собівартістю, які мають бути конкурентоспроможними відносно до аналогічних 

товарів виробництва закордонних країн. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ СУХИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Анотація. Об’єктом дослідження є оцінка якості 
управління асортиментом сухих будівельних 
сумішей на торговельному підприємстві. 
Визначено, що процес формування асортименту 
сухих будівельних сумішей складається з декількох 
етапів, де відбувається його моделювання, 
акумулювання товарів, оптимальне 
структурування та реалізація. Процес 
формування торговельного асортименту товарів 
повинен відбуватися зі врахуванням стану, 
інтенсивності й тенденцій змін в соціально-

економічному, організаційному, інноваційному та 
інституціональному середовищі та враховувати 
більш широкий, ніж загальноприйнятий (широта, 
глибина, повнота) діапазон властивостей 
асортименту, а саме: раціональність, новизна, 
гармонійність, насиченість, стабільність, 
фірмовий стиль. Розроблено величезну кількість 
різних модифікаційних добавок в сухі суміші, що 
впливають на певні властивості кінцевого 
продукту (бетону). У складі окремих видів 
сумішей їх може бути до дванадцяти, причому 
деякі з них займають в об'ємі суміші дуже малий 
відсоток. Вони прискорюють або уповільнюють 
тверднення, покращують легкоукладуваність, 
зменшують кількість води, підвищують 
морозостійкість і пористість.  
Ключові слова: сухі будівельні суміші 
опоряджувальні роботи, шпаклівки, асортимент, 
споживач. 

Abstract. The object of the study is the 

assessment of the quality of the management of 

the range of dry building mixtures in a trading 

company. It is determined that the process of 

forming the assortment of dry building mixtures 

consists of several stages, where its modeling, 

accumulation of goods, optimal structuring and 

implementation are carried out.The process of 

formation of the retail assortment of goods 

should take place taking into account the state, 

intensity and trends of changes in the socio-

economic, organizational, innovation and 

institutional environment, and take into 

account the broader range of assortment 

properties than the generally accepted 

(latitude, depth, completeness) range, namely: 

rationality, novelty , harmony, saturation, 

stability, corporate style. A huge number of 

different modifying additives in the dry mix 

have been developed, which influence certain 

properties of the final product (concrete). In 

the composition of certain types of mixtures, 

they can be up to twelve, with some of them 

occupy a very small percentage in the volume 

of the mixture. They accelerate or slow down 

the hardening, improve the wear and tear, 

reduce the amount of water, increase frost and 

porosity.  

Keywords: dry construction mixtures of 

finishing work, putty, assortment, consumer. 
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Вступ. Сухі будівельні суміші (СБС) – це сучасні матеріали для ремонту, 

які 

дозволять значно скоротити терміни виконання ремонтних робіт і 

кількість відходів, що забруднюють вашу квартиру. Вони застосовуються: 

– при кладочних роботах в будівництві; 

– для вирівнювання стін і стелі при ремонтних роботах; 

– для влаштування нових покриттів підлоги і ремонту старих підстав; 

– при декоративних і облицювальних роботах; 

– при будівництві промислових об’єктів зі спеціальними технічними 

вимогами; 

– в системах зовнішнього утеплення будівель [4, с. 96 ]. 

На сучасному етапі практично немає торговельних підприємств, які  

пропонують лише один вид товару. Деякі підприємства обмежують свою 

діяльність, збутом єдиної групи товарів. Інші займаються збутом декількох 

груп товарів. У будь-якому випадку на підприємстві виникає потреба 

управління товарним асортиментом СБС. 

Аналіз дослідження та постановка завдання. Сухі суміші – мрія 

будівельника. Основні переваги, це – зручність при транспортуванні, 

стабільність складу суміші, значно вищі технічні характеристики, легкість в 

роботі, висока якість обробки, можливість механізувати роботу штукатурів, що 

дозволяє в десятки разів збільшити їх продуктивність, скорочення термінів 

виконання ремонтних робіт і багато інших. 

Основою всіх сухих сумішей є традиційні в’яжучі матеріали – цемент, 

гіпс і вапно [2, с. 105 ]. Другий обов’язковий компонент – наповнювач, в ролі 

якого можуть виступати різні матеріали на кшталт крейди, вапняку, каоліну 

(біла глина) і т. п. Що ж дозволяє цим матеріалам володіти всіма 

перерахованими вище властивостями? Відгадка криється в третій, дуже малій, 

але невід’ємній частини в складі СБС – хімічних добавках і 

модифікатори. Саме ці порошки, що містяться в суміші в дуже невеликій 

кількості, дозволяють гіпсовим шпаклівкам довгий час (до 1 години) не 
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укріпляти, вода з розведеною розчинної суміші не вбирається в пористу 

підставу (це згодом призвело б до утворення тріщин), а цементний клей або 

штукатурки наносити легко, немов масло на бутерброд. Такі добавки 

застосовують всіма, без винятку, виробниками СБС – це мається на увазі самою 

технологією їх виготовлення. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних засад по формуванню 

оптимального товарного асортименту зробили такі вітчизняні та іноземні 

науковці Дихтль Е., Хершген Х., Котлер Ф., Ассель Г., Джобер Д., Берман Б., 

Аванс Дж. Р., Зав’ялов П. С., Попов Е. В., Романов А. Н., Ребицький В. М., 

Кардаш В. Я., Кубишина Н. С., Зозульов О. В. Однак огляд наукової літератури 

дозволяє зробити висновок про відсутність чіткого розмежування в деяких 

товарних аспектах, які не дозволяють глибоко проаналізувати та визначити 

специфіку товарного асортименту як джерела конкурентноздатності 

підприємства.  

Метою статті є надання рекомендацій щодо ефективного управління 

асортиментом СБС, адже за новими тонкошаровими технологіями – майбутнє 

будівельної промисловості і зараз вже жодне будівництво не обходиться без 

цих матеріалів. 

Результат дослідження. Рецепти сухих сумішей є комерційною 

таємницею кожної компанії-виробника, тому що за ними лежить довга і 

наполеглива праця заводських лабораторій, які виробляють тисячі випробувань 

складів з різними компонентів в їх різних пропорціях [5]. 

Серед сухих будівельних сумішей виділяють наступні основні різновиди: 

– вирівнюють штукатурки для внутрішніх (на основі гіпсу і вапна) і 

зовнішніх (на основі цементу) робіт; 

– шпаклівки (стартові і фінішні, гіпсові і цементні); 

– штукатурки декоративні для зовнішніх (цементні) і внутрішніх 

(гіпсові) робіт; 

– ґрунтовки (зміцнюють і з антисептичним / протигрибковим 

ефектом); 
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– клею (цементні – стандартний для плитки, для натурального 

каменю, для утеплювачів, білий для мармуру; гіпсовий – для гіпсокартону); 

–  цементні затирання для швів між плитками і наповнювачі для 

тріщин при ремонті основ; 

–  гідроізоляційні склади; 

–  склади для влаштування стяжок і наливних підлог (в т. ч. з 

підвищеними технічними характеристиками для використання на промислових 

об’єктах СБС є альтернативою традиційним «мокрим» розчинів, що 

застосовуються ще нашими дідусями [7, с. 190].  

Їх основні переваги, крім уже згаданих, це – зручність при 

транспортуванні, стабільність складу суміші, значно вищі технічні 

характеристики, легкість в роботі, висока якість обробки, можливість 

механізувати роботу штукатурів, що дозволяє в десятки разів збільшити їх 

продуктивність, скорочення термінів виконання ремонтних робіт і багато 

інших. 

Основою всіх сухих сумішей є традиційні в’яжучі матеріали – цемент, 

гіпс і вапно. Другий обов’язковий компонент – наповнювач, в ролі якого 

можуть виступати різні матеріали на кшталт крейди, вапняку, каоліну (біла 

глина) і т. п. [9]. 

Що ж дозволяє цим матеріалам володіти всіма перерахованими вище 

властивостями? Відгадка криється в третій, дуже малій, але невід’ємній 

частини в складі СБС – хімічних добавках і модифікаторах. Саме ці порошки, 

що містяться в суміші в дуже невеликій кількості, дозволяють гіпсовим 

шпаклівкам довгий час (до 1 години)  не  укріпляти, вода з розведеною 

розчинної суміші не вбирається в пористу підставу (це згодом призвело б до 

утворення тріщин), а цементний клей або штукатурки наносити легко, немов 

масло на бутерброд. Такі добавки застосовують всіма, без винятку, 

виробниками СБС – це мається на увазі самою технологією їх виготовлення [6]. 

В ТОВ «Епіцентр К» реалізуються СБС ПрАТ «Термінал М» торгової 

марки Siltek та MIKC, французькі (Semin), польські (Atlas) та інших 
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виробників (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація сухих будівельних сумішей за видами робіт 

Види робіт 

Функціональне 
призначення 

сумішей 

Групи сухих будівельних сумішей та сфера їх 
застосування 

1 2 3 

Опоряджувальні 
роботи:  

*облицювальні;  
*штукатурні;  
*фарбувальні 

(фасадні);  
*улаштування 

підлог 
  

Клейові суміші 

Група К1. Для закріплення керамічних, фаянсових, 
клінкерних та інших плиток з водопоглинанням понад 
3 %, розміром не більш як 300×300 мм на бетонних, 
цегляних та обштукатурених недеформованихосновах 
усередині та зовні будинків. Може використовуватись 
як вирівнювальний шар 

Група К2. Для закріплення плиток з природного 
каменю, скла, кам'яного литва та інших матеріалів з 
водопоглинанням менше 3 %,розміром не більш як 
300×300 мм на бетонних, цегляних та 
обштукатуренихнедеформованих основах усередині та 
зовні будинків, у тому числі за методом «плитка на 
плитку» 

Група К3. Для закріплення усіх видів плиток усередині 
та зовні будинків, у тому числі розмірами понад 
300×300 мм, на деформованих основах (підлоги з 
підігрівом, тераси, балкони, сходи таін., конструкції, 
що зазнають температурних і вологісних перепадів) 

Суміші для 
заповнення швів 

Групи З1. Для заповнення швів завширшки 1—5 мм 
міжкерамічними, фаянсовими, клінкерними та іншими 
плитками з водопоглинанням понад 3 %, що закріплені 
на недеформованих основах і експлуатуються у 
звичайних умовах всередині та зовні будинків (стіни) 
Групи З2. Для заповнення швів завширшки 4—10 мм 
між плитками з природного каменю, скла, кам'яного 
литва та інших матеріалів з водопоглинанням менш як 
3 %, що закріплені на недеформованих основах і 
експлуатуються у звичайних умовах всередині та зовні 
будинків (стіни та підлоги) 
Група З3. Для заповнення швів розміром 2 мм і більше 
між плитками усіх видів, у тому числі закріпленими на 
деформованих основах всередині та зовні будинків 
(стіни та підлоги) 

Суміші для 
анкерування 

Групи З4. Швидкотвердні суміші для анкерування та 
закріплення металевих елементів, що 
використовуються в облицювальних роботах 

Група З5. Високоміцні суміші для анкерування та 
закріплення металевих елементів, що 
використовуються в облицювальних роботах 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 

Суміші для 
штукатурних робіт 

Група Ш1. Декоративні штукатурні суміші для 
внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, 

обштукатурених і гіпсокартонних основах 
(товщина шару — 2,5—5 мм) 

Група Ш2. Гіпсові вирівнювальні штукатурні 
суміші, в тому числі на легких наповнювачах, для 

внутрішніх робіт (товщина шару — 3—30 мм) 
Група Ш3. Декоративні штукатурні суміші для 

зовнішніх робіт по бетонних, цегляних і цементно-
піщаних основах (товщина шару — 2,5—5 мм) 
Група Ш4. Цементні вирівнювальні штукатурні 

суміші для внутрішніх і зовнішніх робіт (товщина 
шару — 3—30 мм) 

Суміші для 
підготовки 

поверхонь під 
опорядження 

Група СІ. Шпаклівки на основі мінеральних 
в'яжучих (гіпсу, цементу) або полімерних 

зв'язуючих для внутрішніх робіт по бетонних, 
цегляних, обштукатурених поверхнях і 

гіпсокартону 

Група С2. Шпаклівки на основі цементу для 
зовнішніх і внутрішніх робіт по цегляних, бетонних 

і цементно-піщаних поверхнях. Можуть 
фарбуватися фарбами, приготовленими на основі 

органічних розчинників 

Ґрунтувальні 
суміші 

Група С3. Для просочування і ґрунтування основ 
перед нанесенням покриттів 

Сухі 
полімермінеральні 

фарби 

Група Ф1. Для внутрішніх робіт по підготовлених 
бетонних, цегляних, обштукатурених поверхнях і 
гіпсокартону 

Група Ф2. Для зовнішніх робіт по підготовлених 
бетонних, цегляних та цементно-піщаних 
поверхнях 

Суміші для 
влаштування 

підлог 

Група П1 . Для влаштування стяжок підлог 
(товщина шару — 10—80 мм). Можуть 
використовуватися для влаштування стяжок по 
утеплювачу (товщина шару — не менш як 30 мм, 
залежить від міцності теплоізоляції та 
інтенсивності механічних навантажень) 
Група П2. Самовирівнювальні суміші для 
влаштування горизонтальних і гладеньких 
поверхонь під різні покриття (міцність основи — не 
менш як 15 МПа, товщина шару — 2—15 мм) 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

  

Група П3. Високоміцні суміші для влаштування 
полімерцементних покриттів підлог по міцних 
основах (не менше 30 МПа). Стійкі до дії помірних 
навантажень (виробничі приміщення), придатні для 
фарбування (товщина шару — 5—30 мм) 

Група П4. Швидкотвердні суміші для зовнішнього 
та внутрішнього ремонту бетонних основ (підлог, 
сходів, рамп та ін.), влаштування монолітних основ 
і обігрівних підлог, а також для заливання 
обігрівальних елементів (можливе введення 
заповнювача фракції 2—8 мм) 

Ізоляційні 
роботи:  

*гідроізоляційні;  
*утеплення 

фасадів 

Суміші для 
гідроізоляції 

Група Г1. Для влаштування гідроізоляційних 
покриттів резервуарів, терас, балконів, 
фундаментів, стін у підвалах. Наносяться з боку 
напору води по бетонних, цегляних та цементно-
піщаних основах.  

Джерело: узагальнено автором за [6] 
 
Ефективне управління асортиментом СБС – одне з найбільш складних 

завдань, які сьогодні стоять як перед ТОВ «Епіцентр К» , так і перед 

виробничими підприємствами. Рішення про збільшення або скорочення 

товарної номенклатури підприємства повинне ґрунтуватися на цілому 

комплексі маркетингових, фінансових і стратегічних підходів. 

Товарний асортимент необхідно планувати. Планування визначається 

стратегією продажів, а стратегія продажів ґрунтується на стратегії розвитку 

підприємства.  

Сухі будівельні суміші- товар більш гуртовий, аніж роздрібний. 

Роздрібну торгівлю цих товарів стримує не тільки специфіка ринку, а й 

специфіка товару. Інколи  магазини не хочуть його брати через брак достатньої 

площі, або неможливість розширити штат вантажників аби регулярно 

переносити тонни товару. У будівельному гіпермаркеті ТОВ «Епіцентр К» цих 

проблем немає. У наявності в реалізації є майже усі  асортиментні групи  СБС. 

Найбільш поширений бренд сухих будівельних сумішей – Cerezit [8 ].  

Висновки. За новими тонкошаровими технологіями – майбутнє 
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будівельної промисловості і зараз вже жодне будівництво не обходиться без 

цих матеріалів. Що стосується рядових споживачів, то, роблячи сьогодні 

ремонт в квартирі, вже мало хто буде укладати плитку на суміш піску з клеєм 

ПВА, 99% споживачів куплять для цієї мети спеціальний клей. До слова 

сказати, так званий «євроремонт» неможливо зробити без застосування сухих 

будівельних сумішей [1]. 

У споживача виникає закономірне питання, хто випускає такі диво-

суміші, і якій торговій марці можна довіряти? Сьогодні матеріали для обробки і 

ремонту представлені на ринку в широкому асортименті і на будь-який смак. 

Але  необхідно довіряти маркам і матеріалам, які мають стабільну репутацію у 

будівельників. І слідуючи патріотичному заклику «Купуймо українське», не  

потрібно забували, що вітчизняні виробники вже в змозі скласти гідну 

конкуренцію зарубіжним торговим маркам [10]. 
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СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ СПОРТИВНОГО ОДЯГУ 

 
Анотація. У статті проведено аналіз стану 
ринку спортивних товарів в Україні з метою 
виявлення можливостей та загроз для 
діяльності вітчизняного виробника. Досліджено 
сегментацію ринку, тенденції його розвитку, 
конкурентну ситуацію ,мотиви купівельної 
поведінки споживачів. Оцінено загальну 
привабливість ринку шляхом кількісної оцінки 
та порівняння основних можливостей та 
загроз. Рушійною силою еволюції спортивного 
костюма  стала поява нових еластичних 
матеріалів, які з’явилися на зміну трикотажу. 
Поступово розроблялися  спортивні костюми,  
що мали здатність відбивати  ультрафіолетові 
промені, регулювати температуру тіла 
спортсмена, допомагали роботі м’язів, та 
заощаджувати енергію. 
Ключові слова: привабливість ринку, мотиви 
купівельної поведінки, аналіз ринку, ринок 
спортивних товарів, сегментація ринку, 
конкурентна ситуація. 

Abstract. He article analyzes the state of the 

sports goods market in Ukraine in order to 

identify opportunities and threats for the 

activity of the domestic producer. 

Sigmentation of the market, tendencies of its 

development, competitive situation, motives 

of consumer behavior of consumers are 

researched. The overall attractiveness of the 

market is assessed by quantifying and 

comparing key opportunities and threats. The 

driving force behind the evolution of the 

athletic suit was the emergence of new elastic 

materials that were replaced by knitwear. 

Gradually developed sports suits that had the 

ability to reflect ultraviolet rays, regulate the 

body temperature of the athlete, helped 

muscle work, and save energy. 

Keywords: attractiveness of the market, 

motives of buying behavior, market analysis, 

market of sports goods, market segmentation, 

competitive situation. 

 

Вступ. Важливою передумовою формування ефективних маркетингових 

стратегій є глибокий та об’єктивний аналіз тенденцій, що складаються у 

зовнішньому економічному середовищі і зумовлюють можливості і загрози для 

діяльності підприємства. Традиційно до тенденцій, які підлягають 

першочерговому розгляду, відносять соціальні, конкурентні, технологічні, 

екологічні ,економічні, правові та  регульовані. Для оцінки тенденцій у 

зовнішньому середовищі підприємству необхідна інформація. Постачання такої 

інформації є завданням маркетингових інформаційних систем, зокрема 

підсистем маркетингових спостережень, що відповідають за вивчення і аналіз 
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зовнішньої вторинної інформації – даних, зібраних раніше для цілей, відмінних 

від пов’язаних з вирішенням досліджуваної  проблеми. Аналіз тенденцій у 

зовнішньому економічному середовищі є актуальним етапом розробки 

маркетингових стратегій і для тих підприємств, що працюють на ринку 

спортивних товарів України. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Сучасний спорт став 

важливою галуззю економіки багатьох країн, зокрема й України. У нього 

залучено значні фінансові кошти і значну кількість робочої сили. Нині ступінь 

розвитку галузі спорту фактором, що впливають на темпи розвитку суспільства, 

рівень і якість життя населення, ділову активність. Сучасні дослідження 

свідчать, що у людей, які систематично займаються фізичною культурою і 

спортом, продуктивність праці вища, ніж у тих, хто спортом не займається [5]. 

Крім того, плинність кадрів серед активних спортсменів значно нижча, ніж в 

їхніх однолітків. Це ж стосується трудової дисципліни. Такі фактори 

сприятливо позначаються на продуктивності праці та виробництві загалом [4]. 

Проблеми формувння ринку спортивного одягу та взуття знайшли 

відображення в роботах таких науковців М. С. Беднарчук, Б. Семак. 

Метою даної статті є дослідження ринку спортивних товарів та виявлення 

можливостей загроз, що існують в теперішній час на даному ринку. Результати 

дослідження призначенні для розробки ефективної стратегії діяльності 

вітчизняного підприємства – виробника спортивного одягу.  

Результати дослідження. Популярність здорового образу життя сьогодні 

зростає в усьому світі, що спричиняє підвищення попиту на послуги 

спортивних секцій та клубів. Швидко зростають продажі спортивної 

атрибутики та спеціалізованих продуктів харчування. 

Навряд чи зараз залишилися люди, яких треба переконувати в користі 

здорового способу життя і занять спортом. Все більше українців від 

теоретичних міркувань переходять до практики, і це позначається на динаміці 

виробництва спортивного одягу, взуття , спорядження , тренажерів і т. д. В 

останні п'ять років попит на спортивні товари в Україні зростає, хоча при цьому 
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їх виробництво так і не стало економічно ефективною сферою діяльності. 

При оцінюванні привабливості ринку або конкретного ринкового 

сегменту на підставі порівняння існуючих на ньому можливостей і загроз для 

конкретного бізнесу доводиться враховувати дуже багато факторів. Дж. 

Сондерс, Г. Хулей та Н. Пірсі розрізняють такі провідні фактори привабливості 

ринку (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фактори, що впливають на привабливість сегменту ринку 

Джерело: [4] 
 

Проте, ті ж автори відзначають, що зазначений перелік має загальний 

характер, і що вагомість факторів, які визначають привабливість або 

непривабливість ринку для конкретної компанії, буде залежати від специфіки 

сфери діяльності, самої компанії та пріоритетів її керівництва. Тому при аналізі 

ситуації на вітчизняному  ринку спортивних товарів звернемо увагу в першу 

чергу на ті фактори, які є найбільш суттєвими саме для даного ринку. 

Український ринок спортивних товарів зараз знаходиться в стадії 

становлення, його місткість за різними підрахунками приблизно 1,2-1,3 млрд. 

дол. США. Частка українських виробників в загальному обсягу цього ринку, на 

жаль, становить від 0 до 10% залежно від категорій товару. Приблизно 90 % 

спортивних товарів поки що імпортується в Україну з-за кордону [5]. 

Світовий ринок спортивних товарів досить динамічний, його місткість, на 

думку експертів, складає понад 100 млрд. дол. США на рік. Природно, значна 
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частка споживання спорттоварів доводиться на розвинені країни – США та ЄС. 

До 70 % всього світового виробництва спортивної продукції припадає на трійку 

лідерів – Китай (близько 28 %), США (близько 25 %) і Росію (близько 20 %). 

Частка товарів європейського походження становить близько 15 %. 

В Україні ринок спортивних товарів розвивається досить динамічно – 

учасники ринку говорять про щорічне зростання на 10-20 %. 

Найбільшій обсяг світових продажів товарів для здорового способу життя 

забезпечує сегмент спортивного одягу. Місткість цього сегменту у світі складає 

38-40 млрд. дол. США на рік. В свою чергу, світовий ринок спортивного одягу 

чітко розділяється на окремі сегменти [8]. 

Перший сегмент – це «професійний» одяг для спортсменів. Це, як 

правило, дорога продукція, при виробництві якої застосовуються інноваційні 

технології, використовуються особливі матеріали, враховуються особливості 

того чи іншого виду спорту. Такий одяг, природно, купують професіонали, а 

також клієнти дорогих спортивних клубів та секцій. За оцінками фахівців, 

таких споживачів – не більше 5 % від загальної кількості [1]. 

 Однак саме заможні прихильники здорового способу життя приносять 

імпортерам основний дохід. 

Другий сегмент – одяг для спортсменів-любителів, якісний, але 

дешевший. 

Третій, найбільший – це одяг спортивного стилю: спортивні костюми, 

куртки тощо, які підходять для заміських поїздок, прогулянок біля моря та 

інших видів активного відпочинку. Найактивніші покупці такого одягу – 

молодь [2]. 

Розглянувши три ключові цільові групи, можна зробити висновок про те, 

що поділ продукції йде насамперед за призначенням, тобто застосуванням в 

житті. 

Дослідження, проведене серед українських споживачів, в цілому 

підтвердило зазначені вище світові тенденції. 

Так, співвідношення цілей споживачів при купівлі спортивного одягу 
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виявилося таким: спорт професійний (9,2 %), спорт для любителів (39 %), 

просто носити (51,8 %) [3]. 

Серед представників перших двох сегментів найбільший попит у 

споживачів знаходять спортивні товари вузької спеціалізації. Тому пошук 

спортивних товарів майже в 90 % випадків пов'язаний з конкретним видом 

спорту. Частка, що залишилася, припадає на одяг у спортивному стилі, або на 

товари, що характеризуються широким колом застосування. 

Найбільшу частку на українському ринку спортивних товарів становлять 

товари для зимових видів спорту, що зумовлено як тим, що у країні добре 

розвинені традиції зимового відпочинку у Карпатах, так і тим, що приладдя для 

зимового спорту в середньому коштує дорожче, ніж для літнього. На літні 

спортивні товари, як вважають експерти, доводиться менш третини продажів; 

певна частка належить також товарам, що не мають вираженої сезонної 

орієнтації – більярд, єдиноборства тощо. 

При виборі спортивного магазину споживачі звертаються до таких 

джерел, як: реклама (23,9 %), рекомендації сім'ї та друзів (35,4 %), попередній 

особистий досвід (40,7 %). Причому, переважна більшість респондентів віком 

до 45 років керуються думкою сім'ї та друзів, особливо категорії 36-45 років (80 

%). Категорії від 19 до 35 і більше 45 років, керуються під час виборів магазину 

попереднім особистим досвідом. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на сьогоднішній день спостерігаються 

наступні провідні тенденції розвитку українського спортивного ринку: високі 

темпи росту ринку; загострення конкуренції; посилення позицій великих 

міжнародних компаній; розвиток регіональних ринків; зміни в системі 

дистрибуції; формування ринкової інфраструктури; зростання інтересу до 

спорту, активного способу життя. Основні споживачі спортивних товарів 

відносяться до «середнього класу». Ринок спортивних товарів стає все більш 

привабливим, головним чином, за рахунок великої кількості потенційних 

покупців, недостатньої насиченості ринку товарами, моди на спортивний стиль 

в одязі, взутті і аксесуарах [9]. 
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Серед факторів, що пояснюють позитивну динаміку на ринку спортивної 

індустрії в Україні можна виділити такі: велика кількість потенційних 

покупців; більше 10 % населення України регулярно займається фізкультурою 

й спортом; популяризація спортивного способу життя; постійне збільшення 

числа торгових центрів, у яких є спортивні відділи; мода на спортивний стиль у 

масового споживача. 

Основними проблемами ринку спортивних товарів є: значна кількість 

контрабандного спортивного товару; при цьому, часто в Україну привозять те, 

що в Європі збути неможливо – старі невдалі моделі, взуття низької якості і 

навіть явний брак; відсутність кваліфікованих кадрів; особливо не вистачає 

дизайнерів, модельєрів; для багатьох українських виробників, судячи з їхньої 

продукції, проблема залишається невирішеної: якість гарна, але моделі не 

сучасні [7].  

Одним із шляхів суттєвого підвищення якості та 

конкурентоспроможності вітчизняного спортивного одягу й взуття може стати 

розширення асортименту, поліпшення якості й екологічної безпеки сировини та 

подальше вдосконалення й модернізація технології її перероблення. 

Перспективним напрямом є використання у швейному та взуттєвому 

виробництві нових високоякісних і екологічно безпечних текстильних 

матеріалів. Поширеними для виготовлення багатьох видів спортивного одягу й 

взуття є природні текстильні матеріали (бавовна, льон, вовна) та їхні суміші з 

різними видами хімічних волокон – поліефірних, поліакрилонітрильних, 

поліамідних, віскозних. Сучасний ринок висуває нові вимоги до екологічної 

безпеки, гігієнічності та комфортності основних видів спортивного одягу й 

взуття: надійність та зручність в експлуатації; відповідність антропометричним, 

ергономічним, фізіологічним вимогам; здатність захищати тіло людини від 

несприятливих кліматичних умов і небажаної дії біологічних чинників; 

мінімальна забруднюваність і максимальне очищення; відповідність моді за 

конструкціями, моделями, фасонами, оздобленням [10].  

На ринку спортивних товарів України сьогодні існує більше 
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можливостей, ніж загроз, тобто в цілому ринок є привабливим для бізнесу. 

Основні можливості створюють мода на спортивний стиль та інтерес до 

здорового способу життя, на другому місці – збільшення кількості фітнес-

клубів та представників «середнього класу» як їх постійних відвідувачів, на 

третьому – зростання продажів в регіонах та кількості торгових центрів, де 

торгують спорттоварами. Загрозу для вітчизняного виробника становлять 

складнощі з підбором кваліфікованих кадрів дизайнерів одягу та жорстка 

конкуренція на ринку, насамперед з боку відомих світових брендів. 

Донедавна практично всі спортивні магазини були орієнтовані на продаж 

дорогих спортивних товарів відомих світових брендів. Тільки за останні 

декілька років компанії, що вийшли на ринок в 90-і роки, стали послідовно 

розширювати асортимент, включаючи товари менш іменитих і дорогих марок. 

Незважаючи на високий рівень рентабельності в преміальній ніші, мережні 

фірми почали обслуговувати споживача із середнім статком.  

Висновки. Надії на більш активний розвиток ринку спортивних товарів в 

Україні пов’язані насамперед з посиленням популярності спорту, активного 

відпочинку та здорового способу життя серед широких верств населення. 

Також попит на товари для спорту значною мірою зумовлений бурхливим 

розвитком спортивної інфраструктури: фітнес- центрів, спортивних клубів, 

тренажерних залів, басейнів та ігрових майданчиків, магазинів з продажу 

спорттоварів тощо [1]. Все це дає підстави оцінити український ринок товарів 

для здорового образу життя як надзвичайно привабливий для бізнесу внаслідок 

суттєвого переважання можливостей над загрозами. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КАРАМЕЛЬНОЇ ПАСТИ В 
УКРАЇНІ ТА У СВІТІ 

 
Анотація. Використання косметичних засобів 
походить з глибокої давнини. 
З незапам'ятних часів у всіх народів широко 
застосовувались різні природні речовини для 
прикрашання обличчя і тіла, у релігійних 
обрядах, чарівництві, магії тощо. Сучасне 
поняття косметики значно ширше: 
косметикою називають і засоби догляду за 
шкірою, волоссям, за ротовою порожниною і 
зубами, засоби для запобігання передчасному 
старінню шкіри, для виведення багатьох 
дефектів шкіри, для профілактики деяких 
захворювань та ін. Косметичні товари мають 
свої особливості, які належать тільки цій 
товарній групі. Визначено функціональні 
особливості переваги та недоліки, розглянуто 
питання зародження використання карамелі у 
інших галузях окрім продовольчої. Порівняно 
зростання попиту та пропозиції. 
Ключові слова: карамель, цукрова паста, 
шугаринг, епіляція., косметика 

Abstract. The use of cosmetics comes from 

ancient times. From time immemorial, different 

natural substances have been widely used in 

all peoples to decorate the face and body, 

religious ceremonies, magic, magic, etc. The 

modern concept of cosmetics is much broader: 

cosmetics are also known as skin care 

products, hair, oral and dental care, a means 

to prevent premature aging of the skin, to 

eliminate many skin defects, to prevent certain 

diseases, etc. Cosmetic products have their 

own peculiarities that belong only to this 

product group. The functional peculiarities of 

advantages and disadvantages are determined, 

the issue of the origin of the use of caramel in 

other fields besides the conductor is 

considered. Compared to the growth of supply 

and demand. 

Keywords: caramel, sugar paste, shugaring, 

and epilation.,cosmetics 
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Вступ. У всі часи ідеально гладка шкіра вважалася головною складовою 

жіночої привабливості. Красуні придумували різні методи, що дозволяють 

позбутися від непотрібної рослинності на ногах або руках. Крім щадних 

способів (жир гіпопотама, масло черепахи) існували і досить радикальні заходи 

(миш’як, розпечений прут). 

Шугаринг в цьому ряду стоїть окремо, тому що це не тільки ефективний, 

а й приємний метод епіляції. Його відкриття приписують відразу двом 

єгипетським царицям – Нефертіті і Клеопатрі. Але хто з них зробив це першою, 

вже не має значення, головне, що методика жива до цих пір, і вже допомагає 

сучасним красуням підтримувати свою красу. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні та 

методичні засади визначення особливостей епіляції шугаринг знайшли 

відображення у дослідженні таких науковців як: Ковальська Л. П., Лазарєв Є. І., 

Любшікіна С. А., Миколаєва М. А., Карташова Л. В., Положішнікова М. А. 

Аналіз наукових досліджень цих авторів дозволив встановити, що на 

сьогодні в світі, використання карамелі охоплює все більше нових галузей, 

(лікувальних, косметичних, тощо). 

Актуальність, практична значущість, індивідуальність, визначили її мету 

та завдання. 

Метою статті є надання практичних рекомендацій та більш 

конкретизоване та поглиблене пояснення значення та використання карамелі в 

складі косметики у всьому світі.  

Результати дослідження. У теперішній час український парфумерно-

косметичний ринок переживає стадію розвитку, про що свідчать прагнення 

фірм, що працюють на ньому, завойовувати нові ніші. Дешева продукція, що 

наситила ринок, повільно витискується більш дорогими товарами. Особливого 

успіху на українському ринку досягають закордонні фірми. Той факт, що великі 

імпортери збільшили за рік обсяги продажу своєї продукції в середньому у 1,5 

рази, говорить про значну ємність вітчизняного ринку – місця на ньому поки 

що вистачає всім [8]. 
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Цукрова епіляція — одна з древніх косметологічних процедур, 

батьківщиною шугаринга вважається стародавній  Єгипет. У Стародавній 

Персії шугарінг був досить популярний, так як мати на тілі волосся вважалося 

непристойним. Тому одна з назв процедури - перська епіляція. У сучасному 

світі епіляція стала досить популярною процедурою з середини 80-х років 

минулого століття [5]. Бренд косметичних засобів Lady Caramel створений на 

основі косметичної компанії Ельфа в Україні. 

Компанія також випускає такі бренди як Fresh Juice, Dermaglin, Dr. Sante, 

Магія трав, Pink Elephant, BIO, Bio Naturell, Sun Energy, Зелена аптека, 

Домашній доктор, Salon SPA collection, до складу компанії також входить 

Фармацевтична Фабрика Ельфа. 

Бренд Lady Caramel пропонує дієву косметику, завдяки якій легко 

прибрати волосся навіть з чутливих ділянок. Виробник пропонує крем і віск для 

епіляції, а також серію після депіляції і перед депіляцією. 

Віск для депіляції Сaramel продається у вигляді смужок і ділиться 

за призначенням: для зони бікіні і пахв, обличчя і тіла. Регулярне застосування 

засобу протягом тривалого часу сприяє зменшенню кількості волосся. 

Крем для депіляції забезпечує делікатне і швидке видалення волосся та 

запобігає подразненню, заспокоюючи і зволожуючи шкіру. 

Догляд після депіляції можливий за допомогою сироватки, яка 

уповільнює ріст волосся. 

Охолоджуючий гель Caramel використовується перед епіляцією з метою 

зниження больових відчуттів під час проведення процедури. До його складу 

входить масло м'яти, що заспокоює шкіру, захищає від подразнень і має 

антисептичну дію. 

Теплий віск для депіляції Lady Caramel складається з натуральних 

компонентів авокадо, каріте і какао, які запобігають подразненню роблячи 

шкіру гладкою на найближчі 4 тижні. 

Карамель — натуральний інгредієнт, який можна зустріти, перш за все в 

складі декоративної косметики - в помадах, румянах і інших засобах. Однак 
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карамель в косметиці — це не тільки барвник, а й досить корисний 

(а головне — безпечний!) допоміжний компонент [7]. 

Карамель — аморфна речовина коричнево кольору, отримана з харчових 

вуглеводів при ретельно контрольованої тепловій обробці в присутності 

невеликих кількостей харчових кислот, лугів або солей. Карамель 

використовувалася в харчовій промисловості в якості природного барвника 

протягом багатьох років — тепер вона міцно закріпилася і в б'юті-індустрії. Так 

як попит на натуральні косметику і продукти особистої гігієни продовжує 

рости, інтерес до карамелі в якості барвника для особистої гігієни також 

зріс. [9]. 

Карамель використовується в складі косметики в першу чергу як 

колоритний агент натурального походження, а також в якості маскуючої 

речовини і, рідше — аромати. Карамель надає коричневий колір косметичним 

продуктам і засобам особистої гігієни, в великих кількостях вона також дає 

приємні, «смачний» запах, а іноді може приховати якісь візуальні недоліки 

косметичного засобу [4]. Карамель виступає в якості не тільки природного 

барвника, але також і промоутера адгезії, тобто покращує зв’язки інших 

компонентів в косметиці або їх зчеплення з поверхнею шкіри при контакті. 

Володіє крім цього слабко вираженими зволожуючими і пом'якшуючими 

властивостями (рис. 1). 

Цей інгредієнт не має терапевтичних показань, оскільки його дія в складі 

косметики - виключно декоративне. 

Карамель в складі косметики абсолютно безпечна: точно така ж (з точки 

зору біохімії) карамель зазвичай використовується в якості харчового барвника 

і для ароматизації різних цукерок, кондитерських виробів і десертів. 
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Рис. 1. Переваги карамельної епіляції над іншими видами видалення волосся 

Джерело: розроблено автором 
 

Насправді карамель присутня  не тільки в складі декоративної косметики 

(блиски для губ, компактний макіяж, помади), вона використовується при 

розробці найрізноманітніших видів продукції — в засобах по догляду за 

шкірою і товари особистої гігієни [2, с. 59]. Так, деякі продукти для засмаги, 

гелі для душу, шампуні для миття тіла, рідкі миючі засоби, продукти для 

укладання волосся і рідини для полоскання рота включають в себе цей 

ароматний коричневий компонент. Ще одна поширена застосування цього 

компонента - пасти і склади для ваксинга і шугаринга: в них якраз затребувані 

потужні адгезують властивості карамелі. 

Карамель отримують шляхом регульованої теплової обробки харчових 

вуглеводів (цукру). Як тільки цукор розтане, він дає характерний карамельний 

колір і аромат. Щоб прискорити процес карамелізації можуть бути використані 

лугу і солі, а також протиспінюючі  агенти. Сировина для косметики є 

конденсати поліаміносахаридів, отримані за допомогою процесу, який носить 

схожу назву — карамелізація [6]. 

Карамель-сирець являє собою м'яку податливу субстанцію. Цей продукт 

не підлягає тривалому зберіганню, він втрачає свої властивості, змінюючи колір 

і в'язкість з плином часу. По суті, це колоїдний розчин, який має різний заряд, 

Чому саме 
«Карамель»? 

гіппоалергенна – використовуються тільки 
натуральні інгредієнти, повна відсутність хімічних 
добавок; 

мала травматичність – видаляються тільки самі 
волоски, клітини шкіри не травмуються; 

простота проведення – можна проводити не тільки 
в косметичному кабінеті, але і вдома. 

тривалий ефект – видаляє волосся з коренем, а, 
значить, шкіра надовго залишається гладкою; 

живильний ефект – у готової суміші міститься 
велика кількість вітамінів, які допомагають 
одночасно з епіляцією живити і пом’якшувати 

шкіру; 
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який добре розчиняється в воді, але тільки частково — в водно-спиртовому 

середовищі. Колоїдний заряд карамелі сильно залежить від рН. 

І ось тут починається найцікавіше: насправді «карамелі бувають різні» —

вони діляться на чотири класи: звичайна чи каустична карамель (клас I); 

каустична сульфіт карамель (клас II); карамельний аміак (клас III); сульфат 

амонію карамель (клас IV). Дуже важливим є розуміння різних класифікацій 

карамелі і того, як вони можуть бути застосовані в формулах косметичних 

засобів. Так, позитивно заряджені карамелі слід використовувати з позитивно 

зарядженими інгредієнтами, таких як катіони або протеїни. А негативно 

заряджені карамелі слід використовувати в косметичних композиціях з 

негативно зарядженими молекули, таких як аніонні ПА [5]. 

Реалізація карамельної пасти залежать від сезону, тобто, у сезон, коли 

температура на вулиці підіймається, зростає попит за карамельну пасту 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість закупівлі карамельної  пасти в Україні за 2017-2018 рр. 

 Джерело: створено автором з  накладних надходження команії Velvet 
  
З даної таблиці можемо сказати, що продажі карамельної пасти залежать 

від сезону, тобто, у сезон, коли температура на вулиці підіймається, зростає 

попит за карамельну пасту, тому, що більшість жінок бажають бути 

привабливими і не мати зайвого волосяного покрову на шкірі, тому надають 

перевагу процедурі епіляції, що набагато краще, ніж просте бриття, або 

видалення волосся восковою епіляцією. 

Коли наступає холодна пора року, люди також хочуть бути гарними і без 

зайвого волосся, але не так інтенсивно, як наприклад літом, тому що більша 

частина тіла захована під теплий одяг, тому і ми можемо прослідкувати 

зниження закупівлі і продажів (рис. 2) 

Рік 

2017 2018 

Перша половина року: 100000 тонн Перша половина року: 200000 тонн 
Друга половина року: 178000тонн Друга половина року: 298900тонн 
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Рис. 2. Кількість закупівлі карамельної пасти в Україні за 2018 рр. 

Джерело: створено автором з  накладних надходження команії Velvet 
 

Висновки. Сьогодні у виробництві косметичних засобів 

використовуються нові хімічні сполуки, які дозволяють не лише розширити 

асортимент продукції, але і отримати ефективні косметичні препарати. Так, 

широке застосування в косметичних засобах отримали нові хімічні продукти 

органічного синтезу (емульгатори, пасти, барвники, аромати і т. д.), нові види 

сировини (смоли, плівкотвірні речовини, віск тощо), ПАР. 

 На даний момент, цукрова епіляція шугаринг, займає провідні місця у 

галузі косметології, безпосередньо, у процедурах видалення волосся. Також її 

широко використовують у доглядових процедурах, таких як скраб. Завдяки 

своїм гіпоалергенним, простим та не вибагливим властивостям, цукрова паста 

«на вершині олімпу» і до того ж цілком безпечна і дуже смачна Зміна 

зовнішнього вигляду, кольору, запаху свідчить про зниження якості цих 

виробів, що може бути небезпечним для здоров’я людини. 

Ряд фізико-хімічних показників (вміст свинцю, миш’яку, ртуті, водневий 

показник — рН, кислотне і перекисне числа та ін.) є основними показниками 

безпеки косметичних виробів. 

Вся косметика підлягає обов’язковій сертифікації, при якій проводиться 

експертиза за показниками безпеки [10]. 
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АНАЛІЗ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 

  
Анотація. У статті проведено моніторинг 
поточного стану ринку молока та молочної 
продукції. Під час аналізу ринку молочних 
продуктів визначені ключові тенденції 
розвитку світового та українського ринків: 
надана розгорнута характеристика 
динаміки виробництва та ємності ринку; 
проведений аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності в розрізі видів молочних 
продуктів; виділена специфіка в споживанні 
та визначені ключові напрямки подальшого 
розвитку ринку. Важливим є успішне 
проходження молочною галуззю 
трансформації від введення більш жорстких 

Abstract. The article describes and analyzes the 

current state of the market of whey cheeses in 

Ukraine and in the world. The indexes of 

production and consumption of cheese, exports 

and imports are analyzed. These companies hold 

leadership positions in the Ukrainian cheese 

market. The basic tendencies in the world 

market of raw materials are determined. The 

main problems of the dairy industry and cheese 

production in particular are outlined. A forecast 

is made on the main trends that will be observed 

in this market in the future. It is important that 

the milk industry succeeds in transforming from 

the introduction of more stringent quality 
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стандартів якості молока, що 
закуповується у фермерів і населення. 
Експортна складова ринку буде залежати 
від моторності українських учасників 
зовнішньоекономічної діяльності в пошуку 
нових і розширенні наявних каналів збуту для 
вітчизняної молочної продукції 
Ключові слова: молоко, молочна продукція, 
експорт, імпорт, виробництво. 

standards for milk purchased from farmers and 

the population. The export component of the 

market will depend on the moretness of 

Ukrainian participants in foreign economic 

activity in the search for new and expansion of 

existing sales channels for domestic dairy 

products 

Keywords: cheese, cheese market, export, 

import, production. 

 

Вступ. Українське молоко – стратегічний продукт на ринку вітчизняного 

продовольства, предмет бізнесового інтересу і політичних торгів, наповнювач 

державного бюджету, об’єкт докладання величезних зусиль ветеринарів.  

У сучасних умовах поступового просування України до досягнення своєї 

головної стратегічної мети – інтеграції національної економіки до системи 

світових зовнішньоекономічних зв’язків – надзвичайно актуальною постає 

проблема ефективного розвитку окремих галузей і регіонів країни, а також 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках [2]. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Значну увагу дослідженням 

ринку молока та молочної продукції приділили у своїх працях такі відомі вчені, 

як О. В. Шубровська, Т. С. Андрійчук, Т. В. Сокольська, П. С. Березівський, 

Н. С. Белінська,  С .В. Васильчак, А. М. Лисенко, П. Т. Саблук, Н. Я. Слободян. 

Проте, не зважаючи на наявність значної кількості наукових розвідок із цієї 

проблематики, ще залишаються  малодослідженими окремі аспекти сучасного 

функціонування ринку молока й молочних продуктів, які мають важливе 

науково - теоретичне значення та практичну цінність. 

Мета статті – зʼясування поточного стану, тенденцій і векторів розвитку 

ринку молока та молокопродуктів в Україні й обґрунтування можливих 

способів виходу з кризи й підвищення ефективності його функціонування. 

Результати дослідження. Молочні продукти на полицях українських 

магазинів представлені в досить широкому асортименті. Виробники 

намагаються привернути увагу покупців до своїх торгових марок, виводячи на 

ринок продукцію з новими смаковими та іншими споживчими властивостями. 
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Ціни на українське молоко і продукти з нього мають тенденцію до 

підвищення. Так, у вересні 2017 року середня закупівельна ціна на молоко у 

вітчизняних фермерів зросла на 47,1% в порівнянні з аналогічним періодом 

2016- го, з 4,73 до 6,95 гривень за кілограм. 

Збільшення доходів агропідприємств у сфері виробництва молока 

сприяло значному уповільненню темпів скорочення поголів'я корів в нашій 

країні, що свідчить про поступове подолання кризи в галузі (рис. 1). 

 

Рис. 1 Динаміка поголів’я корів в Україні, млн. голів. 
Джерело: 3  
 
Про позитивні тенденції розвитку молочного ринку в Україні останнім 

часом свідчать і дані про виробництво продуктів з молока, вираженому в 

доларах США. Якщо в 2014 і 2015 роках грошовий обсяг цього ринку 

скоротився на 11,3% і 25,8% відповідно, то вже у 2016-му спад склав усього 

1,1%, а за підсумками трьох кварталів 2017-го спостерігається зростання на 

17, 8% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (рис. 2). 

2.55
2.44

2.26 2.17 2.16 2.12

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2013 2014 2015 2016 9 міс. 2016 9 міс. 2017

Поголів`я корів, млн. гол.



 

 

689 

 

 

Рис. 2 Динаміка виробництва молочних продуктів в Україні, млн. дол.  
Джерело: 3 
 
У 2018 році триває скорочення вітчизняного виробництва 

молокосировини. За даними статистики, у січні-вересні цього року всіма 

категоріями господарств вироблено 7 908 тис. тонн молока, що на 2% менше, 

ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому, у сільгосппідприємствах 

виробництво молока зросло на 0,2%, у той час, як у господарствах населення, 

які забезпечують понад 70% надоїв, зафіксовано зменшення на 2,9%. 

За підсумками дев’яти місяців 2018 року в Україні вироблено 

807,4 тис. тонн продукції з незбираного молока — на 3% більше, ніж 

за аналогічний період минулого року. 

Десятка найбільших виробників продукції з незбираного молока включає 

такі підприємства: 

1) «Данон» — 13,15%; 

2) «Молочний альянс» — 11,19%; 

3) «Лакталіс» — 9,95%; 

4) «Люстдорф» — 9,8%; 

5) «Вімм-Білль-Данн» — 8,84%; 

6) Придніпровський молочний комбінат — 5,52%; 
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7) «Галичина» — 5,26%; 

8) Тернопільский молокозавод — 5,2%; 

9) «Терра Фуд» — 4,71%; 

10) Група компаній «Формула» — 3,11% 5. 

Всупереч зменшенню пропозиції вітчизняної молочної сировини, 

виробництво та експорт українських молочних продуктів продовжує зростати. 

Експорт молочних продуктів з України в січні-червні 2017 року склав 

117,2 млн. дол., що на 76,6% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. 

Основу експорту в грошовому вираженні у звітному періоді склали молоко та 

вершки згущені (35%, або 40,4 млн. дол.) та вершкове масло (38%, або 

44,8 млн. дол.). 

Сири та молочна сироватка принесли по 12% експортної виручки 

(14,3 млн. дол. та 13,6 млн. дол. відповідно), молоко та вершки не згущені — 

2% (2,6 млн. дол.), а кисломолочна продукція — 1% (1,5 млн. дол.). 

У натуральному вираженні експорт склав 63,2 тис. тонн. Частковий 

розподіл при цьому виглядає дещо інакше. Так, на молоко та вершки згущені 

припало 37% поставок (23,3 тис. тонн), а на вершкове масло – 19% (12,3 

тис. тонн). 

Молочна сироватка забезпечила 28% експорту в натуральному вираженні 

(17,9 тис. тонн), сири — 7% (4,12 тис. тонн), молоко та вершки не згущені — 6% 

(4,09 тис. тонн), а кисломолочна продукція — 2% (1,5 тис. тонн). 

Лідерами з експорту сухих молока та вершків (у натуральному 

вираженні) в першому півріччі стали «Вінницький молочний завод «Рошен» 

(15%), «Старокостянтинівський молочний завод» (8%), «Білоцерківська 

агропромислова група» (8%), «Ружин-молоко» (4%) та «Веселинівський завод 

сухого знежиреного молока» (4%). Таким чином, п’ять найбільших експортерів 

забезпечили 39% поставок цієї продукції закордон у січні-червні 2017 року. 

У сегменті масла перша п’ятірка експортерів виглядає наступним чином: 

«ВМЗ «Рошен»» (12%), «Старокостянтинівський МЗ» (7%), «Яготинський 
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маслозавод» (7%), «Веселинівський завод СЗМ» (3%), «Ічнянський завод 

сухого молока і масла» (2%). Ці компанії забезпечили 32% експорту масла в 

першому півріччі поточного року. 

У той самий час на п’ять найбільших експортерів сиру припало 72% поставок 

в натуральному вираженні. Так, компанія «Комо-Експорт» забезпечила 19% 

експорту цієї продукції, «Клуб Сиру» — 17%, «Лакталіс-Україна» — 15%, «Бель 

Шостка Україна» — 13%, а «Мілкіленд-Україна» — 7% 5. 

Провідною позицією українського молочного експорту залишається 

масло вершкове (72% від загального обсягу), активними покупцями якого є 

Марокко, Туреччина, Нідерланди. 

Спостерігається також суттєве збільшення надходжень імпортної 

молочної продукції на український ринок. Загальний обсяг імпорту 

молокопродуктів у січні-вересні цього року склав 130 тис. тонн, або збільшився 

проти відповідного періоду минулого року у 1,5 рази. У обсягах імпорту 

молочних товарів найбільша частка належить сирам (майже 80%), які 

надходять на вітчизняний ринок із країн Євросоюзу (Польщі, Німеччини, 

Франції). 

За балансовими розрахунками, у січні-вересні поточного року проти 

аналогічного періоду 2017 року, наповнюваність внутрішнього ринку 

молокопродуктами скоротилася на 2%, а їх розрахункове середньодушове 

споживання зменшилося на 2 кг, і в середньому, в еквіваленті молокосировини, 

склало близько 152,7 кг на особу 1. 

Раціональна норма споживання молочних продуктів, за даними 

Міністерства охорони здоров’я, має становити 380 кг на душу населення. При 

цьому, реально українці споживають лише трохи більше 200 кг. 

Лідерами по споживанню у 2016 році є: Івано-Франківська 

(281,4 кг/особу), Чернівецька (251 кг/особу), Тернопільська (245,7 кг/особу) 

області. 
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Водночас, 9 з 24 областей за аналізовані п’ять років наростили 

споживання молочних продуктів. Найбільше із них: Херсонська (+8,72%), 

Івано-Франківська (+8,27%) та Дніпропетровська (+7,46%) області. 

При цьому, найбільше скоротили споживання без урахування Луганської 

та Донецької областей, Рівненщина (-14,85%), Волинь (-13,26%) та 

Житомирщина (-7,87%). 

Причиною скорочення споживання молочних продуктів стало в першу чергу 

втрата частини територій з декількома мільйонами споживачі. По-друге, падіння 

купівельної спроможності населення. Економічна криза, нестабільна політична 

ситуації, девальвація гривні та зростання комунальних платежів сильно вдарили по 

гаманцях українців. Ще однією причиною було зростання цін на молочні продукти, 

що відбувається не на користь збіднілого споживача 9. 

Надалі молочна галузь України буде розвиватися під впливом як 

внутрішніх, так і зовнішніх чинників. 

Серйозний вплив на обсяг виробництва молока може спричинити 

введення в дію нового стандарту на нього, адаптованого до європейських 

вимог. За прогнозами, це призведе до скорочення закупівель молока у 

населення, що зменшить сировинну базу вітчизняної молочної промисловості і 

сприятиме зростанню цін на молоко і відповідну продукцію. 

З іншого боку, синхронізація стандартів України та ЄС значно збільшить 

експортні можливості галузі в західному напрямку. Українським експортерам 

необхідно звернути увагу на те, що європейські споживачі віддають перевагу 

ультрапастеризованому молоці, яке займає 82% від загального обсягу продажів. 

У нашій країні ситуація протилежна: молоко, що минуло технологію 

ультрапастеризації, займає лише 18% ринку. Тому більш широке впровадження 

у виробництво даної технології обробки підвищить шанси на реалізацію 

молочної продукції в Євросоюзі. 

Крім того, в Європі зростає інтерес до низькокалорійних видів молока. 

Мова йде про продукти, в яких молочний жир замінений на рослинний, зокрема 
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про рисове, соєве, горіхове молоко, коров'яче молоко без лактози. Через 

вартість інгредієнтів дана продукція знаходиться у верхньому ціновому 

діапазоні та купується споживачами з високим рівнем доходів. 

Не варто випускати з виду і східний напрямок експорту молочних 

продуктів. Зокрема, великі обсяги такої продукції готовий прийняти ринок 

Китаю. Про це свідчить зниження імпортних мит на деякі види цих товарів, що 

відбулося в листопаді 2017 року. Серед продуктів, на які зменшилися ввізні 

мита: сир — з 12% до 8%, сухі суміші для дитячого харчування — з 15% до 2%. 

Повністю скасовано мито на імпорт білка. Китайська влада зацікавлена в 

диверсифікації поставок на свій ринок кисломолочної продукції та молочних 

сумішей, що може відкрити шлях для приходу туди українських виробників. 

Стан українського молочного ринку в перспективі буде визначатися 

темпами післякризового відновлення вітчизняної економіки та підвищення 

купівельної спроможності населення. Важливим є успішне проходження 

молочною галуззю трансформації від введення більш жорстких стандартів 

якості молока, що закуповується у фермерів і населення. Експортна складова 

ринку буде залежати від моторності українських учасників 

зовнішньоекономічної діяльності в пошуку нових і розширенні наявних каналів 

збуту для вітчизняної молочної продукції 2. 

Висновки. Молочна промисловість України є одною з ключових 

напрямків галузі тваринництва, та, на даний момент, враховуючи тривалий 

процес скорочення поголів’я корів в країні, на ринку намічаються якісні та 

кількісні зміни. Вони стосуються, переважно, зміни пропозиції на ринку —

 прийняття нових норм у сфері молочного виробництва стає причиною 

послаблення позицій приватних фермерів, що не в повному обсязі та об’ємі 

здатні забезпечувати якість молока для молокозаводів, як це робиться на 

великих підприємствах. Разом із тим, починаючи з 2016 року на ринку 

спостерігається зростання виробництва – за результатами 3 кварталів 2017 року 

зростання виробництва склало 17% відповідно до АПМР. Це говорить про 
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адаптацію вітчизняних молочарів після негативних явищ в українській 

економіці, падіння попиту, а також фізичного скорочення ринку збуту 

української продукції як в розрізі внутрішнього, так і ринку зарубіжжя.  

В структурі місткості ринку традиційно для продовольчих ринків 

України, продукція власного виробництва займає найбільшу частку, а також 

значні обсяги власного виробництва йдуть на експорт. В цілому, досліджуваний 

ринок за результатами 3 кварталів 2017 року приріс на 3,1%, продовжуючи 

тенденцію, що почалась в 2016 році коли місткість молочного ринку виросла 

на 4%.  

В структурі зовнішньої торгівлі на ринку також стались зміни в розрізі 

обсягів та географії поставок української продукції. В структурі експорту 

найбільшу частку займає вершкове масло, молоко та сироватка, тоді як 

найбільші обсяги імпорту спостерігаються серед твердих сирів та 

кисломолочних продуктів. Дана тенденція викликана особливостями 

технологічного процесу виробництва, а також кінцевої вартості продукції, що 

робить українське масло та молоко конкурентоспроможними на міжнародних 

ринках в той час, коли найбільш популярними іноземними молочними 

продуктами серед українського населення є сири в середньому та дорогому 

ціновому діапазоні 10. 

Головними імпортерами в Україну є традиційно країни Центральної та 

Західної Європи. 

В структурі споживання молока та молочних продуктів в Україні не 

обмежено віковими рамками завдяки широкому молочному асортименту — 

його використовують молоді мами, сім’ї, дорослі люди та люди похилого віку. 

Важливими напрямками розвитку ринку є підвищення моди на здорове 

харчування та органічні продукти, активізація виробництва 

ультрапастеризованого молока, а також освоєння ринків Азії та подальше 

проникнення на полиці магазинів країн Європи. 
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Анотація. Зброя служить людині, і разом з 
тим, вона від неї залежить. Тобто для 

держави першочерговим є законодавчо 
визначити, з якою метою ця зброя буде 
використана в конкретних ситуаціях 
діяльності юридичних і фізичних осіб. За цих 
обставин велике значення з боку державних 
органів і громадських організацій України 
надається розробці і впровадженню в життя 
національної доктрини забезпечення безпеки 
людини, суспільства і держави, а також 

Abstract. Weapons serve a person, and at the 

same time, it depends on it. That is, for the 

state, it is first and foremost to legislatively 

define the purpose for which this weapon will 

be used in specific situations of activity of legal 

entities and individuals. In these 

circumstances, the great importance of state 

bodies and public organizations of Ukraine is 

provided to develop and implement the 

national doctrine of ensuring the safety of man, 

society and the state, as well as to increase the 
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підвищенню дієвості і ефективності 
законотворчої, правоохоронної та 
правозахисної діяльності. Органи державної 
реєстрації прав на зброю, суб’єкти внесення 
інформації до реєстру забезпечують 
достовірність інформації, її захист від 
несанкціонованого доступу, оновлення, 
архівування та відновлення даних, їх 
оперативний пошук і документальне 
відтворення процедури державної реєстрації 
прав, оперативне надання витягів про 
зареєстровані права та/або їх обтяження з 
Єдиного державного реєстру зброї України. 
Ключові слова: вогнепальна зброя, калібр, 
придбання зброї, дозвіл на володіння, 
товарознавча експертиза. 

efficiency and effectiveness of law-making, law 

enforcement and human rights activities. The 

bodies of state registration of weapons rights, 

the subjects of information in the register 

ensure the reliability of information, its 

protection against unauthorized access, 

updating, archiving and data recovery, their 

operative search and documentary 

reproduction of the state registration of rights, 

the prompt provision of extracts of registered 

rights and / or their encumbrances from the 

Uniform State Register of Weapons of Ukraine. 

Keywords: firearms, caliber, acquisition of 

weapons, permission for possession, 

commodity examination. 

 

Вступ. Зброя служить як для нападу так і для захисту. Виникнення 

вогнепальної зброї було б неможливим, без подальшого розвитку рівня техніки 

- металургії, виробництва пороху, тощо. В створення та розвиток стрілецької 

зброї великий внесок зробили відомі збройові майстри та винахідники, 

конструктори та вчені на всіх етапах її розвитку. 

Початок застосування вогнепальної зброї в більшості країн Європи й 

зокрема на Русі відноситься до XIV ст. Першими зразками артилерійської 

вогнепальної зброї були бомбарди — знаряддя, котрі стріляли камінними 

ядрами великого діаметру.  

Різке збільшення швидкострільності нарізної зброї стало можливим в 

зв'язку з винаходом в 60-і роки XIX ст. унітарних (паперових) патронів для 

заряджання з казенної частини ствола. Швидкострільність такої зброї 

збільшилась до 6-7 пострілів за хвилину, а гвинтівок під з'явившийся металевий 

патрон до 8-9 пострілів за хвилину. 

Федоров В. Г. у 1913 році створив автоматичну гвинтівку під 6,5мм 

патрон, у 1916 році — перший в світі автомат, а ще пізніше — уніфіковані 

зразки ручних кулеметів.  
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Новий етап в розвитку стрілецької зброї почався після першої світової 

війни. Його характерними особливостями були — подальше вдосконалення 

автоматичної зброї, поява і розповсюдження його нових зразків. 

На світовій арені з'явились нові імена збройових винахідників і майстрів, 

серед котрих чільні місця зайняли Ф. В.Токарєв, В. А. Дегтярьов, С. Г. Сімонов, 

Г. С. Шпагін. 

Заслуга в створенні нової автоматичної гвинтівки належить 

Токарєву Ф. В. (1872-1968).  

Аналіз досліджень та постановка завдань. Застосування вогнепальної 

зброї завжди супроводжується утворенням в зброї, на боєприпасах, а також на 

перешкодах специфічних слідів, які в криміналістиці називають слідами 

пострілу. Розробкою засобів і методів виявлення цих слідів і займається галузь 

криміналістичної техніки, яка умовно називається судова балістика. Цю назву 

вперше в криміналістичній літературі вжив професор В. Ф. Черваков в 1937 р. З 

тих пір термін судова балістика міцно утвердився в науковій літературі і 

судово-слідчій практиці.  

Питанням класифікації нарізної мисливської зброї приділяли увагу багато 

авторів. До їх числа відноситься В. Гусаров, який запропонував поділити 

мисливську зброю на групи за її конструктивними даними. При цьому кожна 

група зброї відрізняється ще й цільовим призначенням, балістичними та 

криміналістичними особливостями. Нарізна мисливська зброя є складовою 

частиною системи вогнепальної зброї і тому повинна бути включена до 

загальної класифікації стрілецької вогнепальної зброї. 

Розроблення єдиної класифікації вогнепальної зброї, яка б враховувала 

всі наявні на певний час її технічні особливості та цільове призначення, дає 

можливість звернення до неї спеціалістів та забезпечує однозначність 

розуміння ними важливих обставин, що пов'язані з дослідженням такої 

зброї. Безумовно, що з розвитком технічного прогресу, розроблятимуться і її 

нові види, будуть піддаватися модифікації існуючі, отже, навіть 
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загальновизнану класифікацію вогнепальної зброї не можна вважати 

прикінцевою.  

Своєчасне виявлення незаконного виготовлення зброї, а також 

припинення недбалого зберігання вогнепальної зброї є в нашій країні засобом 

попередження скоєння тяжких злочинів. Висвітлення окремих питань 

криміналістичного ідентифікаційного дослідження нарізної мисливської 

вогнепальної зброї та теоретичних проблем криміналістики й судової 

експертизи знайшли своє відображення в роботах таких відомих учених-

криміналістів: Філіппова В. В., Закутського Д. М., Устінова О. І., 

Єрмоленка Б. Н., Біленчука П. Д., Орлова Ю. Ю., Росинської О. Р., 

Салтевського М. В., Горбачева І. В., Кофанова А. В., Степанова Г. М. та ін. 

Метою статті є дослідження нормативно-правового регулювання 

застосування зброї, з боку  державних органів і громадських організацій, з 

метою підвищення дієвості і ефективності законотворчої, правоохоронної та 

правозахисної діяльності. 

Результати дослідження.  Зброя служить людині, і разом з тим, вона від 

неї залежить. Тобто длядержави першочерговим є законодавчо визначити, з 

якою метою ця зброябуде використана в конкретних ситуаціях діяльності 

юридичних і фізичних осіб. За цих обставин велике значення з боку державних 

органів і громадських організацій України надається розробці і впровадженню 

в життя національної доктрини забезпечення безпеки людини, суспільства і 

держави, а також підвищенню дієвості і ефективності законотворчої, 

правоохоронної та правозахисної діяльності [2]. 

Популярною також є теза, що вільний та законний доступ до зброї стане 

значною перешкодою діяльності «бізнесменів» чорного ринку. Адже 

зменшення попиту на цьому ринку призведе до зниження рентабельності 

незаконного поширення зброї. А отже, знизить кількість джерел нелегального 

поширення зброї. 

Відповідно до Української Інструкції вогнепальна зброя — зброя, яка 

призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух у 
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стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння 

метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, 

що знаходиться на визначеній відстані. Найбільшими експортерами зброї у 

світі  є США, Росія, Китай, Франція, Великобританія. (рис. 1). Великими 

торговими партнери України по експорту в Європу за 2017 р. стали Італія, 

Польща, Німеччина. 

 

Рис. 1. Найбільші експортери зброї  
Джерело: [2] 
 
Конституцією України встановлено право кожної людини на життя та 

його захист від протиправних посягань, право на недоторканність та безпеку 

людини, її життя, здоров'я, честь та гідність, рівність конституційних прав і 

свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету 

і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу  

Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорону, 

перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин здійснюється: 

– на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну 

стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і 

гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої вітчизняного 

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 
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своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені 

патрони — у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ 

України [1, с. 742]; 

– на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення — у порядку, 

визначеному Держнаглядохоронпраці разом з МВС [5]. 

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 

вибухових матеріалів, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 21.08.98 № 622. 

Порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та 

використання вогнепальної зброї в Україні регулюється наказом МВС № 622 

від 21 серпня 1998 року. Згідно з наказом, до мисливської вогнепальної зброї 

належать: мисливські гвинтівки, карабіни та штуцери, гладкоствольні рушниці, 

гладкоствольні рушниці із свердловиною «парадокс» з нарізами 100-140 мм на 

початку або в кінці ствола, мисливські рушниці зі свердловиною «сюпра», 

комбіновані рушниці, що мають поряд з гладкими і нарізні стволи.  

При цьому, мисливська зброя повинна відповідати таким вимогам: 

– для стрільби зі зброї використовуються мисливські набої 

відповідного калібру; 

– загальна довжина з розкладеним та зафіксованим прикладом має 

становити не менше 800 мм; 

– ємність магазину (барабана) (з установленим обмежувачем за 

наявності) нарізної зброї не має перевищувати 10 набоїв, а гладкоствольної — 4 

набоїв; 

– мати запобіжник та ін. 

Пристрої, що виробляються в Україні, повинні виготовлятися відповідно 

до вимог стандарту, комплекту нормативної (НД) та конструкторської 
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документації (КД), узгоджених з Міністерством внутрішніх справ України, та 

зразка-еталона. 

Правом придбання мисливської гладкоствольної зброї та основних частин 

до неї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, 

нарізної — 25-річного. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не 

обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність. 

Дозволи на право перевезення через митний кордон України мисливської 

вогнепальної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, 

пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами України видаються 

ГУМВС, УМВС [3]. 

Мисливська вогнепальна (газова) зброя повинна зберігатися по місцю 

постійного проживання її власника в металевому сейфі (ящику), спеціально 

виготовленому для зберігання зброї, що закривається внутрішнім замком. Сейф 

(ящик) для зберігання зброї повинен бути прикріплений до підлоги або стінки. 

При цьому зброя має бути в розрядженому стані. Ключі від сейфа зберігаються 

особисто у власника зброї , або в надійному місці, виключаючи доступ до зброї 

будь-яких сторонніх осіб (в тому числі близьких родичів) [5]. 

Співробітники поліції мають право проводити перевірку стану зберігання 

зброї з 07.00 до 22.00 години. За допущені порушення правил дозвільної 

системи зброя може бути вилучена згідно діючого законодавства. 

В разі втрати або викрадення зброї, а також при зміні місця проживання 

власник зброї повинен відразу сповістити про це до поліції, де на обліку 

знаходиться зброя. 

У разі наявності трьох і більше одиниць зброї, приміщення (будинок, 

квартира ) повинні бути обладнані охоронною сигналізацією з виводом на ПЦО 

поліції. 

Власник зброї повинен попередити своїх родичів, що у разі його смерті, 

зброю необхідно протягом п’ятиденного терміну здати до поліції на тимчасове 

зберігання до вирішення питання щодо успадкування майна. 
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У всіх випадках під час перенесення або перевезення зброї, боєприпасів 

до неї, власник зобов’язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на 

право зберігання зброї. Категорично забороняється передавати зброю іншій 

особі. 

Забороняється ввезення, вивезення та транзит через територію України 

немаркованих вибухових матеріалів. 

Вивезення з України та транзит через її територію вибухових матеріалів 

здійснюється на підставі дозволу Національної поліції. 

Якi ж аргументи можна навести на користь надання українцям права 

вiльно купувати зброю для самозахисту? Насамперед, Конституцiя України 

надає кожнiй людинi право захищати своє життя. Заборона вільного доступу до 

зброї є порушення принципів демократії та Конституції України. Статтею 27 

Основного Закону України, згідно з якою кожен громадянин має право на 

захист свого життя та здоров’я від протиправних зазіхань, та ст. 36 

Кримінального кодексу України, відповідно до якої не має нести кримінальну 

відповідальність застосування зброї для захисту від нападу озброєної особи або 

нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького 

вторгнення у житло чи інше приміщення. Відповідно, реалізація цього 

конституційного положення передбачає можливість використання зброї [4]. 

Законодавство України на даному етапі не може врегулювати всіх 

аспектів при вільному доступі до права володіння зброєю. На сьогодні обіг 

зброї в Україні затверджений Інструкцією до наказа МВС від 28.08.1998 р. № 

622. Отже, варто констатувати, що на сьогодні одну з найважливіших сфер 

суспільства, яка пов’язана з обігом зброї в Україні, регламентує лише один 

нормативно-правовий акт – зазначена Інструкція, яка є внутрішнім документом 

МВС. Незважаючи на численні спроби на законодавчому рівні врегулювати 

питання обігу зброї в державі та створити дієві механізми суворої 

відповідальності за незаконне її використання, в Україні, на жаль, відсутній 

єдиний закон, який регулює зазначені відносини у сфері придбання та обігу 

зброї [4]. 
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Поширена думка, що українське суспiльство поки що не готове до 

легалiзацiї зброї з причини, що культура поводження зi зброєю в Україні ще 

надто низька. Разом з тим за висновками деяких учених, рівень злочинності 

зменшується в рази, якщо населення має право легально купувати, зберігати, 

носити та застосовувати короткоствольну зброю з метою самооборони. Повна 

відсутність зброї у пересічного населення властива лише тоталітарним 

режимам, що проводять жорсткий терор [6]. 

Висновки. Отже, ринок зброї в Україні – монополізоване середовище з 

високими цінами, проте відносно непоганим асортиментом. Українці можуть 

купувати зброю тільки у магазинах, що мають відповідну ліцензію на цей вид 

діяльності від МВС. Вторинний ринок дозволений, проте усі операції купівлі-

продажу між громадянами реєструються у МВС. Хто купу? Купувати зброю 

дозволено для мисливства та спорту. Будь яка рушниця, гвинтівка чи карабін, 

куплена громадяни в магазині, реєструються як мисливська зброя. Проте для 

купівлі зброї «мисливський квиток» мати не потрібно, а отже будь який 

громадянин чи громадянка України, досягнувши 21 року, можуть оформити 

дозвіл на купівлю гладкоствольної зброї, а з 25 років – на нарізну зброю. Проте, 

купувати їх можуть журналісти з відповідним посвідченням, правоохоронці, 

або служителі Феміди та їх родичі [5]. 

На питання, чи доцільним є нині запровадження права на вільне 

володіння нарізною вогнепальною зброєю в Україні, враховуючи специфіку 

суспільно-політичної ситуації, а також тенденції до наростання катаклізмів і 

боротьби за ресурси у світі, відповіді авторитетних осіб кардинально 

різняться [8]. 

Популярною також є теза, що вільний та законний доступ до зброї стане 

значною перешкодою діяльності «бізнесменів» чорного ринку. Адже 

зменшення попиту на цьому ринку призведе до зниження рентабельності 

незаконного поширення зброї.  

Аналіз зарубіжного досвіду легалізації вогнепальної зброї, оцінка його 

соціально-економічних наслідків у разі запровадження на території України не 
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дають можливості точно встановити, чи існує залежність між дозволом 

вільного володіння зброєю та рівнем злочинності. Проте з високим рівнем 

достовірності можна говорити, що узаконення права володіння зброєю 

дисциплінує суспільство, владу та полегшує систему контролю за її обігом; 

єдиного правового закріплення обігу зброї на міжнародному рівні не існує; 

єдності поглядів серед міжнародної спільноти та і в самій Україні не 

спостерігається через наявність впливових професійних «збройових лобі», які 

не зацікавлені в остаточному й принциповому розв’язанні проблеми [9]. 

Мисливська нарізна зброя є вже загально доступним предметом 

власності, для отримання якого громадянинові країни необхідно лише виконати 

вимоги держави щодо оформлення матеріалів і зібрання різного виду довідок із 

численних державних інстанцій та установ. Поява нових зразків зброї 

обумовлювалася вирішенням нових конкретних завдань, що знов таки 

призводить до потреб у наявності консолідованої інформації щодо неї. 
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СИРОВИНА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КИЛИМІВ ТА КИЛИМОВИХ 

ВИРОБІВ 

 
Анотація. Визначальними факторами формування 
споживчих властивостей килимових виробів є їх 
складові: сировина та матеріали. Основними 
видами сировини для виготовлення килимової 
ворсової пряжі в минулі часи були груба і напівгруба 
овеча вовна, остьова козяча і верблюжа вовна , які 
характеризуються високою здатністю до 
фарбування, пружністю, здатністю чинити опір 
звалюванню і багаторазовим вигинам. В даний час 
широке розповсюдження у формуванні ворсу 
отримали хімічні штучні й синтетичні волокна. 
Так, для одержання виробів високої якості 
необхідно, в першу чергу, підібрати волокна для 
ворсової поверхні: волокна повинні відповідати 
самим високим вимогам. Оптимальний вибір 
природних і хімічних матеріалів обумовлюють. 
художньо-естетичні переваги, надійність, 
ергономічні властивості  і формують 
конкурентоспроможність килимів та килимових 
виробів. 
Ключові слова: сировина, килим, килимові 
покриття, натуральні волокна, синтетичні 
матеріали. 

Abstract. The determinants of the 

formation of consumer properties of 

carpet products are their components: 

raw materials and materials. The most 

common types of raw materials for 

carpet yarn manufacturing in recent 

times were rough and semi-rugged sheep 

wool, oat goat and camel wool, which 

are characterized by high dyeing ability, 

elasticity, ability to resist dipping and 

multiple bends. Currently, chemical 

artificial and synthetic fibers have 

become widespread in the formation of 

pile. So, for the receipt of high quality 

products, it is necessary, first of all, to pick 

up fibers for the pile surface: the fibers must 

meet the highest requirements. The optimal 

choice of natural and chemical materials is 

stipulated. artistic and aesthetic advantages, 

reliability, ergonomic properties and shape 

the competitiveness of carpets and carpets. 

Keywords: raw material, carpet, natural 

fibers, synthetic materials. 

 

Вступ. Сучасний ринок заповнений килимами імпортного і вітчизняного 

виробництва. Розрізняють килими (ткані н неткані), килимові доріжки та інші 

килимові вироби. Конкурентні властивості килимів та килимових виробів 

залежать від багатьох чинників, таких як  природа сировини, її властивостей, 

практичності, способу виготовлення самого виробу, якості барвників та 

технологічності виробництва. В загальному потрібно відмітити, що натуральна 

сировини для виробництва килимів, за своїми характеристиками набагато 
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більше має  переваг, але істотно висока ціна на сировину та її обробку, 

призводять до того, що штучні матеріали дедалі частіше захоплюють 

споживчий ринок.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Російські науковці 

Кричевський М. Л. і Мінько Е. В. розглядають конкурентоспроможність 

продукції як здатність продукції відповідати наявним вимогам конкретного 

ринку на період, що розглядається . 

Метою статті є виокремлення чинників, які формують 

конкурентоспроможність як продукції, так і підприємства, а також визначення 

напрямків і характеру впливу на ці чинники з метою підвищення ефективності 

управління конкурентоспроможністю продукції і підприємства і формування 

його конкурентних переваг. 

Результати дослідження. Килимові вироби за різних часів були 

популярними саме через свою неповторну красу орнаменту, багатство 

матеріалів та звичайно ж клопітку та довгу працю людей, коштували вони 

великих грошей і уособлювали у своїх власників високий соціальний статус. 

Так, відомо що вовняний килим здатний знижувати забрудненість повітря в 

приміщенні, вовна також поглинає велику кількість вологи. Створюють килими 

й акустичний комфорт, а саме поглинають шум. Вони мають хороші 

теплоізоляційні властивості, зберігають тепло в приміщенні. Типове для Сходу 

поклоніння перед килимом сприйняли й європейці. Справжні східні килими 

були такими дорогими, що цілком заслуговували особливого до себе ставлення, 

причому традиція «поважати» килим зберігається донині. Дійсно, килим – одна 

із речей, які усе ще купуються «на все життя». 

Сучасний ринок заповнений килимами імпортного і вітчизняного 

виготовлення. Інтернаціоналізація ринку килимових виробів вимагає сучасного 

трактування багатьох питань, що стосуються сфери виробництва, асортименту, 

якості та реалізації даних виробів у ринкових умовах. Україна різко збільшила 

експорт килимів і заробила мільйони доларів. Українські виробники в 2017 р . 
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експортували килимів на 4,2 млн., імпорт килимів у свою чергу виріс на 43,8 %, 

до 12,3 млн. ( за 5 місяців 2017 р), (табл. 1). 

Таблиця 1 

Частка продажу килимів в Україні за 5 місяців 2017 р., % 

Назва товарів 
Експорт 

(млн. дол.) 
Динаміка 

% 

Імпорт 

( млн. дол.) 
Динаміка 

% 

Килими 4,2 135,7 12,3 43,8 
Джерело: узагальнено автором за [9] 
 
Промисловість випускає килимові вироби наступних видів: килими, 

килимові доріжки, килимки спортивні, портьєри, настінні мішки обори, 

підлогові покриття, попони, покришки для коней.  

Властивості килимових виробів багато в чому залежать від властивостей 

волокон, які використовуються для їх виготовлення. В даний час широко 

застосовують хімічні волокна, які поряд з натуральними волокнами стали 

основним видом сировини для виготовлення килимових виробів. Завдяки 

використанню хімічних волокон і різних видів хімічних ниток збільшується 

виробництво і розширюється асортимент килимових виробів, підвищується їх 

рівень художньо - колористичного оформлення. 

Асортимент килимових виробів оновлюється не тільки за рахунок 

сировинного складу, колористичного оформлення і нових видів малюнків, а й 

за рахунок виробництва нових видів виробів. Так , поряд з тканими килимами і 

килимовими виробами широкого поширення набули неткані і флоковані  

килимові вироби, освоєно виробництво трикотажних килимових виробів на 

основов’язальних рашель – машинах. 

До головних властивостей, які мають практичне значення при 

використанні килимів, належать: зносостійкість; стійкість до зминання і 

продавлювання; стійкість до забруднення; стійкість пофарбованої ворсової 

поверхні; ступінь статичної електризації синтетичних килимових виробів, 

акустичні, теплоізоляційні властивості, лінійні розміри, маса 1 м² килима, маса 

ворсу на 1 м², щільність [1]. Якщо брати всесвітньо визнаний стандарт 

щільності, то в машинній роботі щільність півмільйона точок на кв.м. – це вже 
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та щільність, яка дозволяє килиму служити довше. Менше – вже гірше. Тобто 

той килим, у якого щільність менше півмільйона точок – його вже потрібно 

буде частіше чистити та пилососити і обробляти.  

Під конкурентоспроможністю підприємства, розуміють реальну та 

потенційну здатність компанії проектувати, виготовляти та збувати товари. 

Предметом детальної важливості й аналізу повинна бути номенклатура 

продукції, яку випускає підприємство [6]. Таке трактування 

конкурентоспроможності підводить нас до необхідності розуміння 

конкурентоспроможності продукції як складової конкурентоспроможності 

підприємства.  

Окремо слід згадати про матеріали для нетканих килимових виробів. В 

якості сировини для них можна використовувати всі види волокон та ниток. 

Однак з економічної точки зору застосування деяких текстильних волокон, 

наприклад, тонковолокнистої бавовни або вовни недоцільно. Тут широко 

використовуються  низькосортні, гребеневі начоси, відновлена вовна, відходи 

текстильного та трикотажного виробництва, а також хімічні волокна [3]. 

З виворітного боку килимові вироби можуть бути оброблені латексним 

або крохмально-клейовим розчином, молестійкими та протигрибковими 

препаратами. Окремі види можуть дублюватися губчастою, пористою, 

теплозвукоізоляційною, пінолатексною, полівінілхлоридною або 

піноуретановою основою. 

При виготовленні килимів і килимових виробів, крім вовни, шовку, 

бавовняної і льняної пряжі, штучних і синтетичних волокон, застосовують 

текстуровані пряжоподібні нитки і різноманітні барвники. 

Для виготовлення махрових килимів використовують вовну кіз. Разом із 

хімічними волокнами вона також застосовується для виготовлення килимових 

виробів з нерозрізним ворсом (букле). 

У килимарстві велике значення має підбір барвників, стійких до дії 

світла, тертя, води, хімічного чищення. Застосовують природні й синтетичні 

барвники. Рослинні барвники добувають з коріння, стебел, квітів, кори і листя 
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різних рослин. Для цього використовують плоди каштанів, марени, сарчоба, 

волоського горіха, верби тощо. Найчастіше застосовують синтетичні барвники, 

найпоширенішими є: кислотні, протравні, хромові, кубові, катіонні, 

дисперсні  [4]. 

Для фарбування синтетичних волокон застосовують спеціально підібрані 

марки барвників. Наприклад, для фарбування поліамідних волокон 

використовують металомісткі, для нітрону – катіону; для поліефірних волокон 

– дисперсні барвники. 

Основним фактором, що впливає на якість  килимів та килимових виробів 

з огляду на конкурентну позицію, є матеріал ворсу [3]. 

Він може бути натуральним, штучним або синтетичним і 

використовуватися у виробництві покриттів як у вигляді окремих волокон, так і 

у вигляді пряжі з них. 

За твердженням спеціалістів,  вовна може увібрати вологи до 30% від 

своєї ваги і залишитися сухою на дотик. Це на порядок більше, ніж у випадку 

синтетичних волокон. Вовняний килимовий виріб дуже ошатно виглядає, але 

накопичує електростатичний заряд і піддається впливу молі і цвілі. Він 

характеризується зниженою горючістю та швидшим процесом тління та більше 

обпалюється, ніж горить. Якість покриття залежить від способу прядіння, типу 

вовни і виду спеціальної обробки. Скажімо, вовняні килимові покриття фірм 

BRINTONS і CREATUFT зі знаком якості Fernmark quality виготовляють з 

кросбредної вовни спеціально виведених новозеландських овець «килимових» 

порід.  

Плетені покриття з таких рослинних волокон, як сизаль і кокос, з'явилися 

порівняно нещодавно. Висушені на сонці і сплетені листя сизалю –

трав'янистого субтропічного чагарнику сімейства агавових – не накопичують 

електричного заряду, але є дещо трохи жорстким. Покриття з них відрізняється 

приємним для очей світло-коричневим «дерев’яним» кольором. А після 

нанесення з одного боку натурального латексу набуває високої зносостійкості. 

Матеріал з кокосу ще більш жорсткий та зносостійкий.  
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Досить оригінально виглядає покриття з паперу. Воно характеризується 

високими споживчими властивостями.  

Покриття трьох перерахованих вище видів зазвичай виготовляються без 

будь-якої синтетики: і латекс, і джут в них використовуються тільки 

натуральні. Штучні волокна найчастіше проводяться з віскози і ацетату, але в 

підлогові покриття застосовуються досить рідко.  

А от синтетичні волокна з поліпропілену, поліаміду, поліакрилу і 

поліестеру в сучасних килимових виробах представлені надзвичайно широко. 

Для поліпшення повітропроникності і міцності їх гофрують і скручують.  

Поліамід (нейлон, капрон) – найбільш високоякісний матеріал. Але 

покриття з нього рази в 3 дорожче поліпропіленових і тільки в 2 рази дешевше 

вовняних. Волокно гнучке, пористе і мало мнеться. Пряжу можна забарвити в 

найрізноманітніші кольори і відтінки. При цьому матеріал має властивість 

зберігати статичну електрику, отже, його антистатичні властивості доводиться 

покращувати ще при виготовленні волокон [9 ].  

Поліамід менш стійкий до кислот, ніж поліпропілен, і поглинає більше 

вологи. Найвідоміші виробники такого волокна – DU PONT, BASF, NOVALIS, 

SOLUTIA. Характеристики поліпропілену: 

- висока хімічна стійкість; 

- стійкість кольору; 

- забарвлюється в розплавленому стані в процесі виробництва нитки 

(через високу хімічну інертність не може бути пофарбований жодним з 

існуючих традиційних барвників); 

- низька ціна. 

Крім перерахованих вище  переваг даного матеріалу необхідно зазначити 

також його:  

- Водостійкість. У даного покриття волокна і основа повністю 

водостійкі, не схильні до гниття, тому його можна чистити з великою кількістю 

води. 
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- Гігієнічність, антиалергенність Завдяки своїй структурі забезпечує 

високу стійкість до грибків і розмноження бактерій, а також перешкоджає 

накопиченню пилу. 

- Антистатичність. 

Покриття з будь-якого синтетичного матеріалу можна чистити за 

допомогою миючого пилососа. На думку фахівців концерну TARKETT 

SOMМER, водостійке голкопробивне покриття Aquadry повністю висихає вже 

через 8 годин після такої чистки. Додаткова антибактерицидна обробка 

дозволить виключити появу молі і відкладення личинок кліщів в ворсі. Але ось 

завзятим курцям синтетика здатна доставити чимало прикрощів, оскільки 

випадково впав попіл або недопалок може оплавити на поверхні досить помітну 

пляма, що важко виділити. Інша справа вовняний ворс: почистивши обпалені 

кінчики ворсинок можна отримати покриття, як нове  

Сировина, матеріали і напівфабрикати, їх якість, комплектність 

перероблення та величина відходів суттєво впливають на 

конкурентоспроможність готових килимів, а в цілому також і на  

конкурентоспроможність підприємства. 

Висновки. В роботі розглянуто асортимент килимів та килимових 

виробів, їх властивості. Конкурентні властивості килимів та килимових виробів 

залежать від багатьох чинників, таких природа сировини, її властивостей, 

практичності, способу виготовлення самого виробу, якості барвників та 

технологічності виробництва. В загальному потрібно відмітити, що натуральні 

сировині матеріали  для виробництва килимів, за своїми характеристиками  

набагато більше мають переваг, але істотно висока ціна на сировину та її 

обробку, призводять до того, що штучні матеріали дедалі частіше захоплюють 

споживчий ринок. Конкуренція примушує підприємства всіх форм власності 

постійно відслідковувати зміни попиту та пропозиції, вартості матеріальних 

ресурсів, зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість своєї 

продукції та послуг, що реалізуються на ринку, підвищувати свою 

конкурентоспроможність [10]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ТОВАРІВ (ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА 
АВТОМОБІЛЯМИ) ТА АНАЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ   

 

Анотація. Актуальність даної статті 
зумовлена необхідністю перевірки якості 
засобів по догляду за автомобілями, зокрема 
зимового омивача скла, а також опис 
токсикологічної дії складників парів на організм 
людини та навколишнє середовище. При 
застосуванні все зростаючих кількостей 
хімічних речовин побутового призначення 
виникає істотне протиріччя: з одного боку, ці 
засоби в значній мірі полегшують і підвищують 

Abstract. The urgency of this article is 

conditioned by the necessity of checking the 

quality of car care products, in particular the 

winter washbasin of glass, as well as the 

description of the toxicological effects of the 

components of vapors on the human body and 

the environment. When applying increasing 

quantities of household chemicals, there is a 

significant contradiction: on the one hand, 

these tools greatly facilitate and increase the 
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продуктивність багатьох видів домашньої 
праці, в тому числі і по догляду за автомобілем, 
з іншого - можна уявити всю товарну масу 
побутових хімічних речовин як своєрідний 
«викид» хімічних речовин в навколишнє 
середовище, оскільки складові цієї маси рано чи 
пізно потрапляють в атмосферу, каналізацію, 
водойми, ґрунт, а частково залишаються в 
житлі людини. Значні кількості хімічних 
речовин, що потрапляють у навколишнє 
середовище при використанні засобів побутової 
хімії, мають негативний на нього вплив 

Ключові слова: Якість хімічних товарів, 
токсикологічна дія, вплив на організм людини, 
автохімія, автокосметика, омивач скла, догляд 
за автомобілем. 

productivity of many types of domestic work, 

including car care, on the other - you can 

imagine the entire mass of household 

chemicals substances as a kind of "release" 

of chemicals into the environment, because 

the components of this mass sooner or later 

fall into the atmosphere, sewage, reservoirs, 

soil, and partly remain in human habitation. 

Significant amounts of chemicals entering the 

environment when using household chemicals 

have a negative impact on it. 

Keywords: The quality of chemical products, 

toxicological effects, the impact on the human 

body, car chemistry, auto cosmetics, glass 

washer, car care. 

 

Вступ. Повсякденне життя власника автомобіля не можливе без 

використання засобів побутової хімії, адже автомобіль, як і будь-який механізм, 

вимагає уваги і щоденного догляду. Технічне обслуговування, ремонт і 

підтримка порядку в салоні авто – регулярні процедури, виконання яких 

забезпечує власник машини. Проте усі ці засоби надзвичайно сильно впливають 

на навколишнє середовище та здоров’я людини. 

У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження якості й асортименту 

автохімії та автокосметики, а також їх безпечності в процесі використання. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання якості, властивостей 

та впливу автохімії висвітлені у працях Кузнєцова Д. С., Мясникова Б. М. та 

інших дослідників. 

Метою статті є дослідження асортименту засобів по догляду за 

автомобілями та опис токсикологічної дії складників парів на організм людини  

й навколишнє середовище на прикладі зимової рідини для  омивача скла. 

Результати дослідження. Хімічна промисловість із завидною 

регулярністю постачає на ринок нові зразки автохімії зі своїм набором 

унікальних властивостей і можливостей, що дозволяють більш ефективно 

підтримувати чистоту автомобіля. Аерозолі, тригери, рідини і піни –

найчастіше, недосвідченому покупцеві дуже важко визначитися з вибором. 
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Можна сказати, що покупець знаходиться в стані перманентних маркетингових 

пошуків, експериментуючи і діючи методом проб і помилок. 

Частину автомобільних турбот можна сміливо доручити фахівцям 

автосервісу або ремонтних майстерень, але догляд за салоном автомобіля, 

підтримка чистоти кузова, як правило лягає на плечі господаря машини. Благо, 

технічний прогрес забезпечив автолюбителів усім необхідним для цього – 

спеціальна техніка і засоби побутової хімії, дозволяють у наш час швидко і 

якісно навести порядок у салоні і зберегти комфортну атмосферу усередині 

машини. 

Виробники засобів хімії готові полегшити життя власників машин, 

пропонуючи різноманітний вибір продукції – автохімії і косметичних засобів 

для авто. Пропозиції на ринку автохімії досить різноманітні: 

– автошампуні – спеціальні, концентровані мийні засоби для миття 

кузова і видалення забруднень; 

– захисні поліролі – спецзасоби, що забезпечують додатковий захист 

покриття кузова від впливу факторів зовнішнього середовища; 

– кольорові поліролі – містять барвні пігменти в основних тонах 

кузовних фарб, які дозволяють нівелювати візуальний ефект від дрібних 

подряпин, або освіжити колір авто; 

– поліролі для панелі приборів – сприяють м'якому очищенню панелі 

приборів і охороняють поверхню від забруднень на певний період [1, с. 105]. 

Хімічні засоби по догляду за автомобілем (автопрепарати) знаходяться у 

взаємозв'язку з іншими видами препаратів побутової хімії не тільки за схожими 

в їх складі компонентами, упаковці, споживчими властивостями, але іноді і 

збігається областям застосування. Так, деякі хімічні автопрепарати для догляду 

за автомобілем (наприклад «Автоочищувач скла») призначаються не тільки для 

очищення від забруднень скла автомобіля за допомогою омивача або вручну, 

але і для очищення скла в побуті. 

У той же час деякі препарати побутової хімії можуть застосовуватися при 

деяких ремонтних роботах і для догляду за автомобілем (наприклад, клей 
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«Момент-1», який може бути використаний для ремонту оббивки салону 

автомобіля). Однак заміна цільових автопрепаратів препаратами побутового 

призначення неприпустима. Наприклад, рецептура препарату «Автоочищувач  

оббивки», призначеного для чищення оббивки і пластмасових деталей 

автомобілів, розроблена з розрахунком забезпечення антикорозійного ефекту 

для металевих деталей, а препарати господарського призначення для миття 

пластмасових поверхонь (наприклад, препарат для миття посуду і пластмасових 

поверхонь) такими властивостями в достатній мірі не володіють. 

За концентрацією активно діючих речовин автопрепарати діляться на 

готові до застосування і концентрати; останні перед використанням 

розбавляють водою або іншим розчинником (наприклад, всі автошампуні – це 

концентрати, розбавляються перед застосуванням водою). Концентрати більш 

зручні при зберіганні та в дорозі через компактність. Розрізняють препарати 

разового і багаторазового використання. 

Автопрепарати упаковують найчастіше в картонні коробки, полімерні 

(поліетилен,  ПВХ та ін.), скляні та жерстяні банки, флакони, каністри, пакети з 

паперу та плівкових матеріалів (поліетиленові, целофанові, дубльовані – 

наприклад, алюмінієва фольга, покрита папером), комбіновану тару (наприклад, 

циліндрична частина виконана з картону, а дно і кришка – з жерсті), 

«подушкові» і «шлангові» упаковки з плівок ПВХ , туби та інше. 

З формою упаковки пов'язані і функціональні пристосування - пристрої 

для відкриття упаковки, для нанесення препарату, для зручності зберігання 

упаковки і т. д. 

Одним з найбільш складних, але і ефективних функціональних 

пристосувань є аерозольні упаковки – аерозольні балони. Розрізняють 

алюмінієві, бляшані, скляні, іноді пластмасові балони. 

На заводі балони заповнюють найчастіше сумішшю розчину 

активнодіючих речовин в спирті, гасі або іншому розчиннику з інертною 

легковипаровуючою речовиною – пропілентом (фторхлор-вуглеводні, суміш 

пропану з бутаном, діоксид вуглецю та ін.). Пари палива (найчастіше суміш 
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двох або трьох хімічних речовин) при кімнатній температурі створюють в 

балоні надлишковий тиск 0,7 мПа. Витрата препарату становить близько 

1мл/с [5]. 

З деяких видів аерозольних балонів активний склад виходить не у вигляді 

аерозольної хмари, а у вигляді струменя рідкого складу, піни або пасти. 

За ефективністю, способу застосування і, в деякій мірі, влаштуванню з 

аерозольною упаковкою багато в чому схожа безпропілентна упаковка, хоча в 

ній розпорошення рідкого складу з балона проводиться тиском повітря, 

створюваним насосом механічного розпилювача при натисканні пальцем на 

шток розпилювача. На відміну від аерозольної, активний склад в 

беспропілентній упаковці можна кілька разів оновлювати. Беспропілентна 

упаковка має досить істотні природоохоронні переваги в порівнянні з 

аерозольною упаковкою, оскільки в ній відсутній пропіллент, в якості якого 

часто використовують фреони. 

Автохімія включає в себе великий набір спеціальних засобів, які потрібні 

для нормального функціонування автомобіля і якісного догляду за ним. На 

відміну від звичайної побутової хімії, продукти, орієнтовані на очистку 

автомобіля, ідеально пристосовані для поверхонь даного виду техніки і не 

завдадуть їй шкоди. Практика показує, що грамотне і регулярне використання 

професійних хімічних засобів дозволяє: 

– продовжити термін служби машини; 

– захистити зовнішнє покриття від ультрафіолету і опадів; 

– очистити авто від бруду; 

– видалити мікроскопічні тріщини; 

– відновити первісний колір. 

Залежно від мети застосування сучасну хімію для автомобілів прийнято 

ділити на: 

– первинну (масла, антифризи, гальмівні рідини та «незамерзайки», 

присадки); 

– фінішну (засоби для очищення скла і хромованих деталей); 
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– додаткову (очисники гуми і колісних дисків, біологічні засоби для 

очищення рук, автокосметика). 

Для ручного миття кузова традиційно використовуються рН-нейтральні 

автошампуні. Вони підходять для будь-якого металевого покриття, відмінно 

знімають бруд і не залишають розводів. Засоби з воскової складової, видаляючи 

бруд, створюють на покритті тонку водовідштовхувальну плівку, яка, до того 

ж, забезпечує поверхні ефектний матовий блиск. Для миття машин в 

автосервісах найчастіше використовуються піногенератори, очищають кузов 

авто за допомогою короткочасного нанесення на нього активної лужної піни, 

яка «з'їдає» бруд. 

Важливу роль у догляді за автомобілем відіграє рідина для омивача скла, 

особливо в зимовий період. Багато виробників засобів для догляду за 

автомобілями, як закордонних так і Українських пропонують величезний 

асортимент цих рідин, вони можуть бути готовими до використання та 

концентрованими. Літні омивачі скла можуть мати у своєму складі 

«Антимошку» (засіб для видалення комах). Особливістю зимових омивачів 

скла є те, що вони містять спирти, які не дають їм замерзати при низьких 

температурах [3]. 

На Українському ринку представлена велика кількість брендів омивачів 

скла, зокрема Sonax, Lesta, Sheron, Sapfire, Autotrade, Shell, Turtle Wax, 

Хімрезерв, Auto Assistance, Solvi, Organic, Adixol, Helpix та інші. 

При застосуванні все зростаючих кількостей хімічних речовин 

побутового призначення виникає істотне протиріччя: з одного боку, ці засоби в 

значній мірі полегшують і підвищують продуктивність багатьох видів 

домашньої праці, в тому числі і по догляду за автомобілем, з іншого - можна 

уявити всю товарну масу побутових хімічних речовин як своєрідний «викид» 

хімічних речовин в навколишнє середовище, оскільки складові цієї маси рано 

чи пізно потрапляють в атмосферу, каналізацію, водойми, ґрунт, а частково 

залишаються в житлі людини. Значні кількості хімічних речовин, що 
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потрапляють у навколишнє середовище при використанні засобів побутової 

хімії, мають негативний на нього вплив [2]. 

Зростає число нещасних випадків від контакту людини з отруйними 

речовинами; за даними ВООЗ число нещасних випадків в світі особливо 

збільшилася в останні 25-30 років. Зареєстровано близько 300 речовин, які 

найчастіше стають причиною нещасних випадків. Перше місце займають 

оцтова, сірчана та інші кислоти, потім лікарські препарати, алкоголь, на 

четвертому місці – препарати побутової хімії, на п'ятому – отруйні рослини і 

гриби. З цієї градації видно, що власне засоби побутової хімії займають перше 

місце, оскільки кислоти також можна віднести до засобів авто хімії. Таким 

чином, сьогодні засоби авто хімії ставлять перед людиною дві важливі 

проблеми: забезпечення раціонального застосування препаратів; охорона 

навколишнього середовища [9]. 

Оскільки автомобілісту доводиться працювати практично не тільки з 

цільовими хімічними засобами для догляду за автомобілем, але і з іншими 

видами засобів (і застосовувати їх в деяких випадках або для догляду за 

автомобілем, або в процесі його експлуатації), необхідно як в першому, так і у 

всіх інших випадках суворо дотримуватися правил техніки безпеки. 

Всі автопрепарати надходять у продаж тільки після ретельної 

токсикологічної та гігієнічної оцінки медичних органів. Основні вимоги, що 

пред'являються цими органами до автопрепаратів, полягають у тому, що 

останні не повинні мати шкідливого впливу як при безпосередньому контакті з 

організмом людини, так і після їх застосування згідно з призначенням [6]. 

Науково-сервісна фірма «Отава» провела наукове дослідження зразка 

омивача скла (рис. 1) зимового Turtle Wax -80° С. 
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Рис. 1. Фото досліджуваного зразка 

Джерело: [6]  
 
Для проведення дослідження було отримано зразок омивача для скла у 

ПЕТ ємності з рідиною синього кольору. Метою дослідження було 

встановлення якісного та напівкількісного складу парів зразка, а також опис 

токсикологічної дії складників парів на організм людини [7]. 

Характеризацію летких органічних сполук проводили методом газової 

хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією. Для сполук із найбільшою 

площею піків було проведено ідентифікацію шляхом порівняння мас-спектра 

сполуки з базою даних органічних сполук (табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати визначення мажорних складників парів зразка 
Час виходу 

піку 

Частка піку від 

суми площ 
Ідентифікована сполука Коментар 

1,19 97,8 % Ethanol 
CAS#: 64-17-5 
Компонент розчинника 

4,97 1,0 % 3-Octanone 
CAS#: 106-68-3 
Можливий компонент 
віддушки 

33,40 
33,50 
34,39 
34,51 
34,71 

1,2 % Diisopropylnaphthalene 
CAS#: 38640-62-9 
Суміш ізомерів 

Джерело: [6] 
 
Слід зазначити, що через варіації коефіцієнта відгуку детектора 

хроматографа на речовини різної будови точні кількісні вимірювання вмісту 

окремих сполук методом ГХ-МС можуть проводитися виключно після 
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калібрування приладу за цими сполуками. Тому наведені в таблиці 1 

співвідношення площ хроматографічних піків можуть бути інтерпретовані 

виключно як напівкількісні дані. 

У таблиці 2 наведено реферативні дані щодо токсикологічної дії та 

гранично допустимі концентрації речовин (ГДК), що становлять основу випарів 

зразка. 

Таблиця 2 

Дані щодо токсикологічної дії та ГДК основних летких компонентів 

Речовина Токсикологічна дія 
Клас 

небезпечності* 

ГДК у 

повітрі 
робочої 

зони, 
мг/м3 

ГДК у 

повітрі 
населених 

місць, 
мг/м3 

1 2 3 4 5 

Ethanol 

Вдихання парів може викликати 
подразнення носа, горла й дихальної 
системи. Пари під час вдихання можуть 
викликати також пригнічення 
центральної нервової системи, 
спричиняти сонливість, запаморочення, 
втому, сплутаність 
свідомості та можливе 
знепритомніння. Може викликати 
подразнення шкіри та очей. Симптоми 
можуть включати почервоніння, свербіж і 
набряки. 

4 2000/1000 5 

3-Octanone 
(ГДК 

наведені 
для ізомеру 
2-Octanone) 

Викликає подразнення очей. 
Симптоми можуть включати 
поколювання, сльозотечу, 
почервоніння, набряк і затуманення 
зору. Роздратування шкіри, 
почервоніння і біль. Може викликати 
подразнення дихальних шляхів. 
У високих концентраціях пари є 
анестетиком і можуть викликати 
головний біль, втому, запаморочення, 
вражати центральну нервову систему. 

4 200 – 

Diisopropyl 
naphthalene 

(дані наведені
для 

загального 
класу 

алкілнафталін
ів) 

Вдихання, як правило, не веде до 
серйозних наслідків через низький 
тиск парів. У цілому перетримка 
високих атмосферних концентрацій 
алкілзаміщених ароматичних сполук 
може вплинути на центральну 
нервову систему, викликати головний 
біль, запаморочення, порушення 
координації, нудоту і втрату апетиту. 

4 50 – 

Джерело: [6] 
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Таким чином встановлено, що основним компонентом у випарах зразка є 

етиловий спирт (97,8 % площі піків), у зразку не виявлено метанолу 

(забороненого Постановою Головного державного санітарного лікаря України 

№ 41 від 27.12.2007 р.), у зразку (речовини, що становлять основу випарів 

зразка) не виявлено речовин, що відносяться до 1-3 класу небезпечності [10]. 

Висновки. Для кожного вузла і ділянки техніки потрібні окремі набори 

рідин, піни або аерозолів. Сьогодні на ринку не складає труднощів купити 

ефективну автохімію, призначену для догляду за кузовом, салоном, 

механічними з'єднаннями в двигуні і трансмісії, гумовими шинами, килимками 

і молдінгами. 

Буде незайвим, відзначити той факт, що ринок автомобільної хімії, рясно 

насичений продукцією вітчизняних і закордонних виробників, не виключає 

можливості покупки низькоякісних засобів. Залишаючи це на совісті 

несумлінних виробників і продавців, кожному автовласникові потрібно 

стежити за динамічно мінливим ринком, звертаючи увагу на нові тренди і, 

звичайно, керуючись суб'єктивними перевагами. 
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АСОРТИМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПРЯНОЩІВ ТА ПРИПРАВ З ОГЛЯДУ НА 

КОНКУРЕНТНУ ПОЗИЦІЮ ПАТ «ВОПАК» НА РИНКУ 

 
Анотація. В даній роботі описані основні 
характеристики асортиментної політики 
мережі ПАТ «Вопак», як фактору, що 
суттєво впливає на конкурентну позицію 
серед інших ретейлерів на ринку. Огляд 
проводився по відділу прянощів та приправ, 
категорії перець чорний мелений. 
Проаналізовано товарообіг цього відділу, 
основних постачальників, а також позиційний 
каталог з формуванням висновку за 
критеріями. Досліджено закупівельну 
політику підприємства, адже правильно 
організована оптова закупівля дає 
можливість сформувати весь необхідний 
асортимент товарів роздрібної торгівельної 
мережі для постачання населення, 
здійснювати вплив на виробників товарів 
відповідно до вимог купівельного попиту, а 
також забезпечує ефективну роботу 
торгового підприємства. 
Ключові слова: асортиментний аналіз, 
прянощі та приправи, постачальники. 

Abstract. This paper describes the main 

characteristics of the assortment policy of the 

network of PAO "Vopak" as a factor that 

significantly affects the competitive position 

among other retailers in the market. The 

survey was conducted on the spices and 

seasonings section, the category of black 

pepper. The commodity turnover of this 

department, the main suppliers, and also the 

positional catalog with the formation of the 

conclusion according to the criteria are 

analyzed. The procurement policy of the 

company is investigated, since a well-

organized wholesale procurement gives the 

opportunity to form all necessary assortment of 

goods of the retail trade network for the supply 

of the bayers, to influence the producers of 

goods in accordance with the requirements of 

consumer demand, and also provides an 

efficient work of the trading enterprise. 

Keywords: assortment analysis, spices and 

condiments, suppliers. 

 
Вступ. Процес формування ринкових відносин в Україні потребує 

глибоких змін у методах управління діяльністю торговельних підприємств. 

Актуальною стає проблема вибору номенклатури товару та її оптимізації 

відповідно до ринкової потреби, що зумовлює необхідність удосконалення 

наукових і практичних методів управління асортиментом. Науково 

обґрунтована асортиментна політика дозволяє підприємству також активізувати 

використання власного потенціалу [1]. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Вивченню питань 

формування асортиментної політики, їхнього впливу на майбутній розвиток та 

конкурентні позиції підприємства присвячені праці багатьох зарубіжних та 

вітчизняних учених-економістів, зокрема, таких, як: М. Ю. Антонченко [2], 

Е. В. Одинцова [5]. Л. В. Балабанова, А. М. Германчук [3] та ін. 

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає в аналізі асортиментної політика мережі ПАТ «Вопак», як фактору, що 

суттєво впливає на конкурентну позицію серед інших ретейлерів на ринку. 

Результати дослідження. Оцінка ефективності розробленої 

асортиментної політики є одним із найважливіших інструментів управління 

асортиментом підприємства торгівлі та вагомим підґрунтям для прийняття 

управлінських рішень. Саме вона дозволяє виявити прогалини в системі 

управління асортиментом та своєчасно вжити заходів щодо коригування 

сформованої асортиментної політики. Хоча проблеми формування останньої в 

різних контекстах розглядалися багатьма науковцями, на сьогоднішній день 

гостро відчувається відсутність системних рекомендацій, які б дозволили 

підприємцям планомірно та виважено, ґрунтуючись на засадах комплексного 

підходу, сформувати ефективну асортименту політику.  

Якість торговельного обслуговування значною мірою визначається 

кількістю і якістю додаткових торговельних послуг, що надаються покупцям 

товарів. 

До послуг, пов'язаних з купівлею, відносяться послуги: 

– прояв особистої уваги до покупця; 

– демонстрування товару покупцям; 

– дегустація товарів-новинок, що дозволяє показати покупцеві товар 

«обличчям», продемонструвати всі його якості; 

– нарізання та зважування товарів. – ця послуга виконуються за 

бажанням покупця. Для цього в магазинів встановлені спеціальні пристрої для 

товарів МРТУ-370 та електроні ваги з видачою чека; 
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– за бажанням покупців у відділі «Кулінарія» здійснюється 

розігрівання «гарячих страв» та упакування. 

Магазини «Вопак», окрім безкоштовних послуг, надають і декілька видів 

платних послуг, які несуть прямий економічний ефект, тобто призводять до 

збільшення товарообороту за рахунок їх надавання. 

До платних послуг, які надаються відносять: 

1. Відділ «курей-гриль» – це відділ, у якому реалізують і продають за 

замовленням такий вид товару, як «кури-гриль». Для цього в магазинах 

встановлено спеціальне обладнання – електронні грилі модельного ряду FRB, 

призначені для зажарювання курей. FRB являє собою гриль «карусельного» 

типу. Кури поміщають у висувні корзинки, які повертають по кругу. 

Обладнання виготовлене з нержавіючого металу, всередині панелі обладнання 

– емальовані. Регулюють ступінь нагрівання за допомогою термостата. 

2. «Кулінарія» – вид платних послуг в якому реалізуються товари, 

власного приготування, а саме це гарячі і холодні страви та закуски.  

3. «Власна випічка» – відділ в якому реалізується власна випічка 

товарів, а саме товари хлібо-булочних виробів. 

До послуг, пов'язаних з створенням сприятливої обстановки, відносять 

наявність кабінок для зберігання речей покупця та наявність кошиків і візків. 

Для того, аби коректно сформувати асортиментний аналіз прянощів та 

приправ на даному підприємстві, необхідно хоча б в загальному розуміти 

специфіку цього відділу товарів. 

Прянощі – це рослинні продукти, які мають специфічний стійкий аромат і 

частково присмак. Аромат і присмак прянощів зумовлений, головним чином, 

ефірними оліями, глюкозидами і алкалоїдами. 

Прянощі використовують для поліпшення запаху основної їжі, додання 

харчовим продуктам нових смаку і аромату, а також для підвищення 

збереженості продуктів, оскільки майже всі прянощі мають бактерицидні 

властивості. Відомо більше 150 видів прянощів. Використовуються вони, в 

основному, у вигляді висушених частин різних рослин. В продаж прянощі 
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поступають окремо по видах або у вигляді сумішей (набори для супу, юшки, 

м'яса і т. і.) [6]. 

Залежно від того, яка частина рослини використовується як прянощі, їх 

ділять на плодово-насінні, квіткові, листові, прянощі з кори та коріння. 

Таблиця 1 

Структура товарообігу прянощів та приправ в ПАТ «Вопак» по 
видам за 2016-2017 рр. 

Прянощі або приправа 
Товарообіг 

грн. % 

Перець чорний (мелений, горошком) 93370 25 
Ваніль, ванілін 35512 10 
Кардамон 5750 2 
Кориця 45688 12 
Трав’яні суміші 155852 42 
Смако-ароматичні суміші 26868 7 
Інші прянощі та приправи 6118 2 
Всього 369158 100 

Джерело: побудовано автором за даними підприємства 
 

 

Рис. 1. Структура товарообігу прянощів та приправ 

Джерело: побудовано автором за даними підприємства 
 
Також було досліджено структуру товарообігу по 

постачальникам (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Структура товарообігу по постачальникам прянощів та приправ 

Постачальники 
Товарообіг , грн. 

грн. % 

ФОП Вигівська В.В.,  43350 12 
ТОВ Інторггрупп 29610 8 
ТОВ Алінком 23348 6 
ФОП Seven-Groupe 86222 23 
Kotányi GmbH 46333 13 
ТОВ «Гермес-Агро» 122919 33,7 
ФОП Спецторг 1145 4 
ТОВ Пайпер Україна 16231 0,3 
Всього 369158 100 

Джерело: побудовано автором за даними підприємства 
 
Відділ прянощів та приправ переважно становить біля 1% торговельної 

площі супермаркету і на нього припадає приблизно 7 % обсягів продажу 

магазину при питомій вазі у валовому прибутку – 12%. Прянощі та приправи 

належать до товарів неповсякденного попиту, що входять до складу 

запланованих покупок. Тому за допомогою гнучкої цінової політики на товари 

цієї групи можна залучати додаткових покупців, брати участь у формуванні 

іміджу магазину. 

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї, по 

суті, починається комерційна робота. Щоб продати товар покупцеві 

(споживачеві) і отримати прибуток, необхідно мати (володіти) в своєму 

розпорядженні товар. 

За своєю економічною природою закупівля являє собою оптовий або 

дрібнооптовий товарооборот, здійснюваний торговими підприємствами 

(юридичними особами) або приватними особами з метою подальшого 

перепродажу закуплених товарів. 

Правильно організована оптова закупівля дає можливість сформувати 

весь необхідний асортимент товарів роздрібної торгівельної мережі для 

постачання населення, здійснювати вплив на виробників товарів відповідно до 

вимог купівельного попиту, а також забезпечує ефективну роботу торгового 

підприємства. 
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Закупівля товарів магазинами здійснюється як через оптові підприємства, 

так і безпосередньо у виробників. Оскільки постачальниками прянощів та 

приправ ПАТ «Вопак» є безпосередньо виробники цих товарів, то слід 

відмітити, що дана форма товарного забезпечення має ряд переваг: 

– збільшуються джерела закупу товарів і представляється можливість 

їх вибору; 

– скорочуються шляхи і строки доставки товарів; 

– з'являється можливість оперативно діяти на виробника з метою 

поповнення асортименту і підвищення якості товарів; 

– скорочується кількість посередників; 

– знижується ступінь комерційного ризику; 

– зберігається стабільний рівень цін на реалізовану продукцію. 

Постачальниками спецій являються наступні підприємства: 

– ФОП Вигівська В.В. – компанія з виробництва сумішей спецій, що 

знаходиться в м. Коростень, Житомирської області.спеції та суміші без солі, без 

ароматизаторів, ГМО та барвників за привабливою ціною. 70 власних рецептів 

сумішей до різних страв.; 

– ТОВ «Інторггрупп» – головний напрямок діяльності – дрібно-

оптова та оптова торгівля продуктами харчування, таких як сипучі продукти, 

консервація, приправи, прянощі, соки, консерви, напої, кондитерські вироби і 

т.д.; 

– ТОВ «Алінком» – компанія-виробник продуктів харчування 

бакалійної групи товарів торгових марок ТМ «КАРАВАН» і М «LUGO 

VENKO». Продукція: приправи та спеції в асортименті (55 видів), лимонна 

кислота, ванільний цукор, лавровий лист, перець горошком і мелений, сухі 

десерти (кисіль, желе), супи в брикеті; 

– ФОП «Seven-Groupe» – постачальник прянощів та приправ 

імпортного походження; 

– Kotányi GmbH – австрійськи постачальник спецій та приправ, що є 

дистриб'ютором в Україні; 
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– ТОВ «Гермес-Агро» – займається імпортом та експортом спецій, 

прянощів, сушених овочів і харчових інгредієнтів для харчової промисловості; 

– ФОП «Спецторг» – основним напрямком є виробництво та 

фасування спецій, приправ, кондитерських та харчових добавок, сухого молока, 

цукрової пудри, какао, чаю та кави, ТМ «ПЕРВОЦВІТ»; 

– ТОВ «Пайпер Україна» – є великим постачальником спецій в 

Україні. У сферу її діяльності входить виробництво сумішей прянощів, 

декоративних посипань, сумішей запашних трав, оптовий і роздрібний продаж 

моноспецій і мелених спецій, а також поставка інгредієнтів підприємствам 

харчової промисловості. 

Розглянемо детальніше асортимент перцю, як найбільш вагому частину 

відділу прянощів та приправ, що пропонується споживачу в ПАТ «Вопак» 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Асортимент перцю в ПАТ «Вопак» 

№ Назва перцю Виробник 
Місткість, 

г 

Ціна 
реалізації, грн 

1 2 3 4 5 

1 Перець чорн. горошок ТМ Каміс 20 18,56 
2 Перець чорн. горошок скл. 

млин. -//- 42 62,32 

3 Перець чорний мелений -//- 20 16,85 
4 Перець білий мелений -//- 20 21,92 
5 Чилі -//- 15 13,42 
6 Чилі гострий скляний млин -//- 50 50, 75 
7 Перець чорний млин. ТМ Котані 36 76,91 
8 Перець чорний мелений -//- 17 19,99 
9 Суміш перців -//- 400 320,35 
10 Чілі гострий скляний млин -//- 35 76,91 
11 Перець духмяний горошком ТМ Мрія 20 7, 52 
12 Перець червоний мелений -//- 20 4,34 
13 Перець чорний горошок -//- 20 6,38 
14 Перець чорний мелений -//- 20 6,38 
15 Перец чорний мелний ТМ Приправка 20 11,96 
16 Перец чорний горошком -//- 20 11,97 
17 Перец червоний молотий -//- 20 5,54 
18 Перец духмяний горошок -//- 20 8,83 
19 Перец духмяний молотий -//- 15 7,94 
20 Перец чорний Часниковий 

мелений 
-//- 20 6,98 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 

21 Перец чорний горошком ТМ Українська зірка 10 5,25 
22 Перец чорний мелний -//- 10 5,25 
23 Перец чорний горошком -//- 20 7,80 
24 Перец чорний мелний -//- 20 9,99 
25 Перец чорний мелний ТМ Семерка 18 6,45 
26 Перец чорний горошком ТМ Едел 25 15,97 
27 Перец чорний мелний -//- 25 15,99 
28 Перець лимонний мелений -//- 20 7,25 
29 Перец духмяний горошок -//- 20 8,19 
30 Перец чорний горошком ТМ ЕКО 20 11,08 
31 Перец чорний мелний -//- 20 11,08 
32 Перец духмяний горошок -//- 20 7,25 
33 Перец чорний мелний ТМ СП 20 5,95 

Джерело: побудовано автором за даними підприємства 
 
Аналізуючи асортимент перцю, можна побачити, що по ємкості 

найширше представлений перець в упаковці 20 г (20 позиції). В упаковці 10 г – 

2 позиції, 15 г – 2 позиції, 25 г – 2 позиції. Найширше представлений перець 

виробництва ТМ «Приправка» та ТМ «Каміс» – по 6 позицій.  

Висновки. Асортиментний аналіз – одна з найефективніших процедур 

формування прибуткового підприємства. Виконавши детальний аналіз тільки 

по одному виду прянощів, що заявлені в ПАТ «Вопак» можна зробити 

висновок, що представлена кількість позицій, сортів та постачальників в 

даному магазині в повному обсязі відповідає заявленому формату «крамниця 

біля будинку». Розширення асортименту може призвести до вимушеного 

скорочення торгових площ під інші прянощі або приправи, що може суттєво 

відобразиться на рівні зацікавленості потенційних покупців, адже не тільки 

перець використовується в кулінарії. Але й скорочення запропонованих позицій 

може призвести до більш суттєвого розшарування в цінових пропорціях, адже 

наразі найкраще охоплено позицію з огляду на плавність переходу цінових 

показників. 
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КОНДИТЕРСЬКИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Анотація. Здійснено аналіз сучасного 
стану кондитерського ринку України з 
метою обґрунтування перспективних 
напрямків його розвитку, а також 
удосконалення діяльності суб’єктів ринку. 
Проаналізовано показники виробництва, 
споживання, експорту та імпорту 
кондитерських виробів. Висвітлюються 
конкурентні переваги вітчизняних 
кондитерських підприємств, особливості 
розвитку різних сегментів ринку. 
Розглянута діяльність найпотужніших 
підприємств галузі, продукція яких 
завоювала визнання споживачів. Окреслені 

Abstract. The analysis of the current state of the 

confectionery market of Ukraine with the purpose 

of substantiation of perspective directions of its 

development, as well as improvement of the 

activities of market participants is carried out. 

The indexes of production, consumption, export 

and import of confectionery products are 

analyzed. The competitive advantages of domestic 

confectionery enterprises, peculiarities of 

development of various segments of the market 

are highlighted. The activity of the most powerful 

enterprises of the industry, whose products have 

won the recognition of consumers, are 

considered. The main problems of the 



 

 

731 

 

основні проблеми кондитерської галузі та 
тенденції, які спостерігались на ринку 
кондитерської продукції у 2017- 2018 роках. 
Ключові слова: кондитерська галузь, ринок, 
виробництво, експорт, імпорт, продукція. 
 

confectionery industry and trends observed in the 

confectionery market in 2017 - 2018 are outline. 

Keywords: confectionery industry, market, 

production, export, import, products. 

 

Вступ. Кондитерська галузь є однією з найбільш розвинутих у харчовій 

промисловості України. Поточні обсяги виробництва продукції галузі 

дозволяють не тільки забезпечувати потреби внутрішнього ринку, а й 

створюють значний експортний потенціал, адже українські кондитери 

експортують свою продукцію у більш ніж 50 країн світу. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідження особливостей 

діяльності підприємств кондитерської галузі та розвитку ринку кондитерських 

виробів в Україні є предметом зацікавленості з боку вчених-економістів. Серед 

них, зокрема, А. О. Гагаріна, О. С. Галушко, С. М. Заболотний, 

М. А. Закревська, О. І. Мозгова, І. І. Поліщук, С. В. Семенюк, А. К. Суботіна, 

Р. В. Федорович та інші. Та не зважаючи на наявні дослідження, слід 

відзначити недостатність вивчення сучасних тенденцій розвитку ринку 

кондитерських виробів в Україні. Тому необхідно більш детально 

проаналізувати нинішню ситуацію на кондитерському ринку, визначити його 

основні проблеми та шляхи їх подолання. 

Метою даної статті є проведення моніторингу сучасного стану 

кондитерського ринку в Україні й визначення основних тенденцій, які 

найближчим часом домінуватимуть на ньому. 

Результати дослідження. Підприємства кондитерської галузі є 

активними споживачами вітчизняної сільськогосподарської сировини – 

борошна, цукру, молока тощо, а їх асортимент охоплює практично всі групи 

кондитерських виробів. Це одна з небагатьох ланок харчової промисловості 

України, яка є самодостатньою, розвиненою, цілком сформованою та займає 

успішну позицію на європейському ринку. 
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Види діяльності в кондитерській галузі України визначаються 

Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затвердженої 

Наказом Держспоживстандарту України №457 від 11.10.2010 р. (табл.1). 

Таблиця 1 

Класифікація основних видів діяльності в кондитерській промисловості 
Код за КВЕД  Назва виду діяльності 

10.71 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

10.72 
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

Джерело: [1] 
 
Український кондитерський ринок в останні роки сильно змінився. Згідно 

з даними Державної служби статистики, виробництво кондитерських виробів в 

Україні протягом останніх років зменшувалось. Так, згідно з офіційними 

даними, в період за 2011-2017 р. зниження склало 22,2%. Основними 

факторами негативного впливу були девальвація гривні, падіння купівельної 

спроможності населення, військовий конфлікт на сході України, а також 

закриття традиційних ринків збуту в країнах – членах СНД. Великі гравці 

втратили свої підприємства на сході країни, що призвело до внутрішнього 

переформатування галузі.  

Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на ньому 

працює близько 800 компаній. На жаль, фабрики, що знаходяться на теперішній 

окупованій території закрилися, через що на ринку стрімко змінилися частки 

кондитерських виробів деяких підприємств [2]. 

У світі існує рейтинг кондитерських компаній Candy Industry Global Top 

100, який складається на підставі річних даних про виторг від продажів 

продукції, про кількість працівників, асортимент і виробничі активи компаній, 

що публікуються в корпоративних звітах, маркетингових дослідженнях і 

доповідях аналітиків (табл. 2) 3.  
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Таблиця 2 

Рейтинг кондитерських компаній світу у 2018 р. 
№ 
з/п 

Кондитерські компанії 
Обсяг 

продажів 
(млн. дол.) 

Кількість 
працівників 

(осіб) 

Кількість 
фабрик 

1. Mars (Віржінія, США)  18000 30000 52 
2. Ferrero (Італія) 12000 32990 22 
3. Mondelez International (Іллінойс, США))  11560 90000 150 
4. Meiji Co.Ltd (Японія 9652 10802 7 
5. Nestle (Швейцарія)  8818 328000 418 
6. Hershey (Пенсильванія, США)  7533 18000 19 
…     
25. Roshen (Україна)  800 10000 8 
… …    
43. Konti Group (Україна)  473 8097 5 
… …    
64. АВК (Україна)  275 3500 3 

Джерело: [4] 
 
Найбільшою кондитерською компанією в світі залишається американська 

корпорація Mars з оборотом в $18 млрд. Італійська компанія Ferrero потіснила 

американського гіганта Mondelez і посіла друге місце в рейтингу. Обсяг 

продажів Ferrero склав понад $12 млрд. проти $10,6 роком раніше. Оборот 

Mondelez становить $11,6 млрд. 

Слід зазначити, що у даному рейтингу присутні також українські 

кондитерські компанії. Так, українська кондитерська корпорація Roshen 

зайняла 25 місце з обсягом продажів у $800 млн. У порівнянні з минулим роком 

компанія втратила 1 позицію. 

Кондитерська компанія Конті залишилася на 43 місці, як і в минулому 

році. Її обсяг продажів склав $473 млн., що на $4 млн. менше, ніж роком 

раніше. 

При цьому, компанія АВК піднялася в рейтингу на 3 позиції – з 67-го 

місця до 64 в 2018 році. Обсяг продажів АВК оцінюється в $275 млн., що 

відповідає результату минулого року. 

В Україні кондитерська галузь почала розвиватися ще з кінця XIX 

століття. Вже в той час нараховувалось 48 фабрик, але вони були малопотужні. 

Зараз кондитерський сегмент набув значних масштабів розвитку. Ключові 
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підприємства сконцентрували зусилля на освоєнні міжнародних ринків, 

боротьба за частку яких для них є більш рентабельною та вигідною справою, 

аніж конкуренція за український ринок. Європейський ринок є більш 

привабливіший, платоспроможний, доступний та, головне, він значно більший 

за український.  

Згідно даних Державної фіскальної служби, за перший місяць 2018 року з 

України було експортовано 6,165 тис. т кондитерських виробів (у т. ч. білий 

шоколад), що на 25% більше за експорт січня 2017 р. та на 3,367 тис. т, як 

порівняти з аналогічним місяцем 2016 р. Основними країнами, куди 

відбувались поставки, були Казахстан (0,996 тис. т), Білорусь (0,618 тис. т ), 

Польща (0,353 тис. т), Азербайджан (0,339 тис. т), Монголія (0,309 тис. т), Ірак 

(0,308 тис. т), Данія (0,302 тис. т), Іран (0,231 тис. т), Литва (0,226 тис. т). 

Експортний обсяг перевищує імпортний у 9 разів. Згідно з інформацією 

Державної фіскальної служби, у січні 2018 року загальний обсяг імпорту 

кондитерських виробів склав 0,673 тис. т із загальною вартістю 2,904 млн. USD. 

Цей показник (в обсязі) перевищує торішній за аналогічний період на 30%, а 

показник січня 2016 р. – на 0,368 тис. т. Найбільшим постачальником виступає 

ЄС (262 тис. т) 5. 

До початку військового конфлікту на сході України (2014 р.), країною, в 

яку експортувалося найбільше кондитерських виробів, була Росія, але нині 

найбільшими покупцями української продукції є країни-сусіди та країни 

СНД 6]. У найближчий час планується розглянути питання щодо виходу 

українських товарів не лише на європейські країни, але й на такі екзотичні 

ринки як Індія, Гана, Нігерія, Китай. Продукція кондитерської промисловості – 

це товари з доданою вартістю, тому потрібно збільшувати їх експорт на 

зовнішні ринки. Причиною зростання став активний процес переорієнтації 

експортерів кондитерських виробів на нові, часто не традиційні для України 

міжнародні ринки після втрати ринку збуту в Росії 7. 
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В структурі ринку кондитерських виробів на сьогодні найбільшу частку 

складає власне виробництво – це викликано високим рівнем попиту на 

солодощі серед населення. Так, за перше півріччя 2017 року українці через 

роздрібні мережі придбали майже 81 тис. т борошняних кондитерських виробів 

– печива, тістечок і солодких пиріжків. Таким чином у першому півріччі 

2017 року роздрібний товарообіг борошняних кондитерських виробів зріс на 

16% – в порівняльних цінах, або ж на 18,5% – в абсолютних цінах, в порівнянні 

з відповідним періодом 2016 року. 

У 2017 році зросли також продажі цукрових кондитерських виробів – 

цукерок, морозива, желе. За першу половину року приріст склав 17,3% (у 

порівняльних цінах) 8.  

Кондитерська промисловість в усьому світі відноситься до традиційних 

галузей економіки. Вона є однією з найбільш привабливих сегментів харчової 

промисловості, в якому спостерігається достатньо динамічний розвиток. Але, 

не зважаючи на позитивне зростання, вона зіштовхується з низкою проблем, 

особливо це спостерігається останнім часом. 

На ринку кондитерської продукції у 2017-2018 роках спостерігались такі 

глобальні тенденції:  

– конкуренція на кондитерському ринку посилюється, тому що 

знижується зростання споживання кондитерської продукції на світовому ринку; 

– найбільші кондитерські компанії освоїли європейський ринок 

максимально можливо в нинішніх умовах; 

– показники експорту кондитерських виробів зростають; 

– попит на солодощі серед населення зростає.  

В умовах кризи, підприємства кондитерської галузі диверсифікують 

виробництво, знаходячи нові напрямки й способи розвитку. Щоб вижити в 

складний час, виробники солодощів роблять все можливе для здешевлення 

своєї продукції: змінюють упаковку і рецептуру, розширюють асортимент за 

рахунок борошняних та цукристих виробів.  
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Щоб компенсувати втрату ринку СНД, наші кондитери починають також 

освоювати й нові напрямки експорту. Так, у 2016-му вони вперше відправили в 

ЄС солодку продукцію з горіхами. До того ж Європа скасувала мита на наші 

кондитерські вироби. Щорічно Україна може відправляти в Європу 10 000 т 

солодощів з арахісом, а в найближчі п’ять-сім років наші компанії зможуть 

наростити експорт в ЄС у вісім разів. 

Для подальшого розширення своєї присутності українським кондитерам 

варто звернути особливу увагу на такі напрямки, як США, Великобританія, 

Німеччина, Польща, країни Балтії. Великобританія і Німеччина – найбільші 

світові споживачі кондитерської продукції. Польща – країна-транзитер, з якої 

починають вихід в ЄС українські виробники харчових продуктів. У Польщі 

велика українська діаспора, яка знайома з українською продукцією і готова її 

купувати. Але серйозно збільшити поставки навряд чи вийде, адже ринок дуже 

конкурентний.  

Також багато надій кондитери покладають на країни Азії, в першу чергу 

на Китай, Таїланд, Південну Корею і В’єтнам. Українські кондитери стали 

відходити від принципу «ми продаємо те, що виробляємо» і почали 

адаптуватися до запитів локальних ринків. Змінюється упаковка, смакові 

якості, наповнювачі. Наприклад, на азіатських ринках не дуже популярний 

чорний шоколад, в той час як молочний з різними наповнювачами активно 

купують.  

Безумовно, українські виробники навряд чи зможуть скласти там помітну 

конкуренцію. Обороти українських кондитерів в рази нижче за виручку 

світових гігантів індустрії. Криза не тільки створює складності, але і відкриває 

нові можливості. Питання в тому, з якого боку на це дивитися. Асоціація з ЄС, 

безвізовий режим, перспективи підписання нових торгових угод з найбільшими 

економіками світу створюють новий контент для вітчизняних кондитерів. 

Тепер дуже важливо, хто і як зможе ним скористатися 9.  
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Висновки. Таким чином, кризові події останніх років внесли значні зміни 

в розвиток кондитерської галузі й поставили нові виклики перед виробниками. 

У зв’язку зі складною політичною ситуацією, Україна втратила деякі ринки 

збуту, що негативно позначилося на прибутках окремих підприємств. Також 

кондитерський ринок втратив частину своїх споживачів, оскільки купівельна 

спроможність населення в останні роки значно знизилася, а кондитерські 

вироби не є товарами першої необхідності. На сучасному етапі підприємства 

кондитерської галузі України стикаються з низкою проблем, як тих, що взагалі 

притаманні даній галузі, так і тих, що виникли в результаті впливу 

несприятливих чинників економічного та політичного середовища. 
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ 

(НА ПРИКЛАДІ МАГАЗИНУ - «М2 ЛАМІНАТ») 
 
Анотація. Стаття присвячена проведенню 
асортиментного аналізу матеріалів для 
покриття підлоги з огляду на конкурентну 
позицію ФОП Козак «М2 Ламінат». 
Проаналізовані основні моменти формування 
асортименту матеріалів для покриття 
підлоги, визначення характеристик 
асортименту. За методологічну основу аналіз 
взята методика АВС, яка дозволяє 
сформувати основні групи асортименту 
товарів. Опрацьовані внутрішня 
документація підприємства та джерела 
вторинної інформації дозволили сформувати 
показники основних груп товарів. Визначено 
основні асортиментні позиції, які дають 
підприємству максимальний прибуток, а 
також визначено позиції, по яким треба 
проводити додаткові маркетингові акції для 
підняття їх продажів. 
Ключові слова: покриття для підлоги, 
ламінат, асортимент, глибина асортименту, 
ширина асортименту, АВС-аналіз. 

Abstract. The article is devoted to the 

assortment analysis of materials for floor 

covering in view of the competitive position of 

FOP Kozak "M2 Laminate". The main 

moments of the assortment of materials for 

floor covering, the definition of assortment 

characteristics are analyzed. For the 

methodological basis, the analysis is based on 

the ABC methodology, which allows forming 

the main groups of assortment of goods. The 

worked out internal documentation of the 

enterprise and sources of secondary 

information allowed to form indicators of the 

main groups of goods. The basic assortment 

positions, which give the company the 

maximum profit, are determined, and also the 

positions for which it is necessary to carry out 

additional marketing actions for increase of 

their sales are defined. 

Keywords: floor coverings, laminate flooring, 

assortment, depth of assortment, width of 

assortment, ABC analysis. 

 
Вступ. Для багатьох українських підприємств формування асортименту 

все ще залишається процесом інтуїтивним, сучасні методи аналізу не 

застосовуються, що не дозволяє формувати асортимент відповідно до ринкових 

потреб. Тому вивчення шляхів та методів оптимізації асортименту підприємств 

є актуальним, набуваючи особливого та практичного значення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні й 

економіко-організаційні аспекти формування товарного асортименту завжди 

знаходились у полі зору вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема таких, як 
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Ф. Алескеров, І. Ансофф, В. Апопій, Г. Армстронг, Л. Балабанова, А. Войчак, 

Г. Іванов, С. Ілляшенко, А. Мазаракі, Н. Норіцина, Ф. Панкратов, Г. Серьогіна, 

Г. Тарасюк, Н. Юрова та ін. 

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає в аналізі асортименту покриття для підлоги на прикладі ФОП Козак 

«М2 Ламінат». 

Результати дослідження. Розробка добре продуманої політики 

формування асортименту має базуватися на результатах стратегічного аналізу, 

включаючи аналіз портфеля. Для повномасштабного аналізу можна об'єднати 

кілька відомих і універсальних методів, які можна адаптувати до ситуації на 

конкретних підприємствах. Результати аналізу портфеля продукції, отримані 

різними методами, порівнюються один з одним і на основі отриманої 

інформації формуються пропозиції щодо зміни в асортименті. Тому проблема 

використання таких методів аналізу асортименту, які дадуть змогу компанії 

оптимізувати асортимент компанії для підвищення конкурентоспроможності на 

ринку [1], залишається актуальною. 

Одним з найбільш популярних та ефективних методів аналізу 

асортименту є АВС-аналіз. Даний метод передбачає визначення для кожної 

товарної групи її ролі та місця в торгово-технологічному процесі на основі 

врахування специфічних особливостей товарних груп, а за ступенем їх 

важливості для споживачів дозволяє визначити рейтинг товарів за зазначеними 

критеріями та виявити ту частину асортименту, яка забезпечує максимальний 

ефект. В основу цього методу було покладено принцип Парето, який у 

загальному вигляді звучить так: 20 % асортименту товарів приносить вісімдесят 

відсотків прибутку, і, навпаки, 80 % асортименту товарів приносить двадцять 

відсотків прибутку. 

Мета АВС-аналізу полягає у визначенні найбільш прибуткових 20 % 

товарів асортименту. За допомогою цього методу визначаються пріоритетні 

позиції в асортименті, виділяються «зірки» (група А), «претенденти» (група В) і 

аутсайдери (група С) та встановлюється базовий асортимент. Результатом АВС- 
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аналізу товарного асортименту є групування об’єктів за ступенем впливу на 

загальний результат [6]. 

АВС-аналіз – метод, що дозволяє класифікувати асортимент чи товарні 

запаси мережі за ступенем їх важливості шляхом ділення на три 

категорії (рис. 1). 

 

Рис. 1. Частка об’єктів під час АВС-аналізу  
Джерело: побудовано автором за даними підприємства 

 
Порядок проведення АВС аналізу: 

– А – найбільш цінні, які складають 20 % товарних запасів і 80 % 

продажів. Зазвичай, це товари, які досить давно є в асортименті та добре відомі 

покупцям. Це товари-лідери, які частіше всього приносять найбільший 

прибуток фірмі. 

– В – проміжні (біля 30 % товарних запасів і 15 % продажів); ці 

товари середнього ступеня важливості, мають помірні обсяги продажу, 

доповнюють асортимент торговельного підприємства, дозволяють привернути 

нових покупців. 

– С – найменш цінні (50 % товарних запасів і 5 % продажів); це 

найменш важливі товари. Це товари-новинки або ті, які можна вивести з 

асортименту [3]. 

Етапи проведення АВС-аналізу представлено на рисунку 2. 

50%

30%

20%

А В С
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Рис. 2. Етапи проведення АВС-аналізу 

Джерело: [1] 
 
Очевидно, що наявність в асортименті товарних позицій класу «А» 

необхідно постійно контролювати. Стосовно товарних позицій класу «В» 

контроль може бути поточним, а щодо позицій класу «С» – періодичним. 

Класична методика ABC-аналізу передбачає наявність 3-х груп: А, В і С: 

А –  найважливіші позиції, які роблять 50 % продажів; В –  важливі позиції, які 

роблять 30 % продажів; С - не особливо важливі позиції, які беруть участь в 20 

% продажів. Також може бути інше співвідношення: А – 55 % продажів, В – 25 

%, С – 20 %. 

Удосконалена версія припускає наявність ще 1-ї або 2-х груп: D і N. D 

(від слова «dead» – мертвий) –  неліквідні позиції, які взагалі не продаються або 

беруть участь в останніх 5 % продажів; N (від слова «new» – новий) – позиції, 

1. Визначення мети аналізу(навіщо потрібен цей аналіз)

2. Визначення дії за підсумками аналізу (Що будемо робити з отриманими 
результатами)

3. Вибір об'єкту (що будемо аналізувати). Зазвичай об'єктами АВС-аналізу товарні 
групи, товарні категорії або товарні категорії

4. Визначення параметру (ознаки, за якої буде проводитись аналіз). Кожен з об'єктів 
аналізу має різні параметри виміру: продажів як в грошовому так і вкількісному вимірі, 

дохід (грошовий вимір), товарний запас, оборотність та інше.

5. Складання рейтингового списку об'єктів за зменшенням значення параметру (угорі 
розташовуються товари з найбільшоючасткою в обороті, внизу з найменшою)

6. Виділення А, В і С груп. Для цього необхідно:
- розрахуватии частку параметра від загальної суми параметрів з накопичувальним 
підсумком (частка з накопичувальним підсумком вираховується шляхом додавання 

параметра до суми попередніх параметрів);
- привласнити значення групп обраним об'єктам



 

 

742 

 

які недавно з’явилися в асортименті підприємства і ще не змогли максимально 

взяти участь у загальних продажах [7]. 

ФОП Козак –  «М2 Ламінату» було засновано в 2011 році в м. 

Хмельницького за адресою: Староконстянтинівське шосе, 2. З розвитком 

компанії відділ паркетних робіт, завдяки сучасній техніці, якісній і кропіткій 

праці паркетників, почав надавати весь комплекс послуг з укладання не тільки 

паркетної дошки і ламінату, але й укладанню художнього паркету.  

Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти. У 2015 була підписана 

угода з архітекторським та дизайнерським бюро про співпрацю. Це – 

ексклюзивні пропозиції по асортиментах товару. Наприкінці цього ж року 

відбулося розширення компанії «М2 Ламінату» на ринку – відкрито ще 1 салон-

магазин у місті. 

Основний вид діяльності компанії «М2 Ламінату»: продаж різних видів 

матеріалів та комплекс послуг для виготовлення дерев‘яної підлоги, оптова та 

роздрібна торгівля високоякісними будівельними матеріалами, супровідними 

товарами від відомих європейських виробників. А саме, фірма спеціалізується 

на продажу і укладанні штучного паркету, масивної дошки, паркетної дошки, 

ламінату.  

Розглянемо основні етапи АВС-аналізу, використовуючи показники 

магазину «М2 Ламінату». На першому етапі обираємо об’єкт аналізу (товарні 

групи, товарні категорії чи товарні позиції) та параметр аналізу (вклад кожної 

групи в обсяг продажу за кожен місяць 2017 р.). Для аналізу нами було обрано 

відділ «Ламінат». Дослідження практики підприємств роздрібної торгівлі 

сучасних форматів показало, що, як правило, деталізація за товарними 

позиціями є недоцільною (так як асортимент може сягати до 50000 

найменувань).  

Кожна асортиментна група «М2 Ламінату» характеризується значною 

шириною та глибиною. В узагальненому вигляді товарний асортимент компанії 

представлено у таблиці 1.  
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Таким чином, найглибший асортимент мають 2 групи товарів компанії: 

підлогове покриття та засоби догляду за ним. Саме ця продукція посідає 

провідне місце у товарному асортименті «М2 Ламінату», який в першу чергу 

формується під впливом ринкового попиту. 

Таблиця 1  
Опис товарного асортименту 

 Номенклатура товару 

Гл
иб

ин
а 

ас
ор

ти
ме

нт
у 

Ширина асортименту 

Підлогове покриття 
Паркетна 

хімія 
Плінтус та 

пороги 
Художні 
елементи 

Паркетна дошка Клеї Плінтус Бордюри 
Ламінат Лаки Порожки Розетки 

Масивна дошка Вирівнюючі 
суміші Брусок Модульний 

паркет 
Паркет штучний 

   Спортивна підлога 

Засоби догляду за 
підлоговим покриттям 

Підложка і 
фанери 

Інструменти 
та прилади 

Паркетно-
шліфувальні 

машини 

Ущільнювач Підложка Інструмент 
Витратно 

шліфувальні 
матеріали 

Олія+віск Фанера Паркетне 
обладнання Запчастини 

Очищувач 

  

Шліфувальні 
матеріали 

Волокові набійки 

 

Паста ремонтна 
Набір для догляду за 

паркетом 
Полиш паркетний 

Засіб для зняття полишу 
КЛУ кіт восковий 
Паста для дерева 

Захисний килимок 
Термогігром 

Зволожувач повітря 
Рефрешер 

Сповільнювач 
Джерело: побудовано автором за даними підприємства 
 
Нижче наведено дані за основними групами товарів (табл. 2, рис. 3). Дані 

в таблиці отримані з внутрішньої документації підприємства та джерел 

вторинної інформації. 
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Таблиця 2  
Дані за основними групами товарів «М2 Ламінату» за 2017 рік 

Товарна група 
Відносна частка 

ринку 

Темп зростання 
ринку 

Обсяг продажів, 
тис. грн 

Ламінат 0,9 0,15 4300 
Штучний паркет 1,3 0,13 900 
Паркетна дошка 1,1 0,2 1200 
Ковролін 0,8 0,16 2000 
Масивна дошка 0,5 0,08 2110 
Паркетна хімія 1,2 0,1 150 
Аксесуари для 
підлоги 

0,8 0,12 80 

Джерело: побудовано автором за даними підприємства 
 

 
Рис. 3. Діаграма відсоткового співвідношення груп товарів в «М2 Ламінат» 

Джерело: побудовано автором за даними підприємства 
 
Таким чином, найбільшу частку компанія займає на ринку штучного 

паркету та паркетної хімії, що відповідає паркетному профілю підприємства. 

Однак, із зростанням попиту на синтетичне підлогове покриття, обсяг продажів 

ламінату та масивної дошки в грошовому вираженні наздоганяють дорогу 

паркетну продукцію. 

Висновки. З наведеного вище можна зробити наступні висновки. ФОП 

Козак – «М2 Ламінату» працює на ринку покрівельної продукції 

м.Хмельницького. Основні товарні групи асортименту складають: підлогове 

покриття, штучний паркет, паркетна дошка, ламінат, масивна дошка, паркетна 

хімія, аксесуари для підлоги. Найбільший відсоток продажів припадає на 

40%

8%11%

19%

20%

1% 1% Ламінат

Штучний паркет

Паркетна дошка

Ковролін

Масивна дошка

Паркетна хімія

Аксесуари для підлоги
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штучний паркет та паркетну дошку, а також хімічні засоби для паркету. При 

цьому за обсягом продажів в грошових одиницях – найбільша частка припадає 

на ламінат, 4300 тис. грн., на другому місці масивна дошка – 2110 тис. грн. 

Паркетна хімія та аксесуари для підлоги не мають значного впливу на 

фінансовий результат діяльності підприємства. Тому асортиментна політика 

підприємства має бути побудована на основі вибору найбільш прибуткових 

товарів(ламінату, ковроліну та масивної дошки), доцільно змінити основи 

реалізації паркетної хімії, збільшити кількість маркетингових акцій для 

підвищення доходності проблемних асортиментних позицій. 
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СПЕЦИФІКА СЕРТИФІКАЦІЇ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ПРИ 
ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Анотація. Обґрунтовано виявлені 
можливості експорту макаронних виробів на 
міжнародні ринки. Розглянуто міжнародні 
сертифікати та стандарти, які необхідні 
для здійснення експортної діяльності. 
Визначено і обґрунтовано причини низьких 
показників експорту макаронних виробів 
вітчизняними виробниками. Наведено 
відмінності щодо підходів до сертифікації у 
країнах ЄС та Україні. Проаналізовано 
вітчизняну нормативно-правову базу, що 
регулює якість та безпечність макаронних 
виробів. Акцентовано увагу на впровадженні 
системи НАССР на підприємствах харчової 
промисловості, проаналізовано переваги 
системи безпечності і визначено 
перспективи для підприємств від її 
впровадження.  
Ключові слова: макаронні вироби, 
сертифікати якості, міжнародна 
сертифікація, НАССР, якість, безпечність. 

Abstract. The possibilities of export of macaroni 

products to international markets are 

substantiated. The international certificates and 

standards that are necessary for export activity 

are considered. The reasons for the low rates of 

export of macaroni products by domestic 

producers have been determined and grounded. 

Some distinctions from approaches to 

certification in the EU and Ukraine are 

presented. The domestic normative and legal 

base that regulates the quality and safety of 

macaroni products is analyzed. The emphasis 

was placed on the implementation of the 

HACCP system at food industry enterprises, the 

advantages of the safety system were analyzed, 

and prospects for enterprises from its 

implementation were determined. 

Keywords: pasta, quality certificates, 

international certification, HACCP, quality, 

safety. 

 

Вступ. Харчова промисловість України завжди перебувала у позитивній 

динаміці зростання. Темпи її розвитку щорічно зростають на 2 %, проте на 

зовнішньому ринку Україна була завжди представленою як країною – 

експортером сировинної продукції. Підвищення конкурентоспроможності 

товарів харчової промисловості, розширення якісної збутової мережі сприяло 

отриманню можливостей експорту товарних груп, які ніколи не входили до 

експортних позицій. Відносно новим для виробників є досвід експорту 

макаронних виробів. Так, за даними Міністерства економічного розвитку та 
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економіки України, за січень – вересень 2018 року з України було експортовано 

понад 19 тис. т макаронних виробів, загальна вартість яких становила 28 млн. 

дол. Зважаючи на таке зростання і перспективи експорту цього сегменту, 

дослідження та аналіз особливостей експертизи якості макаронних виробів при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є актуальним питанням. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Вивченням особливостей 

експертизи макаронних виробів присвячені праці таких вітчизняних науковців 

як К. Дорошенка, Р. С. Рибчинського, І. М. Задорожнього, В. Д. Камінського, 

О. В. Нікішиної, Н. Г. Салухіної, Н. П. Козьминої та інших. 

Аналіз наукових досліджень дозволив встановити, що на сьогодні 

питання експертизи якості макаронних виробів при здійсненні ЗЕД є 

недостатньо дослідженими у зв’язку з гармонізацією нормативно-правової бази 

та розширенням експорту до країн ЄС. 

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 

недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті, визначили її 

мету та завдання. 

Метою статті є висвітлення результатів дослідження та аналізу процесу 

експертизи якості макаронних виробів при здійсненні експортно – імпортної 

діяльності. 

Результати дослідження. Після підписання Угоди про Асоціацію 

Україна почала змінювати свої вимоги до виробників, які працюють і на 

внутрішній ринок, а також змінювати систему контролю за їх дотриманням. 

Нові вимоги повинні зробити вироблені в Україні товари безпечнішими і 

якіснішими. Угода про вільну торгівлю безпосередньо спрямована на відкриття 

нових ринків збуту продукції, здешевлення виробництва за рахунок звільнення 

від сплати мит, скорочення затрат часу в торгівлі через спрощення митних та 

транзитних процедур. Зважаючи на такі сприятливі умови для представників 

експортно-імпортної діяльності відкривається ряд можливостей щодо 

розширення ринку збуту своєї продукції. Проте експорт товарів до країн ЄС 

вимагає виконання ряду умов, які висуваються як до якості товарів, так і до 
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самого процесу їхнього транзиту до кінцевого споживача. У свою чергу, імпорт 

товарів в Україну вже не є окремим і новим досвідом, проте внесення змін до 

Митного кодексу також зобов’язує розглянути особливості імпорту. Зважаючи 

на вагому приналежність України до експортно-імпортної діяльності харчових 

товарів та зростання обсягів експорту макаронних виробів до країн ЄС, 

розглянемо специфіку здійснення експертизи якості макаронних виробів. 

Протягом останніх п’яти років вітчизняна галузь макаронного 

виробництва пережила непростий період переходу до нових умов ринку, до 

підвищених вимог споживачів стосовно якості продуктів, асортименту, 

різновидів пакування. Зміни у виробництві та у підходах до експертизи були 

спричиненими оновленням нормативно-правової бази для формування 

технічного законодавства, нормативами і вимогами, що мають широке 

застосування в промислово розвинених країнах. 

Якість і безпека продукції, зокрема макаронних виробів, багато в чому 

визначаються рівнем нормативних документів систем стандартизації і 

сертифікації. 

Виробництво макаронних виробів в Україні регламентується вимогами 

стандарту ДСТУ 7047:2013 «Вироби макаронні. Терміни та визначення 

понять». Стандарт визначає поняття у галузі макаронного виробництва для 

застосування у всіх видах нормативної документації та літератури на макаронні 

вироби [2].  

ДСТУ 7043:2009 «Вироби макаронні. Загальні технічні умови» вводять у 

стандарті характеристику виробів класу «екстра», які виробляються більшістю 

підприємствами України з використанням сучасної технології і нових 

автоматизованих ліній вітчизняного та закордонного виробництва [3]. 

ДСТУ 7048:2013 «Вироби макаронні. Правила приймання і методи 

визначання якості» описані методики для визначення органолептичних 

показників – кольору, стану поверхні, зламу, форми, запаху, смаку, стану 

макаронних виробів після варки [4]. Національний стандарт передбачає 

застосування приладів різного принципу дії, що дозволить виробникам 
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вибирати прийнятний метод залежно від устаткування, що є на підприємстві. 

Так, при визначенні вологості макаронних виробів можливо використання 

сушильної шафи (СЭШ), печі сушильної лабораторної і приладу Sartorius. На 

макаронних підприємствах проводилися міжлабораторні випробування, за 

наслідками яких одержано висновок, що всі методи визначення забезпечують 

повторювані і відтворні результати. 

Всі три стандарти на макаронні вироби чинні і узгоджені між собою. 

Ці нормативні документи дають можливість працівникам галузі, 

контролюючим органам і споживачам однаково тлумачити терміни, правильно 

розуміти їх значення та орієнтуватися в особливостях процесу виробництва 

макаронної продукції належної якості та безпечності. 

Тримаючи курс на вступ до Євросоюзу, Україна має створити надійний та 

конкурентоспроможний ринок продукції власного виробництва, аби гідно 

конкурувати з відомими Італійськими та Російськими брендами макаронних 

виробів. Зазначається, що Італія залишається головним постачальником цього 

сегменту, задовольняючи потреби таких країн: Німеччини, США та Франції. 

Також Туреччина продовжує стабільно нарощувати свій експорт, що дозволило 

їй стати другою країною-експортером, поступаючись лише Італії. Для реалізації 

політики щодо повноцінного експорту макаронних виробів українським 

виробникам необхідно враховувати вищеперераховані стандарти. 

Для підтвердження безпечності харчових продуктів застосовують 

Систему управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000, що 

встановлює єдині вимоги до системи HACCP [8, 9]. НАССР систематизує 

численні санітарні та технологічні норми і правила виробництва, полегшує 

поточний контроль. ISO 22000 виводить все це на міжнародний рівень 

стандартизації для експортно-імпортних відносин. Підприємствам з новим 

сучасним обладнанням легко застосувати це у виробництві, але стандарт 

побудовано так, щоб врахувати можливості до розвитку всіх підприємств. 

В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем управління 

безпечністю харчової продукції за принципами НАССР задекларовані ДСТУ 



 

 

750 

 

4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та 

ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». 

На базі концепції НАССР було розроблено декілька стандартів, які 

застосовуються в окремих країнах і регіонах або в окремих ланках харчового 

ланцюга. Найбільш застосовуваними є такі стандарти: 

– ISO 22000:2005 Системи управління безпечністю харчових продуктів 

– Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга – стандарт, розроблений 

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO); 

– BRС (British Retail Consortium Global Standard) – британський 

стандарт асоціації роздрібних торгівців; 

– IFS (International Food Standard) – міжнародний стандарт роздрібних 

торгівців; 

– Dutch HACCP – голландський стандарт на систему ХАССП; 

– FSSC 22000:2010 – стандарт для виробників окремих категорій 

харчових продуктів, що поєднує вимоги ISO 22000:2005 та PAS 220:2008, 

прийнятий об’єднанням спеціалістів з харчової безпеки Global Food Safety 

Initiative (GSFI).  

Сертифікат відповідності являється документом, який підтверджує якість 

продукції, систему управління якістю, системи екологічного менеджменту та 

вимоги, встановлені відносно персоналу та встановлених до нього стандартів 

або іншої нормативно-правової документації. 

Європейська система відрізняється від української. В ЄС не визначають, 

яким повинен бути склад продукту, але при цьому є ряд заборонених для 

використання інгредієнтів. Відсутня обов’язкова сертифікація товару, а 

головне, щоб він відповідав технічним регламентам, які встановлюють вимоги 

до показників безпеки продукції. Далі – контроль споживача. 

Попри зазначені стандарти для повноцінної експортної діяльності нових 

товарних груп, у нашому випадку макаронних виробів, необхідно здійснювати 
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погодження форм двосторонніх сертифікатів та окремі товарні позиції, де є 

потенціал розвитку взаємної торгівлі. Так, 11 жовтня 2018 року представниками  

аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції 

обговорили з представниками Міністерства навколишнього середовища, 

продовольства та сільського господарства Великобританії (DEFRA) можливості 

двостороннього співробітництва у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, 

зокрема, у започаткуванні спільних проектів з виявлення патогенів у харчовій 

продукції та налагодженні співробітництва між державними лабораторіями [5]. 

Попри дотримання вимог стандартів серйозною проблемою для України є 

відсутність повноцінної сировини для виробництва макаронів з твердих сортів 

пшениці. Крупка (крупчасте борошно) із пшениці дурум вважається 

найкращою сировиною для макаронних виробів. Причому якщо ступінь 

розмелювання визначають головним чином, фізико-механічні властивості 

сирих виробів (пружність, пластичність, міцність) і немає помітного впливу на 

якість готових макаронних виробів, то якісні характеристики зерна визначають 

час варіння, властивості щодо збереження форми макаронних виробів під час 

приготування, поживну цінність готового продукту, а також його смак, колір та 

інші важливі органолептичні характеристики. Основна перевага пшениці 

дуруму як сировини для макаронного виробництва, порівняно з іншими видами 

пшениці, – у наявності каротиноїдних пігментів (ксантофіл, його ефіри й 

каротин, що є біологічно активним як провітамін А) за високого вмісту білка. 

Вимоги ж щодо якості макаронних виробів повністю задовольняють саме 

твердою пшеницею. Це, зокрема, пов’язано з відмінністю у вуглеводних 

структурах твердої й м’якої пшениць. У зерні твердої пшениці крохмаль 

перебуває в кристалічній формі, тоді як у м’якої — в аморфній. Під час 

розмелювання, за умов дотримання технології, кристалічний крохмаль не 

руйнується, і в макаронних виробах ці кристали склеюються грудочками білка. 

Поживна цінність макаронних виробів з м’якої пшениці схожа з цінністю 

звичайних хлібобулочних виробів. Мають місце також розходження (не на 

користь макаронних виробів із м’якої пшениці) у вмісті вітамінів та 
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мікроелементів у готових виробах, а також у відсотку корисних речовин, що 

переходять у варильну рідину. 

Проте вирощують дурум не повсюдно, та й макарони виробляють не 

тільки з найкращої для цього продукту сировини. За обсягами світового 

виробництва, якщо порівнювати дурум із м’якою пшеницею, ˗ різниця в 

десятки разів. Дурум виробляють 24–33 млн т на рік (м’якої пшениці (в т. ч. 

твердозернової)- 550–630 млн. т.) [6].  

Тверда пшениця цінніша за якістю зерна, що менше уражається 

хворобами (іржа, борошниста роса, летюча сажка тощо) та шкідниками 

(гесенська муха й ін.), стійкіша до вилягання. На родючих ґрунтах за високої 

агротехніки дає вищі й стабільніші врожаї порівняно з м’якою пшеницею. 

Проте на землях із середньою родючістю поступається врожаям м’якої 

пшениці, що є однією з основних причин непопулярності дуруму в Україні та й 

інших країнах, де цю культуру могли б вирощувати в умовах, коли внутрішній 

попит на тверду пшеницю не сформовано. 

В Україні дурум практично не вирощують, та й не імпортують. Отже, 

майже вся вітчизняна продукція, що потрапляє на прилавки магазинів під 

назвою «макаронні вироби», навіть вироблена на сучасному обладнанні та за 

сучасними технологіями (тобто має відмінний вигляд) за характеристиками 

італійських та французьких експертів ˗ лише борошняний виріб, схожий на 

макарони. 

Попри означене, для того, щоб бути повноцінними «гравцями» на ринку 

макаронних виробів, до кінця 2019 року понад 200 тисяч суб’єктів 

господарювання – тобто, всі оператори ринку, які працюють у сфері 

виробництва і обігу харчових продуктів, мають впровадити систему НАССР. 

Держпродспоживслужба разом із Проектом ЄС «Вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні» готують низку довідкових 

та роз’яснювальних матеріалів для малого та середнього бізнесу щодо етапів та 

механізмів впровадження принципів НАССР. Держпродспоживслужба працює 

над розробкою низки підзаконних актів, які мають на меті впровадження 
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ризикоорієнтованого підходу. Так, уже пройшла погодження центральних 

органів виконавчої влади методика встановлення періодичності контролю, і 

найближчим часом відповідний наказ Мінагрополітики «Про затвердження 

Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок 

відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) 

вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України» буде 

направлено на державну реєстрацію до Мінюсту. Даний проект наказу 

розроблено на виконання положень Закону України «Про державний контроль 

за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та в рамках 

адаптації вітчизняного законодавства до норм Євросоюзу [10]. 

Прийняття даного проекту нормативного документу дозволить чітко 

регламентувати види контролю, які може застосовувати компетентний орган до 

вантажів з об’єктами санітарних заходів, що вводяться (пересилаються) на 

територію України, підвищити ефективність державного контролю та зменшить 

навантаження на суб’єктів господарської діяльності та загалом покращити 

ефективність державного контролю і підвищити безпечність продуктів 

харчування, які потрапляють до українських споживачів. 

Висновки. Розширення можливостей реалізації макаронних виробів, які 

з’явилися у зв’язку з укладанням Угоди про вільну торгівлю з країнами ЄС, 

виявили ряд як позитивних так і негативних наслідків. До позитивних можна 

віднести те, що українські виробники макаронів успішно почали завойовувати 

нові ринки, проте ресурсного потенціалу для збільшення обсягів недостатньо. 

Вирощування твердих сортів пшениці займає досить невелику нішу у 

агробізнесі. Попри недостатню кількість ресурсів обґрунтовано, що дотримання 

всіх міжнародних норм і сертифікації для українських виробників макаронних 

виробів є складним і вартісним процесом, зважаючи на гостру конкурентну 

боротьбу на світовому ринку. Тому гармонізація національних стандартів, 

впровадження системи НАССР дозволить поступово виробникам готуватися до 
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виходу на зовнішні ринки і відповідати світовим критеріям якості виробництва 

макаронних виробів. 
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безпечності морозива для споживачів в Україні 
та у світі. Проаналізовані відповідні 
нормативні документи і закони, яких повинні 
дотримуватися виробники, виготовляючи 
продукцію і реалізуючи її як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках. Акцентовано 
увагу на впровадженні системи НАССР на 
підприємствах харчової промисловості, 
проаналізовано переваги системи безпечності і 
визначено перспективи для молокопереробних 
підприємств від її впровадження.  
Ключові слова: морозиво, якість, стандарти, 
нормативно-правове регулювання, безпека, 
ДСТУ, НАССР, ISO.  

quality and safety of ice cream for consumers 

in Ukraine and in the world. The relevant 

normative documents and laws that 

manufacturers have to follow, producing 

products and selling them on the domestic 

market and beyond. The emphasis is placed 

on the implementation of the HACCP system 

at food industry enterprises, the advantages 

of the safety system and the prospects for the 

enterprises from its introduction are 

determined. 

Keywords: ice cream, quality, standards, 

normative-legal regulation, safety, DSTU, 

HACCP, ISO. 

 

Вступ. Якість і безпека продукції є головним чинником 

конкурентоспроможності на ринку морозива, оскільки споживач завжди 

вибирає якісну продукцію за доступною ціною. Саме тому в світі функціонує 

така система якості та безпечності харчових продуктів як НАССР і стандарти 

ISO. В Україні функціонують свої стандарти, згідно з якими на ринок 

випускається морозиво, яка маркується відповідним чином та йде в реалізацію 

на вітчизняний ринок. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. На сьогоднішній день 

найбільші виробники морозива, такі як ТМ «Ласунка», ТМ «Рудь», ТМ «Лімо» 

та ТМ «Ласка», вже пройшли перевірку на відповідність вимогам світової 

системи НАССР [1, с. 1] і стандартам серії ISO з управління якості [2, с. 1], 

отримавши сертифікати якості. Це дозволить цим виробникам реалізовувати 

свою продукцію на ринках різних країн світу. Крім міжнародних, існують 

також національні стандарти, які регламентують вимоги до якості і безпечності 

морозива. Це ДСТУ [3, с. 1] а також ТУ [4, с. 1], розроблені певними 

відомствами. 

Важливим для споживачів є нанесене на упакування морозива 

маркування, вимоги до якого встановлені Наказом «Про затвердження 

Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів» [5, c. 9]. 

Дослідженням питань якості і безпечності продовольчої сировини 

займались такі науковці, як Ж. К. Сіднєва, Т. В. Рибачук-Ярова та інші [6, с. 5]. 



 

 

756 

 

Аналіз наукових досліджень дозволив встановити, що на сьогодні не 

повністю розкритими залишаються питання щодо нормативно-правової бази, 

яка регламентує якість і безпечність морозива. 

Актуальність, практична значущість, недостатня дослідженість вказаного 

питання зумовили вибір теми статті, визначили її мету – проаналізувати вимоги 

нормативно-правової бази до вітчизняного морозива. 

Результати дослідження. Українські виробники морозива мають 

відповідні сертифікати та обладнання, що підтверджують якість і безпечність 

морозива, яке вони виготовляють не тільки згідно державних стандартів по 

морозиву, а саме ДСТУ 4735:2007 [7, с. 1], ДСТУ 4733:2007 [8, с. 1] та ТУ, але 

також відповідно до вимог системи НААСР 22000  та міжнародних стандартів 

серії ISO 9001, які використовуються в розвинутих країнах. Саме впровадження 

системи НАССР та вимог міжнародних стандартів дало змогу таким великим 

вітчизняним виробникам морозива, як «Рудь», «Ласка», «Лімо» та «Ласунка» 

вийти на світовий ринок морозива, просуваючи та закріплюючись у певному 

сегменті ринку. Також цьому посприяло підписання Асоціації з ЄС, що значно 

спростило вихід на європейські ринки вітчизняним виробникам морозива. 

Програма НАССР (рис. 1) діє в багатьох країнах і ґрунтується на 7 

принципах, що фокусуються на моніторингу і контролю, попереджаючи 

потрапляння небезпечної продукції на ринок, що може стати загрозою для 

здоров’я споживача. Концепція цієї програми була розроблена ще в 60-ті роки 

ХХ ст. Основні розробники: компанія Пілсбурі (англ. «Pillsbury»), Лабораторія 

збройних сил США і Національне управління з аеронавтики і космонавтики 

(NASA). Ідея створення такої концепції виникла при роботі над 

Американською Космічною Програмою. Під час роботи над американською 

космічною програмою NASA поставила за мету виключити утворення токсинів 

у харчовій продукції, яку споживають астронавти у космосі і, як наслідок, 

попередити захворювання, зумовлені недоброякісними продуктами харчування. 

НАССР передбачає заходи, що забезпечують необхідний рівень показників 

безпеки продукції в процесі її виробництва, причому саме в тих критичних 
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точках технологічного процесу, де може виникнути загроза появи небезпечних 

чинників. Система дозволяє виділити всі потенційно небезпечні чинники у 

харчовому продукті та запобігти їх виникненню. У середині 80-х років 

Національна академія наук США запропонувала поставити цю систему на 

службу харчовій індустрії. Комісія Codex Alimentarius відіграла активну роль у 

формулюванні та підтримці системи НАССР як міжнародного способу 

забезпечення виробництва безпечних харчових продуктів. На 25 засіданні 

Комітету з питань гігієни харчових продуктів у 1991 році було прийнято 

документ «Загальні визначення НАССР та процедури використання Кодексу». 

Комітет погодився, що система НАССР повинна бути внесена до Кодексу з 

врахуванням загальних принципів виробництва харчових продуктів. 

У 1995 року в країнах ЄС разом із директивою Ради Європи з гігієни 

продуктів харчування № 93/43 / ЄС від 14 червня 1993, яка вимагає, щоб 

компанії, зайняті в харчовій промисловості, розробляли системи, засновані на 

НАССР з метою забезпечення безпеки харчової продукції та основних 

принципів гігієни харчових продуктів. У 2004 році замість директиви 93/43 / 

ЄС Європейським парламентом і Радою Європи була прийнята Постанова 

852/2004 «Про санітарно-гігієнічні правила виробництва харчових продуктів». 

Міжнародна організація зі стандартизації підготувала проект міжнародного 

стандарту «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги». 

Застосування систем НАССР в окремих країнах світу регламентується 

національними законодавчими та нормативно-правовими актами [9, с. 5]. 

Міжнародним стандартом, що встановлює єдині вимоги до систем HACCP, 

гармонізованого до стандартів менеджменту якості, екологічного менеджменту 

і пристосованого до сертифікації став ISO 22000:2005 «Food safety management 

systems — Requirements for any organization in the food chain» (Системи 

управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій 

харчового ланцюга), який був опублікований у 2005 році [10, с. 7]. 
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2.Визначення критичних 
контрольних точок 

4. Введення системи 
контролю за ККТ 

1. Проведення аналізу 
небезпечних факторів 

3. Встановлення граничних 
значень 

5. Встановлення коригувальних дій 
що їх необхідно вжити коли 
спостереження свідчать, що певна 
ККТ виходить з-під контролю 

6. Встановлення процедури 
перевірки для підтвердження того, 
що система HACCP працює 
ефективно 

7. Розроблення методів 
документування всіх процедур і 
ведення записів, пов'язаних із 
застосуванням цих принципів 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сім принципів НАССР 

 Джерело: розроблено автором на основі [10] 
 

Міжнародна організація зі стандартизації — міжнародна організація, 

метою діяльності якої є ратифікація розроблених спільними зусиллями 

делегатів від різних країн стандартів.  

Відповідно до Статуту, ISO визначає завданням своєї діяльності як 

сприяння розвитку стандартизації і суміжних видів діяльності у світі з метою 

забезпечення міжнародного обміну товарами і послугами, а також розвиток 

співробітництва в інтелектуальній, науково-технічній і економічній галузях. 

Доки ISO залишається неурядовою організацією, її можливості у розробці та 

ратифікації стандартів значно більші, ніж в інших подібних організацій. Це 

сприяло тому, що багато її стандартів стали державними у багатьох країнах, і 

дозволяє досить ефективно координувати дії багатьох національних організацій 

з стандартизації. 

Стандарт ISO заснований на ряді принципів по менеджменту якості 

таких, як орієнтація на клієнта, мотивація і залученість вищого керівництва, 

процесний підхід і постійне вдосконалення.  Організація ISO була заснована 23 

лютого 1947 двадцятьма п'ятьма національними організаціями зі 

стандартизації, як координуючий орган. Міжнародні стандарти ISO на 

сучасному етапі охоплюють не лише галузі загального призначення, а й 

конкретні галузі економічної діяльності від стандартизації термінології, 
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позначень, величин та одиниць, технічного креслення, форм документів до 

стандартизації, технічних вимог на продукцію, вимог відносно методів і засобів 

контролю, аналізу та випробувань. Україну в ISO до 2011 року представляв 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики, поки не був ліквідований в ході адміністративної реформи у 2011 

році. Станом на 2014 рік Україну в ISO представляло Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі. На поточний момент представником України 

є ДП «УкрНДНЦ». 

Застосування ІSО гарантує, що споживачі отримують високоякісні товари 

і послуги, які в свою чергу сприяють отриманню прибутку компаніями. 

Державні стандарти України (ДСТУ) — стандарти, розроблені відповідно 

до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і 

багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, 

які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального 

ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені 

уповноваженим органом. Стандарти ДСТУ існують з 1993 року. Згідно із 

Законом України «Про стандартизацію» це Положення стосується 

національних стандартів, кодексів усталеної практики, класифікаторів, 

каталогів, а також міждержавних нормативних документів. Відповідно до 

Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» до державних стандартів 

України прирівнюються державні класифікатори техніко-економічної та 

соціальної інформації. 

Державні стандарти України розробляються на організаційно-методичні 

та загальнотехнічні об'єкти, а саме: 

– організація проведення робіт зі стандартизації, науково-технічна 

термінологія, класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної 

інформації, технічна документація, інформаційні технології, організація робіт з 

метрології, певні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин; 

– вироби загальномашинобудівного застосування (підшипники, 

інструмент, деталі кріплення тощо); 
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– складові елементи народногосподарських об'єктів державного 

значення (банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, 

охорона навколишнього природного середовища, оборона тощо); 

– продукцію міжгалузевого призначення; 

– продукцію для населення та народного господарства; 

– методи випробувань. 

Державні стандарти якості вміщують в собі обов'язкові вимоги, які 

повинні дотримуватися всі підприємства. Обов’язковими вимогами є:  

1. Вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров'я та 

майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорона навколишнього 

природного середовища та вимоги до методів випробувань цих показників. 

2. Вимоги техніки безпеки та гігієни праці з посиланням на відповідні 

санітарні норми та правила; метрологічні норми, правила, вимоги та 

положення, що забезпечують вірність і єдність вимірювань; положення, що 

забезпечують технічну єдність під час розробки, виготовлення, експлуатації 

(застосування) продукції. 

3. Поняття та терміни, що використовуються в галузі поводження з 

відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації.  

4. Способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи 

контролю за станом об'єктів поводження з відходами, вимоги щодо безпечного 

для навколишнього середовища та здоров'я людини поводження з відходами, а 

також вимоги щодо відходів як вторинної сировини. 

ТУ це нормативний документ, що встановлює внутрішні технічні вимоги, 

яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає 

процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі 

вимоги. ТУ встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного 

постачання (виконання, надавання) та регулюють відносини між виробником 

(постачальником) та споживачем (користувачем). ТУ можуть бути невід'ємною 

частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої технічної 

документації на продукцію або окремим документом. В ТУ, які є окремим 
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документом, має бути повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, 

контролювання, приймання та постачання. ТУ є технічним документом, який 

розробляється за рішенням розробника (виробника) або за вимогою замовника 

(споживача) продукції. 

Також підприємства мають змогу створювати і впроваджувати власні 

стандарти (ТУ), які перед цим будуть затверджені уповноваженими органами і 

впроваджені в дію.  

Але для реалізації продукції на Європейських ринках виробникам 

потрібно модернізувати своє обладнання та пройти відповідні процедури для 

отримання сертифікату, що дає змогу для реалізації своєї продукції на 

іноземних ринках, відповідно до вимог стандартів серії ISO та системи НАССР. 

Тому такий процес є доволі довготривалий і витратний по коштам. Але дає 

можливість збільшити певний сегмент ринку і просувати продукцію на 

закордонні ринки. Вітчизняні стандарти поступово доповнюються, 

орієнтуючись на європейські аналоги по контролю якості і безпеки продукції, 

що обумовлено гармонізацією законодавства України та Європейського Союзу 

у сфері безпеки та якості харчових продуктів. Це передбачає введення в Україні 

європейської моделі системи гарантування безпеки і якості продуктів 

харчування, що базується на процедурах HACCP. 

Висновки. Впровадження системи НАССР та стандартів ISO має 

створити в Україні ефективну систему безпечності харчових продуктів, яка 

контролює якість продукції для безпеки споживача. Асоціація з ЄС дала 

можливість вийти найбільшим виробникам морозива в Україні на європейські 

ринки, що відкрило для них більше можливостей і каналів збуту своєї 

продукції. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 
 
Анотація. У статті проаналізовано критерії 
ідентифікації зеленого чаю, розкрито 
актуальність проведення досліджень з метою 
встановлення недоброякісності чаю. 
Досліджено показники якості зеленого чаю, 
встановлено їх значення відповідно до вимог 
нормативних документів. Подано 
характеристику чаю зеленого байхового як 
об’єкту дослідження, розглянуто методи його 
фальсифікації. Наведено результати 
дослідження зеленого чаю, ідентифікацію 
зеленого чаю, певні ознаки і критерії. Проведено 
ідентифікаційну експертизу чаю зеленого з 

Abstract. The article analyzes the definition 

of green tea indetermination, the urgency of 

conducting of researches for the purpose of 

establishment of poor quality of tea is 

disclosed The quality indices of green tea was 

studied, their values have been established in 

accordance with the requirements of 

normative documents. Characteristics of the 

tea of green baikh as a research object are 

given, methods of its falsification are 

considered. The results of the study of green 

tea are shown. characteristics and criteria. 

An identification examination of green tea 
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метою забезпечення його безпечності для 
споживачів. Враховуючи активне насичення 
ринку новими видами зеленого чаю, доцільним є 
здійснення моніторингу його якості. 
Ключові слова: ідентифікація, показники 
якості, фальсифікація, дослідження, 
безпечність. 

was conducted to ensure its safety for 

consumers. Given the active saturation of the 

market with new types of green tea, it is 

expedient to monitor its quality. 

Keywords: identification, falsification, 

quality index, research, safety. 

 

Вступ. В умовах сьогодення різні виробники намагаються отримати 

максимум грошей за свій товар у будь-який спосіб: як шляхом поліпшення 

якості продукту, так і шляхом введення в оману споживачів за рахунок 

виготовлення і продажу фальсифікованих товарів. Тому питання виявлення 

фальсифікату і визначення методів ідентифікації продукції є на сьогодні 

надзвичайно актуальним. А передумовою цьому має стати «озброєння» як 

товарознавців-експертів, так і пересічних споживачів необхідними знаннями 

щодо своєчасного розпізнання різних підробок товарів. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. За показниками якості та 

ідентифікацією визначають якість зеленого чаю. Дослідження зеленого чаю за 

показниками якості визначають склад і структуру зеленого чаю, наявність 

домішок у ньому і різних добавок. На сьогодні проводиться ідентифікаційна 

експертиза зеленого чаю, що дає змогу визначити фальсифікацію чаю різних 

видів. 

Дослідженнями питань ідентифікації чаю займались учені Чепурний І. П., 

Матюхін З. П. та ін. [1, 2]. Аналіз наукових досліджень дозволив встановити, 

що зелений чай має певні домішки, вміст кофеїну і поліфенолів, а також 

мінералів. 

Актуальність, практична значущість, недостатня дослідженість 

зазначеного питання зумовили вибір теми статті, визначили її мету – визначити 

критерії ідентифікації зеленого чаю за показниками якості. 

Результати дослідження. Ідентифікація – це метод дослідження, що 

проводиться за фізико-хімічними показниками. Також ідентифікація має певні 

показники, які вивчають ознаки зеленого чаю за його властивостями, за 
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показниками маркування [1]. Ідентифікацію зеленого чаю визначають за 

такими критеріями, вказаними на рис. 1. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Критерії ідентифікації зеленого чаю  
Джерело: [6] 
 
Ідентифікація зеленого чаю здійснюється за органолептичними 

показниками в розрізі сортів чаю (табл. 2). 

Таблиця 2 

Органолептичні показники зеленого чаю 
Найменування 

показника 
Сорт чаю 

«Букет» Вищий Перший Другий Третій 
1 2 3 4 5 6 

Аромат 

Повний букет, 
тонкий ніжний 

аромат, 
приємний з 
терпкістю 

смак 

Ніжний аромат 
приємний з 

терпкістю смак 

Приємний 
аромат і 
досить 

терпкий смак 

Слабкий 
аромат 

недостатньо 
терпкий смак 

Грубуватий 
аромат слабко 

відчутний 
терпкий смак 

Настій 

Прозорий, 
ясно-зелений з 

жовтуватим 
відтінком 

Прозорий, 
ясно-зелений з 

жовтуватим 
відтінком 

Прозорий, 
світло жовтий 

Жовтий з 
червонуватим 

відтінком, 
недостатньо 

прозорий 

Темно-жовтий з 
червонуватим 

відтінком 

Колір 
розвареного 

листа 

Однорідний із 
зеленуватим 

відтінком 

Однорідний із 
зеленуватим 

відтінком 

Недостатньо 
однорідний з 
жовтуватим 
відтінком 

Неоднорідний 
з жовтуватим 

відтінком 

Неоднорідний 
темно-жовтий 

Зовнішній вигляд чаю 

листового 

Рівний, 
однорідний, 

добре 
скручений 

Рівний, 
однорідний, 

добре 
скручений 

Недостатньо 
рівний, 

скручений 

Нерівний 
недостатньо 
скручений 

Нерівний 
недостатньо 
скручений 

дрібного 
Рівний, 

однорідний, 
скручений 

Рівний 
скручений з 
наявністю 

пластинчастого 

Недостатньо 
рівний, 

скручений або 
пластинчастий 

Нерівний, 
пластинчастий 

Нерівний, 
пластинчастий 

Джерело: [8] 
 

Сорти чаю 

Критерії ідентифікації зеленого чаю 

Вид чаю Місце 
вирощування 

Добавки 
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Ідентифікаційна експертиза направлена на встановлення відповідності 

товару певним вимогам. У відповідності з поставленими цілями 

ідентифікаційної експертизи товарів ідентифікація поділяється на окремі види: 

споживча, асортиментна (видова), якісна (кваліметрична) і товарно-партіонна. 

Споживча ідентифікація проводиться з метою встановлення 

можливостей використання товару у відповідності з його функціональними 

властивостями. В значній мірі це стосується продовольчих товарів. Таким 

чином споживча ідентифікація призвана не допустити на споживчі ринки 

товари, що не відповідають встановленим споживчим вимогам і можуть бути 

небезпечні для здоров’я людини. 

Асортиментна (видова) ідентифікація полягає у встановленні 

відповідності даного товару його належності до певної асортиментної групи. 

Цей вид ідентифікації застосовується для підтвердження відповідності товару 

його найменуванню при усіх видах оцінної діяльності, але особливе значення 

він має при митній експертизі для встановлення коду за ТН ЗЕД і сертифікації 

товарів. 

Видова ідентифікація одночасно служить методом виявлення 

невідповідності, що визначається як асортиментна фальсифікація товарів. 

Ідентифікація якості (кваліметрична) товару — це встановлення 

відповідності якості товару вимогам, передбаченим нормативною 

документацією. Цей вид ідентифікації дозволяє виявити наявність припустимих 

і неприпустимих дефектів, а також відповідність товарному сорту чи іншим 

градаціям якості, зазначеним на маркуванні або в супроводжуючих документах. 

При такій ідентифікації встановлюються градації якості: стандартна, 

нестандартна, умовно придатна чи непридатна для харчових цілей. Якщо 

стандартна продукція поділяється на товарні сорти, то встановлюється 

відповідність товарному сорту, зазначеному на маркуванні або у 

супроводжуючих документах. При виявленні невідповідності сорту негативний 

результат ідентифікації констатується як особливий вид фальсифікації — 

пересортування. 
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Товарно-партіонна ідентифікація — один із найбільш складних видів 

діяльності, у процесі якої встановлюється належність представленої частини 

товару (об'єднаної проби, середнього зразка, одиничних екземплярів) 

конкретній товарній партії. Труднощі полягають у тому, що в більшості 

випадків відсутні (або не дуже надійні) критерії для ідентифікації [3; 4]. 

До засобів ідентифікації товарів відносяться нормативні документи 

(стандарти, технологічні інструкції, правила, методичні рекомендації та ін.), що 

регламентують показники якості, які можуть бути використані з метою 

ідентифікації, а також технічні документи, у тому числі товарно-

супроводжуючі (накладні, сертифікати, посвідчення якості, посібники з 

експлуатації, інструкції тощо). Найважливішим засобом ідентифікації багатьох 

видів продукції є маркування тому, що при маркуванні частіше за все 

використовують таку інформацію про товар, яка дозволяє його ідентифікувати. 

Критерії ідентифікації — характеристики товарів, що дозволяють 

ототожнювати найменування представленого товару з найменуванням, 

зазначеним на маркуванні або в нормативних, товаро-супроводжуючих 

документах. Для цілей ідентифікації придатні лише органолептичні і фізико-

хімічні показники, що характеризують власне споживні властивості самого 

товару. 

Всі ці методи і засоби ідентифікації використовують для визначення 

фальсифікації зеленого чаю. Якісна фальсифікація – введення в чай добавок, не 

передбачених рецептурою, пересортування, найбільше застосовується при його 

виробництві. У якісний чай уводять більш низькосортну сировину, отриману зі 

старого грубого листа. При незначному ступені фальсифікації установити її 

неможливо. При грубій фальсифікації – більш 50% її можна виявити при оцінці 

якості і визначенні сорту чаю [5; 8]. 

Різновидом якісної фальсифікації чаю є заміна натурального продукту 

харчовими відходами, що утворяться при витягу з чаю найбільш поживних 

компонентів екстрактивних речовин («спитий» чай). Її легко розпізнати за 

низьким вмістом екстрактивних речовин у чаї. Кількісна фальсифікація чаю 
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(недовагу, обмір) – це обман покупця за рахунок відхилення параметрів товару 

(маси, обсягу і т. п.), що перевищують припустимі норми відхилень. 

Виявити таку фальсифікацію просто, виміривши масу або обсяг товару 

повіреними вимірювальними мірами маси або обсягу. 

Інформаційна фальсифікація чаю – це обман покупця за допомогою 

неточної або перекрученої інформації про товар. До інформаційної 

фальсифікації відносяться також підробки сертифіката якості, митних 

документів, штрихового коду й ін. [6]. Виявляється така фальсифікація 

проведенням спеціальної експертизи, що дозволяє виявити: 

– яким способом виготовлені друковані документи; 

– чи маються підчищення, виправлення в документах; 

– чи є штриховий код на товарі підробленим і чи відповідає зазначена в 

ньому інформація заявленому товарові, його виробникові й ін. 

Проведення експертизи з метою встановлення терміну збереження 

практично неможливо, оскільки дотепер такі дослідження не проводилися і не 

виявлено залежність того або іншого показника від тривалості зберігання. 

При проведенні експертизи з метою контролю технологічних процесів 

виробництва чаю їх прояв можна знайти у виді тих або інших дефектів чаю. 

Ідентифікація за маркуванням зеленого чаю дає можливість встановити: 

– найменування продукту (вид чаїнок для чорного чаю); 

– найменування, місцезнаходження (адреса) виробника, пакувальника, 

експортера, імпортера, найменування країни і місця походження; 

– склад продукту; 

– спосіб приготування; 

– термін придатності або термін зберігання; 

– умови зберігання; 

– позначення нормативного або технічного документа, відповідно до 

якого виготовлений і може бути ідентифікований продукт; 

– маса нетто; 

– дата виготовлення; 



 

 

768 

 

– товарний знак виробника; 

– інформація про сертифікацію [8-10]. 

Способи фальсифікації та методи її виявлення вказано в табл. 3. 

Таблиця 3 

Способи фальсифікації зеленого чаю та методи її виявлення 

Способи фальсифікації Методи виявлення 

Заміна: 

високоякісних сортів 
низькоякісними або спитим 
чаєм 

Органолептичні методи оцінки смаку, аромату і кольору 
настою. При цьому треба звертати увагу на наявність грубого 
смаку і слабкого аромату, занадто темного (або навпаки дуже 
світлого) кольору настою, його непрозорість, чаїнки нерівні, 
погано скручені (для низьких сортів). 
Фізико-хімічними методами визначають кількісний і якісний 
склад катехінів, цукрів, морфологічну будова листя 

Додавання рослинних замінників: 

низькоякісних частин 
чайної флеші (подрібнених 
черешків листя, чайної 
крихти); листя вишні, дуба 

Візуальний огляд сухого чаю, а також зовнішнього вигляду 
розварених чаїнок (краще з використання лупи). Листя 
рослинних добавок, як правило, не скручені. 
Фізико-хімічними методами визначають екстрактивність 
настою, кількість катехінів 

старого (з великим 
терміном зберігання) чаю 

Органолептичними методами оцінки смаку і аромату чаю. При 
цьому необхідно звертати увагу на наявність специфічних 
присмаків і запахів, характерних для старого чаю. Колір 
настою – темний, мутний. 

підфарбовування сухого 
чаю карамельними та 
іншими барвними 
речовинами 

Залити сухий чай холодною водою – натуральні фарбні 
речовини чаю дуже повільно розчиняються у холодній воді, а 
добавки швидко забарвлюють холодну воду; при додаванні у 
натуральний чай лимона його колір швидко змінюється (барвні 
речовини чаю окислюються і переходять у незабарвлені), а 
барвні речовини не змінюють свого кольору 

питної соди для 
підвищення інтенсивності 
настою 

Смак і аромат такого чаю слабо виражені, може відчуватися 
характерний присмак соди; в забарвлені настою відсутні 
червоні відтінки; додавання лимонної кислоти викликає 
помітне виділення вуглекислого газу. 
Фізико-хімічними методами визначають рН екстракту, а при 
доведенні рН екстракту до 7,0 визначають кількість сухих 
речовин 

Джерело: [4] 
 
Висновки. Встановлено критерії ідентифікації, що дають можливість 

виявити фальсифікацію зеленого чаю, що реалізується торгівельною мережею. 
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При цьому сучасний споживач з метою виявлення фальсифікованого продукту 

повинен пам’ятати, що чай із справжньої сировини можуть виробляти тільки 

країни, що спеціалізуються на вирощуванні чаю: Китай, Індія, Індонезія, Шрі-

Ланка, Японія, Грузія, Азербайджан.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ТОВАРІВ 

 
Анотація. У статті проаналізовано стан і 
тенденції розвитку українського ринку 
кондитерських товарів, досліджені 
результати діяльності відомих вітчизняних 
виробників, відображено їх місце на світовому 
ринку солодощів. Приділена увага власному 

Abstract. The article analyzes the State of and 

trends in the Ukrainian market of 

confectionery products, examined the results of 

the activity of the known domestic 

manufacturers displayed their place on the 

world market. Paid attention to the own region 

https://osmantus.ua/uk/articles/falsyfikaciya-chayu-ta-sposoby-yiyi-rozpiznavannya
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регіону – проаналізовано оптовий продаж 
кондитерських товарів підприємствами 
Хмельницької області, представлені топ-5 

виробників кондитерських виробів в Україні. 
Наведено результати дослідження 
сегментації українського ринку кондитерських 
товарів, проаналізовано виробництво 
кондитерських виробів в Україні за останні 
два роки, зроблено висновки щодо подальшого 
розвитку виробництва кондитерської   
продукції.  
Ключові слова: кондитерські вироби, ринок, 
цукристі солодощі, цукерки, сегмент ринку. 

– analyzed wholesale of confectionery goods 

enterprises of Khmelnytskyi region, presented 

the top 5 manufacturers of confectionery 

products in Ukraine. The results of the study of 

segmentation of the Ukrainian market of 

confectionery products, analyzed the 

production of confectionery products in 

Ukraine for the past two years, made 

conclusions regarding the further development 

of the production of confectionery products.   

Keywords: confectionery, sugar, sweets, сandy 

a segment of the market. 

 

Вступ. Розвиток суб’єктів ринку кондитерських виробів в Україні 

відбувається в умовах мінливих змін зовнішнього середовища, що впливають 

на їх стан, зумовлюють певні соціально-економічні особливості та проблеми 

розвитку. Трансформація економіки України висуває нові вимоги до поведінки 

підприємств. Це результат постійного насичення ринку новими видами 

кондитерських виробів, що зумовлено основними тенденціями – постійно 

мінливі смакові уподобання споживачів та посилення конкуренції на 

ринку [1, с. 675]. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Методологічними, 

методичними та прикладними дослідженнями різних аспектів розвитку 

кондитерського виробництва як складової частини харчової промисловості 

займалися Дюкарева Г. І., Закревська Л.  М., Корніковський Д. О., 

Демяненко К. А.,  та ін. 

Кондитерський ринок в Україні за останні роки значно змінився, цьому 

посприяла економічна криза, девальвація гривні, зменшення купівельної 

спроможності населення, підвищення цін на товари та ситуація, що склалася на 

сході України, внаслідок чого великі власники втратили свої підприємства. 

Фабрики, що знаходяться на теперішній окупованій території закрили, через що 

стрімко змінилась динаміка частки кондитерських виробів деяких підприємств 

на ринку за 2014-2016 рр. [2, с. 47]. 
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Актуальність, недостатня дослідженість вказаного питання зумовили 

вибір теми статті, визначили її мету – дослідити напрями розвитку українського 

ринку кондитерських товарів. 

Результати дослідження. Ринок кондитерських виробів України є 

висококонцентрованим, на ньому працює близько 800 компаній, найбільшими з 

яких є такі виробники – кондитерська корпорація «Roshen», «Конті», «АВК», 

корпорація «Бісквіт-Шоколад» (рис. 1), Житомирська кондитерська фабрика 

«Житомирські Ласощі», компанія «Nestle», ПАТ «Монделіс Україна» (до 2014 

року називалось «Крафт Фудз Україна»), ПАТ «Полтавкондитер», ПрАТ «КФ 

«Лагода», ПрАТ «Одесакондитер» та ін. [3, с. 46]. 

 

Рис. 1. Частки ринку виробників кондитерських виробів  
Джерело: [4] 
 

Аналізуючи рис. 1, можна зробити висновок, що частка виробництва 

деяких підприємств за 2014–2016 роки різко зменшилась, проте виграшну 

позицію зайняла харківська корпорація «Бісквіт-Шоколад», піднявшись за три 

роки з четвертого місця в рейтингу на друге за рахунок втрати компаній її 

конкурентами. Незважаючи на те, що ТМ«ROSHEN» закрила Маріупольську 

кондитерську фабрику, це не стало їй на заваді залишитись лідером на 

українському ринку. Стрімке падіння у виробництві відбулось на підприємстві 

«Конті», через закриття заводів у Донецькій області, що зумовило перехід 

компанії з третьої на четверту позицію. Також від скрутної ситуації на сході 

України зменшила своє виробництво компанія АВК, адже її фабрики були 

зосереджені у Донецькій та Луганській областях. Отже, великою проблемою та 
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загрозою на українському ринку кондитерських виробів стала війна на сході 

України, внаслідок чого великі власники втратили свої фабрики [5]. 

Світовий кондитерський ринок поділяється на три сегменти: шоколадні, 

борошняні та цукристі кондитерські вироби. Найбільший відсоток припадає на 

шоколадні вироби (63 % міжнародного ринку). Це обумовлено тим, що 

збільшився попит на споживання чорного шоколаду, виготовленого з 

натуральних інгредієнтів. Адже якість є головним критерієм у харчовій та у 

інших галузях. Лідером з виробництва шоколаду в Європі вважається Бельгія, 

яка випускає 172 тис. тон за рік. 

Кондитерські вироби стали однією з основних статей економії витрат. 

Склад споживання вплинув на об’єми виробництва. В Україні споживання 

солодощів в рази менше – близько 1,3-1,4 кг одного жителя [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондитерські вироби                             Шоколад та кондитерські вироби 
без вмісту какао, тис. т.                         із вмістом какао, тис. т. 
власне виробництво                                  імпорт 

 

Рис. 2. Структура ринку кондитерських виробів в розрізі сегментів 

Джерело: створено автором, [6] 
 
З рис. 2 можна зробити висновок, що сегмент власного виробництва 

шоколаду та кондитерських виробів з вмістом какао на 4,3 % менше, ніж 

виробництво кондитерських виробів без вмісту какао. І, відповідно, сегмент 

імпорту більше. 
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Рис. 3. Сегментація ринку кондитерських виробів за виробниками (%)  
Джерело: створено автором [6] 
 

З рис. 3 видно, на корпорацію «Рошен» припадає частка 27 % 

українського ринку кондитерських виробів. На рис. 5 відображено Топ-5 

виробників кондитерських виробів в Україні за 2016 р. 

 

Рис. 4. Топ-5 виробників кондитерських виробів в Україні за 2016 рік 

Джерело: [6] 
 
З рис. 4 видно, що абсолютним лідером в усіх трьох сегментах на 

українському ринку кондитерських виробів є ТМ«ROSHEN», що випускає в рік 

48 580 тонн шоколадних, 47 648 тонн борошняних та 104 576 тонн цукристих 

виробів. Хоча декілька років назад пріоритетне виробництво шоколадних 

виробів належало АВК, а борошняних – Конті. В порівнянні з іншими 

підприємствами, які виготовляють цукристі солодощі, корпорація «ROSHEN» 
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займає 80 % українського ринку [7]. Виробництво кондитерських товарів в 

Україні наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Виробництво кондитерських товарів в Україні 

№ 

з/п 
Вид продукції 

Вироблено 

(тис. т.) 
Квітень 
2018р. 
у % до 
квітня 

2017р 

Січень-

квітень 
2018р. 

у % до січня-

квітня 2017р. 

січень-

квітень 

2018р. 

квітень 

2018р. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Цукерки шоколадні (крім цукерок 
із вмістом алкоголю, шоколаду в 
брикетах, пластинах чи плитках) 

17,5 3,8 97,9 110,2 

2. 

Вироби кондитерські з цукру чи 
його замінників, з вмістом какао 
(уключаючи шоколадну нугу; крім 
білого шоколаду) 

22,0 5,5 97,7 96,9 

Джерело: [6] 
 
Динаміка промислового виробництва кондитерських товарів України, 

зазначена у табл. 1, свідчить про те, що за 4 місяці 2018р. спостерігалося 

зростання випуску какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. 

Оптовий продаж кондитерських товарів підприємствами Хмельницької області 

наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Оптовий продаж кондитерських товарів на підприємствах оптової торгівлі 
Хмельницької області у січні–червні 2018 року 

№ 

з/п 
Вид товару 

Оптовий 
товарооборот, 

млн. грн. 

Питома вага, 
у % 

до підсумку 

1 2 3 4 

 Продовольчі товари, з них: 1230,7 100,0 
1 шоколад та вироби кондитерські цукрові 140,4 11,4 

Джерело:створено автором за [6] 
 
З даних табл. 2 видно, що оптовий товарооборот кондитерських товарів у 

Хмельницькій області за січень-червень 2018 року склав 140,4 млн. грн., а 

питома вага цих товарів в загальному товарообороті складає 11,4 %. 

Проблема формування ринку кондитерських товарів охоплює комплекс 

питань як теоретичного, так і практичного характеру. У зв’язку з цим виникає 
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необхідність впровадження у виробництво системи макро- та мікроекономічних 

заходів, зокрема: раціональної інтенсифікації виробництва на основі залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій; економічно обґрунтованого 

стимулювання виробників кондитерської продукції з метою нарощування 

виробництва; удосконалення фінансово-кредитної, податкової, бюджетної 

політики держави [2, с. 47]. 

Що стосується світового ринку, то лідерами міжнародної торгівлі в 

кондитерській галузі за 2016–2017 рр. є такі виробники: MarsInc(США), 

MondelezInternational (США), Nestle SA (Швейцарія та ін.) (табл. 3) Українські 

виробники успішно вийшли на світовий ринок та посідають пріоритетні місця 

серед інших перспективних країн [8]. 

Таблиця 3 

Світовий рейтинг виробників кондитерських виробів за 2016 р. 
№ 

з/п 
Назва фірми 

Чистий обсяг 

продажів 

(млн дол) 
Кількість 

працівників 
Кількість фабрик 

1 2 3 4 5 

1 Mars Inc (США) 18000 3400 52 

2 
Mondelez 

International (США) 12900 100000 156 

3 
Ferrero Group 

(Італія) 10637 33245 22 

… … … …. …. 

24 
Roshen 

Confectionery Corp. 
800 10000 8 

43 Konti Group 469 3792 5 
67 AVK Confectionery 275 3500 3 

Джерело: [8] 
 
Як видно з табл. 3, українські кондитерські підприємства, на жаль, не 

увійшли у десятку лідерів світової торгівлі. Проте, за даними Держкомстату 

України, кондитерська корпорація «Roshen» займає 24 місце, ПрАт «Конті» – 

43, ПрАТ «АВК» – 67. Чистий обсяг продажів українських виробників значно 

менший, ніж мають світові лідери. Найпотужнішою серед українських 

компаній є корпорація «ROSHEN», що налічує 8 фабрик, де працюють 10000 

працівників і чистий обсяг становить 800 млн доларів. На підприємстві Конті 

зосереджено 5 фабрик з 3792 працівниками, обсяг продажів становить 469 млн 
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доларів, що на 1 % менше показника минулого року, а компанія АВК має 3 

фабрики, де роблять 3500 працівників, а чистий обсяг продажів становить 275 

млн. дол. Протягом останніх років відбувся спад тенденції експорту, що був 

пов'язаний із закриттям російського ринку і проблемами з логістикою в країнах 

СНД (рис.5), проте українські кондитери знову підвищують кількість постачань 

своєї продукції за кордон [9]. 

 

Рис. 5. Експорт кондитерських виробів за 2014 – 2017 рр. (тис. дол.)  
Джерело: [6] 

 

З рис. 5 видно, що за 2014–2015 роки відбувся значний спад експорту на 

112 тис. дол. Україна в 2016 році експортувала 219,45 тис. т. кондитерських 

виробів, що на 6 % менше, ніж у 2015 році. Згідно з даними Державної 

фіскальної служби (ДФС) , Україна у 2017 році експортувала 240,913 тис. тонн 

кондитерських виробів, що на 10 % більше, ніж минулого року (рис. 6). 

 

Рис. 6. Експорт кондитерських виробів у 2016 році (тис. дол.)  
Джерело: [6] 
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До початку військового конфлікту на сході України (2014 р.), країною, в 

яку експортувалося найбільше кондитерських виробів, була Росія, але на 

сьогодення, як видно з рис. 6, найбільшими покупцями української продукції є 

країни-сусіди та країни СНД: Казахстан – 19 %, Білорусь – 9 %, Азербайджан – 

8 %, а також інші країни світу [10, с. 165]. У найближчий час планується 

розглянути питання щодо виходу українських товарів не лише на європейські 

країни, але й на такі екзотичні ринки як Індія, Гана, Нігерія, Китай.  

Висновки. Кондитерська промисловість в Україні є досить потужною і 

розвиненою серед інших харчових галузей. Виробництво кондитерських 

виробів стрімко розвивається та має достатню конкурентоздатність продукції 

на міжнародному ринку. Проаналізувавши кондитерський ринок, можна 

зробити висновок, що не дивлячись на складну економічну ситуацію в Україні, 

підприємці роблять все можливе, щоб утримати статус виробників 

високоякісного продукту. Виконати поставлені завдання можливо лише за умов 

збалансованості рівноваги між попитом і пропозицією на ринку кондитерських 

товарів. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРУП 

 
Анотація. У статті визначено тенденції, 
економічні проблеми та цінові чинники 
розвитку українського ринку круп’яної 
продукції. Обґрунтовано стратегічний вектор 
розвитку круп’яного ринку в контексті 
ефективного використання його економічного 
потенціалу. Головними економічними 
проблемами його розвитку є зменшення обсягів 
виробництва високоякісного продовольчого 
зерна та невисока доходність круп’яного 
виробництва, обумовлена двоєдиною дією 
механізму державного цінового регулювання та 
цінових різниць. Головні напрями стратегії 
розвитку українського ринку круп’яної продукції 
орієнтовані на подолання ідентифікованих 
проблем розвитку ринку та реалізацію головних 
пріоритетів національної агропродовольчої 
політики. 
Ключові слова: економічні тенденції, крупи, 
ринок, цінові чинники, стратегії, цінові різниці 

Abstract.Tendencies, economic problems and

 price factorsof the Ukrainian market of prod

ucts of groats development, are certain. The s

trategic vector of market of groatsdevelopme

nt is reasonable in the context of the effective 

usehim economic potential. The main 

economic problems of its development are the 

reduction of production of high quality food 

grains and the low profitability of cereal 

production, due to the two-way operation of 

the mechanism of state price regulation and 

price differences. The main directions of the 

Ukrainian grain market development strategy 

are aimed at overcoming the identified 

market development problems and 

implementing the main priorities of the 

national agro-food policy. 

Keywords: economic trends, cereals, market, 

price factors, strategy, price differences 

 

Вступ. В умовах транзитивної економіки особливої актуальності набуває 

завдання сталого розвитку стратегічних продовольчих ринків країни, в т. ч. і 

круп’яного, реформування регуляторних механізмів у відповідності до 

головних пріоритетів національної продовольчої політики. Практика свідчить, 

що вектори державного впливу концентруються переважно на 

адміністративному ціноутворенні, оминаючи актуальні питання 

http://forbes.net.ua/company/2356
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імпортозаміщення круп’яної продукції, стимулювання її внутрішнього 

виробництва за наявності потужної екологічно чистої сировинної бази. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Подолання сировинної 

орієнтації українського агроекспорту, нарощування виробництва круп’яної 

продукції із високою доданою вартістю для потреб внутрішнього та 

зовнішнього ринків обумовлює необхідність дослідження характеру плинності 

відтворювальних процесів на ринку круп, ідентифікації економічних проблем 

його розвитку та обґрунтування напрямів і методів їх подолання. 

Питання сучасних тенденцій та головних параметрів розвитку 

українського ринку круп висвітлено в працях Ганганова В. та інших 

дослідників [6, с. 25]. 

Метою роботи є оцінка потенційних можливостей круп’яного ринку 

України та ступеню їх досягнення через виконання завдань: 

1) ідентифікація релевантного ринку; 

2) секторний аналіз тенденцій та економічних проблем розвитку 

інтегрованого ринку круп’яної продукції; 

3) оцінка цінових чинників розвитку релевантного ринку; 

4) обґрунтування напрямів та інструментів ефективного використання 

економічного потенціалу державного круп’яного ринку. 

Результати дослідження. Сьогодні виробничі потужності круп’яних 

підприємств завантажені лише на 60 %, а обсяги експорту круп’яної продукції 

складають 0,62 % від зернового експорту, обсяги експорту борошна – 0,65 %. 

Ємність круп’яного ринку у 2015 р. досягла 303 тис. т., збільшившись 

порівняно з 2013 р. на 2,7 % за рахунок зростання як виробництва, так і імпорту 

продукції (у 1,1 та 9,5 рази відповідно) [1]. Ступінь відкритості ринку круп у 

звітному періоді склала 4,91 % проти 0,53 % у 2017 р. (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Ємність і ступінь відкритості ринку круп, тис. т. 
Показники 

   Роки    +, –  

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Виробництво  342 322 318 363 397 340 356 364 +6,4 
2. Імпорт  1,6 6,2 24,0 17,0 3,1 9,4 16,8 14,9 в 9,5р. 
3. Експорт  48,4 46,2 60,3 75,4 83,2 74,2 85,9 75,9 +56,8 

у % до виробництва  14,2 14,4 19,0 20,8 21,0 21,8 24,1 20,8 +6,7 

4. Ємність ринку  
(1+2-3)  

295,2 282,0 281,7 304,6 316,9 275,2 286,9 303,0 +2,7 

5. СВР, % (2/4)  0,53 2,19 8,51 7,87 5,37 1,14 5,85 4,91 Х 
Джерело: узагальнено автором за [5] 
 
Як бачимо з табл. 1, темп приросту імпорту значно перевищує темп 

приросту експорту. 

Згідно діючої номенклатури, в Україні виробляють 7 видів круп, при 

цьому із одного виду зерна переробні підприємства виготовляють декілька 

видів круп: із гречки – ядрицю і подрібнену, із ячменю – ячмінну і перлову, із 

пшениці – пшеничну та манну і т. д. [10, с. 15]. Крупою називають ціле або 

подрібнене зерно, повністю або частково звільнене від оболонки, алейронового 

шару та зародку.  

За якістю крупу поділяють на сорти, за способом обробки – на види, за 

розміром крупинок – на номери, а манну крупу (в залежності від типу пшениці) 

– на марки. Крупи є другим за значимістю і кількістю продуктом переробки 

зернових культур. До відмінних особливостей круп’яного виробництва слід 

віднести багатоманітність видів сировини і продукції, що виробляється з неї. В 

Україні вирощують практично всі зернові культури, з яких виробляють крупи. 

Тому перспективи розвитку круп’яного ринку безпосередньо залежать від 

виробництва і якості культур, а також наявності запасів зерна. У круп’яній 

промисловості всі культури, з яких виробляються крупи, поділяють на дві 

групи: 

– безпосередньо круп’яні культури (гречка, овес, просо, рис); 

– умовно круп’яні культури (зернобобові, пшениця, ячмінь, жито). 
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Круп’яний ринок є внутрішньоорієнтованим, близько 21 % від загального 

виробництва реалізується на зовнішніх ринках. Існуюча тенденція до 

зменшення чисельності населення та середньодушового споживання круп 

обумовила скорочення обсягів круп’яного виробництва з 962 тис. т у 1990 р. до 

318 тис. т у 2013 р. У наступні роки спостерігається тенденція незначного 

зростання випуску круп, обумовлена активізацією зовнішнього попиту. Так, у 

2016 р. порівняно з 2013 р. обсяги круп’яного виробництва збільшилися на 6,4 

% за рахунок зростання експортних продаж на 56,8 %, при цьому ємність 

внутрішнього ринку склала у 2017 р. 303 тис. т. 

У структурі круп’яного виробництва найбільша питома вага припадає на 

гречану та кукурудзяну крупи – 22 і 21 % відповідно; частка манної і пшоняної 

круп складає 7 і 6 %. Стійку тенденцію до зростання демонструє рисова крупа – 

з 2 % до 3,4 % [6]. 

Сучасні тенденції та економічні проблеми розвитку державного круп’яного 

ринку розглянемо на прикладі групи безпосередньо круп’яних культур. Базові 

показники розвитку аграрного сектору інтегрованого ринку круп узагальнено в 

табл. 2.  

Таблиця 2 

Базові показники розвитку сировинного сектору інтегрованого  
ринку круп’яної продукції 

Круп’яні культури 

Роки 2017 р. 
у % до 

2016 р. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Валовий збір, тис. тонн  

1. Гречка  280,0 229,0 217,0 241,0 189,0 134,0 282,0 239 85,2 
2. Просо  140,0 123,0 84,0 221,0 139,0 117,0 279,0 156 111,7 
3. Овес  790,0 690,0 544,0 944,0 731,0 459,0 506,0 630 79,7 
4. Рис  93,0 100,0 108,0 101,0 143,0 148,0 170,0 158 170,5 
5. Усього круп’яні 
культури  1303 1142 953,0 1507 1202 858 1237 1183 90,8 

у % до валового 
збору зерна  3,43 3,33 3,25 28,28 2,61 2,18 2,17 2,56 Х 

6. Імпорт рису у % до 
валового збору   137,0 111,2 112,3 72,9 53,7 43,0 36,1 26,6 Х 

 Посівні площі, тис. га  
1. Гречка  426 398 352 302 273 225 311 292,3 68,6 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Просо  141 136 122 153 119 95 169 188,4 133,6 

3. Овес  468 474 404 456 433 326 288 311,5 66,6 

4. Рис  21 22 21 20 25 29 30 25,7 122,4 

5. Усього круп’яні 
культури  1056 1030 899 931 850 675 798 817,9 77,5 

у % до посівних 
площ зерна  7,04 7,10 5,95 5,95 5,37 4,47 5,08 5,25 Х 

у % до загальної 
посівної площі  4,05 3,97 3,45 3,43 3,15 2,50 2,88 2,98 Х 

 Урожайність, ц/га  
1. Гречка  6,9 6,4 7,0 8,5 7,4 6,7 9,9 8,2 118,3 
2. Просо  11,7 10,8 9,2 15,6 13,6 13,7 17,8 8,3 71,0 
3. Овес  17,6 15,6 15,3 21,2 17,6 14,8 18,1 20,2 114,8 
4. Рис  43,4 46,0 51,1 50,9 58,3 50,5 57,3 61,7 142,2 
Середня 
урожайність зерна  26,0 24,1 21,8 34,6 29,8 26,9 37,0 31,2 120,0 

Джерело: узагальнено автором за [6] 
 
Проведені розрахунки свідчать, що обсяги виробництва круп’яних 

культур у 2018 р. порівняно з 2013 р скоротилися на 9,2 %, їх посівні площі – на 

22,5 %. У 2015 р. площі круп’яних культур досягли 5,25 % посівних площ зерна 

та 2,98 % загальних посівних площ в Україні. Сукупна частка круп’яних 

культур у структурі валового зернового збору зерна склала 2,56 % у 2015 р. 

проти 3,43 % у 2015 р. Максимальний валовий збір круп’яних культур 

спостерігався у 2016 р. (1507 тис. т.), мінімальний – у 2013 р. (858 тис. т.).   

В Україні із круп’яних культур аграрії найбільше вирощують вівса та 

гречки, в той час як у світовому землеробстві домінує рис. Гречка серед інших 

культур відома як джерело білка із високою біологічною цінністю, має 

багатоцільове використання: продовольче, фуражне, промислове (виробництво 

рутина у медицині). У продовольчих цілях використовують декілька різновидів 

гречки: ядрицю (цілі зерна), проділ (подрібнені зерна), смоленську крупу 

(сильно подрібнені зерна) та гречане борошно.  

Динаміку виробництва зерна гречки в Україні можна охарактеризувати як 

хвилеподібну. У 2016 р. порівняно з 2013 р. .валовий збір та посівні площі даної 

культури скоротилися, відповідно, на 14,8 і 31,4 %. Головними причинами 

зменшення валового збору гречки є несприятливі кліматичні умови (засуха), 
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високі витрати на її вирощування відносно інших культур, недотримання 

агротехнологій та недостатність фінансових вкладень у виробництво культури 

і, як наслідок, зниження її урожайності. Так, найбільша урожайність гречки 

була досягнута у 2013 р. – 9,9 ц/га, найменша (6,7 ц/га) – у 2015 р; у цьому ж 

році виробництво гречки досягло мінімальної позначки – 134 тис. т, 

обумовивши необхідність імпортних поставок культури для задоволення 

внутрішніх потреб ринку (220-215 тис. т.). На протязі 2013-2018 рр. показник 

урожайності гречки в Україні був нижчим середньосвітового (9,5 ц/га), однак у 

2013-2014 рр. різниця між державним і світовим показником дещо скоротилася 

(табл. 2). Слід відзначити, що Україна займає третє місце у світовому 

виробництві гречки (9 %) після Китаю (39 %) і Росії (22 %) [9]. 

Результати проведеного аналізу стану розвитку сировинного та 

виробничого секторів круп’яного ринку свідчать про те, що обсяги 

виробництва основних круп (за винятком рису) не мають чітко спрямованої 

тенденції, характеризуються хвилеподібною варіацією і залежать, головним 

чином, від двох чинників: 

– наявності пропозиції сировини та її якості;  

– від попиту на готову продукцію як на внутрішньому ринку, так і зі 

сторони країн-імпортерів української продукції.  

Відповідно економічні проблеми розвитку державного круп’яного ринку 

генеруються в площині даних чинників, представлені у табл. 3.  

Таблиця 3 

Економічні проблеми розвитку інтегрованого ринку круп 
№ 

з/п 
Проблеми Вектори впливу на відтворювальні процеси ринку 

1 2 3 

1. 

Зменшення обсягів 
виробництва 

високоякісного 
продовольчого зерна 

Зменшення частки продовольчого використання круп’яних 
культур, зростання частки фуражного споживання ; 
Зниження якісних параметрів круп’яної продукції; 
Імпорт зернових культур для потреб круп’яної промисловості 
(жита, гречки, рису тощо); 
Зростання вартості круп на внутрішньому ринку  
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Продовження табл. 3 

1 2 3 

2. 

Конкуренція із 
суб’єктами 
«тіньового» 
субсектору 

Постійна конкуренція із крупорушками, що реалізують 
низькоякісну продукцію за демпінговими цінами; 
Зменшення кількості промислових круп’яних підприємств, 
неповне завантаження їх потужностей, розвиток холдингів 

3. 
Невисока доходність 

круп’яного 
виробництва 

Встановлення граничного рівня рентабельності круп; 
Залежність цін круп’яної продукції від вартості сировини; 
 Невисока доходність експорту українських круп;  
Перевищення рівня імпортних цін над експортними цінами   

Джерело: розроблено автором 
 

Проблема невисокої доходності круп’яного виробництва обумовлена 

сукупною дією цінових чинників, головними з яких, є:  

1) державне цінове регулювання соціально  значимих видів продукції;  

2) різниці між внутрішніми, імпортними та експортними цінами круп. 

Однією з причин існуючої різниці між імпортними та експортними 

цінами круп’яної продукції є різна її номенклатура (наприклад, експорт вагових 

круп за одночасного імпорту фасованої круп’яної продукції із 

функціональними властивостями тощо) (табл. 4). 

Таблиця 4  
Динаміка співвідношення експортних і імпортних цін круп’яної продукції 

Види продукції за 
УКТЗЕД 

Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ціни експорту, дол./т 

1103. Крупи, крупка та 
гранули із зерна   288,31 327,37 345,74 417,27 319,58 365,77 471,26 414,41 

1104. Зерно, оброблене 
іншим способом  373,22 498,68 368,56 399,07 357,28 455,36 521,06 391,75 

 Ціни імпорту, дол./т 
1103. Крупи, крупка та 
гранули із зерна   486,89 502,09 417,58 621,66 733,66 711,56 794,51 795,56 

1104. Зерно, оброблене 
іншим способом  521,54 495,53 474,60 670,91 966,67 758,31 847,79 665,35 

 Коефіцієнт дискримінаційності цін 
1103. Крупи, крупка та 
гранули із зерна   

1,69  1,53  1,21  1,49  2,30  1,95  1,69  1,92  

1104. Зерно, оброблене 
іншим способом  1,40  0,99  1,29  1,68  2,71  1,67  1,63  1,70  

Джерело: за даними Державної митної служби України [1, c. 2]  
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Проведені дослідження підтверджують постійне існування цінових 

різниць на зерновому ринку України, причому їх значення є значно більшими 

порівняно із ринком круп. Так, у середньому за 2013-2018 рр. .коефіцієнт 

дискримінаційності цін зернових культур склав 6,4 . На думку 

Лисецького А. [6, с. 5], «експортна рента на користь країн світу не відповідає 

національним інтересам України, і саме тут необхідні державне втручання та 

регулювання».  

Таким чином, виникає об’єктивна необхідність зміни стратегічного 

вектору розвитку державного круп’яного ринку у відповідності до пріоритетів 

національної агропродовольчої політики, серед яких:  

1) пріоритет економічних інтересів держави; 

2) стимулювання розвитку повних 4-секторних ринків; 

3) стимулювання експорту готових продуктів зернопереробки; 

4) урівноваженість міжсекторних товарних і фінансових балансів; 

5) продовольче самозабезпечення країни зерновими продуктами. 

Висновки. Головними економічними проблемами розвитку ринку 

круп’яної продукції є зменшення обсягів виробництва високоякісного 

продовольчого зерна та невисока доходність круп’яного виробництва. Головні 

напрями стратегії розвитку українського ринку круп’яної продукції повинні 

бути орієнтовані на збільшення обсягів внутрішнього виробництва круп та їх 

диференціацію, зокрема, освоєння випуску інноваційних видів продукції 

(наприклад, круп формованих, збагачених харчовими волокнами, вітамінами, 

пектином), продуктів дитячого харчування (каш, круп’яних сумішей тощо). 
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РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ КОПЧЕНИХ КОВБАС 

 
Анотація. Розглянуто основні шляхи 
поліпшення споживних властивостей і 
розширення асортименту напівкопчених ковбас 
на сучасному етапі. Розроблено рецептури 
нових напівкопчених ковбас підвищеної 
біологічної цінності. Доведено доцільність 
використання виноградної олії та горіха 
мигдалю у рецептурах напівкопчених ковбас з 
метою поліпшення їх біологічної цінності. 
Наведено результати дослідження якості 
напівкопчених ковбас з нетрадиційної сировини 
за органолептичними та фізико-хімічними 
показниками. Доведено раціональність 
застосування нетрадиційної сировини у 
м’ясопереробній промисловості з точки зору 
економії м’ясної сировини, а також правил 
раціонального харчування. 
Ключові слова: напівкопчені ковбаси, 
асортимент, біологічна цінність, виноградна 
олія, горіх мигдалю, споживні властивості, 
якість. 

Аbstract. The main ways of consumer 

properties improvement and smoked sausages 

diversification have been considered at 

present. The new smoked sausages recipes of 

high biological value have been made. The 

expedience of grape oil and almond nuts 

using in smoked sausages recipes has been 

proved to improve their biological value. The 

results of research on the quality of smoked 

sausages from non-traditional raw materials 

according to organoleptic and physico-

chemical parameters are presented. The 

rationality of the use of non-traditional raw 

materials in the meat processing industry 

from the point of view of saving meat raw 

materials, as well as rules of rational 

nutrition has been proved. 

Keywords: smoked sausage, range, biological 

value, grape oil, almond nut, consumer 

properties, quality. 
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Вступ. У сфері матеріального виробництва м'ясна промисловість є однією 

з найважливіших галузей харчової індустрії країни, що забезпечує населення 

біологічно цінними продуктами харчування — основними джерелами 

повноцінного, незамінного білка тваринного походження, необхідного для 

життєдіяльності людини. Ковбасні вироби в останні роки користуються у 

населення особливою популярністю. Ця продукція займає четверту позицію в 

шкалі продуктів, що користуються постійним попитом у населення, 

поступаючись фруктам, овочам, молочним та хлібобулочних виробів. Також 

дуже стрімко зростає зацікавленість спеціалістів м’ясної промисловості до 

продуктів природного походження, як джерела біологічно активних добавок і 

поліфункціональних інгредієнтів. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. За перше півріччя 

вітчизняні м'ясопереробні підприємства випустили майже 118 тис. т ковбасних 

виробів. Це на 5 % більше ніж за перші півроку 2017. 

Про це повідомляє Аналітичний відділ Асоціації «Свинарі України», з 

посиланням на дані ДССУ. Як зауважують аналітики, найвідчутніше 

збільшилося виробництво вареної групи продуктів, на які приходиться понад 

дві третини усього виробництва ковбас. За січень-червень 2018 року випуск цієї 

продукції майже сягнув 81 тис. т, що на 3,9% більше ніж за аналогічний період 

минулого року. 

Другі за обсягами випуску в загальній структурі напівкопчені ковбаси 

додали 3,5%, а треті — варено-копчені, сиров’ялені та сирокопчені ковбаси — 

3,2%. Випуск копчено-запечених зріс на 8,3% проте питома вага цієї групи 

ковбас незначна (1,2%) тож не мала дуже відчутного впливу на загальний 

доробок. Зауважимо також, що частка виробництва ковбас у загальній 

структурі випуску м’яса та м’ясопродуктів промисловими підприємствами 

складає 11,5 %, а виробництва безпосередньо м’яса всемеро більше. 

Основні засади розроблення та вивчення технологічних можливостей 

комбінування сировини для виробництва ковбасних виробів знайшли 
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відображення в роботах таких науковців, як Пасічній В. М., Проварова Т. І., 

Гріцендо А. Ю., Мороз О. О. 

Результати досліджень. На сьогодні вітчизняний ринок пропонує 

споживачам значне асортиментне різноманіття ковбасної продукції, яке 

формується на основі технологічного поєднання основної й додаткової 

сировини, нових рецептурних схем і методів виробництва, використання різних 

видів ковбасних оболонок, застосування сучасних способів термічної обробки 

та цільового використання готових продуктів. 

За даними журналу Фокус було визначено 50 найбільш популярних 

українських брендів, які завоювали та утримують своє місце в реальному 

споживчому кошику українців, середніх – шість популярних брендів 

виробників ковбасних виробів (табл. 1). 

Також до великих підприємств м’ясопереробної галузі можна віднести: 

ПрАТ «Тульчинм’ясо» (торгова марка «Тульчин»), ПрАТ «Ідекс», 

МПЗ «Колос» (ТМ «Чернівецькі ковбаси»), ПрАТ «Ковельські ковбаси», 

ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», ПрАТ «М’ясна фабрика «Фаворит Плюс», 

ПрАТ «М’ясная фабрика «Фаворит», ПрАТ «ВМП», ПрАТ «Луганський 

м’ясокомбінат». 

Таблиця 1 

Популярні бренди виробників ковбасних виробів 
 № 
з/п 

Назва виробника Місце в рейтингу виробників 

1. ТМ «Глобино» 11 

2. ТМ «Ятрань» 24 

3. ТМ «Фарро» 30 

4. ТМ «Ювілейний» 36 

5. ТМ «Дружба Народів» 40 

6. ТМ «Бащинський» 50 

Джерело: [1] 
 

Найбільшим виробником ковбас залишається «Глобинський 

м'ясокомбінат». Згідно зі звітом компанії в системі розкриття інформації 
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НКЦБФР, за 9 місяців 2017 року комбінат наростив продажі ковбасних виробів 

на 26,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 8,674 тис. 

тонн. 

Нарощують українські виробники і експорт ковбасної продукції. Якщо за 

весь 2016 рік на зовнішні ринки було продано 83,5 тонн ковбас, то тільки за 

перші три квартали 2017 року — 184,5 тонн. Це вже на 54% більше, ніж за 

попередній рік. Виросла в цьому році і експортна виручка — за три квартали 

2017 вона склала $713 тис., що на 25% більше, ніж за весь 2016 рік. Велика 

частина поставок в 2017 році, як і роком раніше, йшла на Грузію — 49,4 тонни 

($239,2 тис.). На другому місці — Молдова, яка закупила в України 62 тонни 

ковбаси ($178 тис.). 

Імпорт ковбас за звітний період в рази перевищує експорт. Україна 

закупила 329,8 тонн імпортних ковбас на $2 млн. Майже третина імпорту 

припадає на Іспанію. Україна закуповує 112,3 тонн іспанських ковбас на $730,5 

тис. На другому місці Італія з поставками в 91,4 тонн ($371,8 тис.). Трійку 

лідерів замикає Німеччина — експорт ковбас становить 37,8 тонн ($311,6 тис.). 

Удосконалення виробництва харчових продуктів, у тому числі й 

ковбасних виробів, повинно базуватися на оптимізації рецептурних композицій 

і асортиментів із урахуванням концепції адекватного харчування. В останні 

роки дуже стрімко зростає зацікавленість спеціалістів м’ясної промисловості до 

продуктів природного походження як джерела біологічно активних добавок і 

поліфункціональних інгредієнтів [1]. 

 На сьогодні вітчизняний ринок пропонує споживачам значне 

асортиментне різноманіття ковбасної продукції, яке формується на основі 

технологічного поєднання основної й додаткової сировини,нових рецептурних 

схем і методів виробництва, використання різних видів ковбасних оболонок, 

застосування сучасних способів термічної обробки та цільового використання 

готових продуктів [2]. Зокрема, науковцями Національного університету 

харчових технологій розроблена напівкопчена ковбаса з м'яса птиці, що 

включає м'ясо куряче,кухонну сіль, яка відрізняється тим, що додатково містить 
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свинину напівжирну або нежирну, сало,зародки пшениці, сухе молоко, 

комплекс харчових добавок на основі цукру і композицію прянощів. Ці 

рецептурні компоненти дають змогу отримати виріб збалансований за складом 

поживних речовин і вітамінів з високими смаковими й технологічними 

характеристиками [3].  

Також асортимент напівкопчених ковбас розширюється за рахунок іншої 

нетрадиційної м’ясної сировини, наприклад, баранини та оленини. Так, 

спеціалізована ковбаса для дитячого харчування «Бараняча» містить м’ясну 

сировину – баранину, свинину нежирну, сало свиняче хребтове, а також сіль 

кухонну харчову, нітрит натрію, перець чорний мелений, горіх мускатний, 

цукор, гідратований порошок гарбуза з розміром частинок порошку 0,2-0,6 мм. 

Співвідношення порошку гарбуза і води до компонентів м'ясної сировини 0,03-

0,05:0,15-0,25:1. Винахід забезпечує отримання ковбасного виробу з високим 

вмістом заліза, харчових волокон, пектинових речовин. Ковбаса має високі 

органолептичні та радіопротекторні властивості [4].  

Українськими науковцями розроблено ковбасу напівкопчену дієтичну, 

яка містить оленину, свинину, сало свиняче, крохмаль чи борошно, свіжий 

часник, інгредієнти для соління, прянощі, а також коптильний ароматизатор 

фірми «Віртекс» і спиртовий екстракт БАД «Анабарін». Запропонована ковбаса 

характеризується підвищеною біологічною цінністю, а також екологічною 

безпекою готового продукту [5].  

Також приділяється увага створенню ковбасних виробів геродієтичного 

призначення. З цією метою у ковбасному виробництві слід використовувати 

спеціальних штамів молочнокислих бактерій, лактулозу, порошок моркви, 

бурякове харчове волокно та ін. харчові волокна.  

До складу ковбасних виробів перспективним напрямком є включення 

харчових цитрусових волокон «Citri-Fi». Ці волокна здатні зв’язувати від 10 до 

15 масових частин вологи на одну масову частину волокна. Таким чином, вони 

дають можливість замінювати у рецептурі ковбасних виробів 160 до 10-20 % 

м’ясної сировини без погіршення органолептичних властивостей. Крім того, 
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для сирокопчених ковбас використання апельсинових волокон «Citri-Fi» дає 

змогу збільшити вихід готової продукції, зменшити усушку, процес 

підсушування ковбаси проходить рівномірно. Поряд із технологічною 

функцією, харчові волокна «Citri-Fi» позитивно впливають на фізіологічні 

процеси організму людини: очищують від шлаків, знижують рівень 

холестерину, виводять важкі метали, поліпшують функції шлунково-кишкового 

тракту. З метою розширення асортименту ковбасних виробів діабетичного 

призначення до їх рецептури рекомендують вносити інуліновмісний сік, 

отриманий із бульбоплодів топінамбура [6].  

Метою наших досліджень є розробка нових напівкопчених ковбас 

підвищеної біологічної цінності за рахунок використання нетрадиційної 

сировини.  

З урахуванням сучасних тенденцій поліпшення споживних властивостей 

ковбасних виробів, нами розроблено рецептури нових напівкопчених ковбас 

підвищеної біологічної цінності «Салямі виноградна» та «Салямі мигдальна». 

До складу ковбаси «Салямі виноградна» входить така м’ясна сировина: 

яловичина знежилована першого сорту (35%), свинина знежилована 

напівжирна (35%) і сало хребтове (25%). Біологічну цінність ковбаси «Салямі 

виноградна» підвищено завдяки включенню до її рецептури олії з насіння 

винограду (3%) та молока сухого знежиреного (2%).  

Відомо, що тваринні жири, зокрема свинячий,містить багато насичених та 

мононенасичених жирних кислот, холестерину та мало незамінних біологічно 

цінних поліненасичених жирних кислот (до 10%), а також вітаміну Е, 

каротиноїдів, джерелом яких є рослинні олії [7]. Тому у рецептурі ковбаси 

«Салямі виноградна» нами замінено 3% сала хребтового на олію з насіння 

винограду. Виноградну олію одержують як безпосередньо із вичавок, так і з 

відділеного насіння. Насіння винограду містить багато поживних й біологічно 

активних речовин, у тому числі від 9,9% до 25% жиру (залежно від сорту й 

зрілості ягід). У жирно кислотному складі виноградної олії переважають 

незамінна поліненасичена лінолева кислоти класу ω-6 (від 50% до 80%). Також 
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досить багато міститься мононенасиченої олеїнової кислоти класу ω-9 (від 15% 

до 25 %) і небагато пальмітолеїнової й інших насичених кислот [8]. Виноградна 

олія містить високу концентрацію (60-120 мг%) вітаміну Е, який широко 

відомий своїми антиокиснювальними властивостями. Крім того, насіння 

винограду містить галлові ефіри проантоціанідів, які на сьогоднішній день є 

най потужнішими з відомих природних антиоксидантів. Існують незаперечні 

докази того, що олія з насіння винограду запобігає серцево-судинним і 

онкологічним захворюванням, а також омолоджує шкіру.  

Виноградну олію застосовують як заправку до салатів і холодних страв, 

для маринування м’яса та риби, для перепічки та cмаження, у якості дієтичної 

олії та ін. Однак відомостей щодо використання олії з насіння винограду в 

ковбасному виробництві у літературних джерелах ми не знайшли. Рецептура 

запропонованої нами ковбаси «Салямі мигдальна» передбачає вміст яловичини 

знежилованої вищого сорту 45%, свинини напівжирної 25%, сала хребтового 

25% і 5% ядер мигдалю. Солодкий мигдаль містить у своєму складі жири (30-

62%), білок (до 20%), цукрозу (10%), глюкозу, гумоподібні речовини (2-3%), 

слиз (3%), емульсин, ліпазу та інші ферменти, вітаміни В1, (0,15-0,22 мг%), В2 

(0,62 мг%), В5, В6, РР (4,8 мг%), С (6-18 мг%), каротин (0,02-0,17 мг%), 

дубильні речовини (0,17-1,39%), аспарагін та холін, 18 макро- і мікроелементів 

(до 3%) – кальцій, магній, натрій,залізо, марганець, мідь, барій та інші. Олія 

солодкого мигдалю складається з олеїнової (понад 70%), лінолевої (20%) та 

пальмітинової (3%) кислот, фітостерину (0,3%) та гліцеридів насичених жирних 

кислот (до 5%). Солодкий мигдаль рекомендують вживати у випадку 

недокрів'я, астенії, після перенесених виснажливих хвороб, затримці росту у 

дітей та як ліки від судомного кашлю, підвищеній кислотності шлункового 

соку, виразці шлунку, особливо у курців (тамує епігастральний біль) [9]. 

Поліпшують смакові та ароматичні властивості розроблених нами нових 

напівкопчених ковбас прянощі, зокрема перець чорний, білий, духмяний, 

мускатний горіх, кардамон. Крім того для пом’яшення смаку ковбас 

використано цукор білий, а для стабілізації забарвлення – нітрит натрію. На 
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розроблені нами ковбаси «Салямі виноградна» та «Салямі мигдальна» 

затверджено рецептури в промислових умовах ПП «Лутекс».  

Нами досліджено якість нових ковбас за органолептичними та фізико-

хімічними показниками (табл. 2). 

Таблиця 2 

Результати визначення якості нових напівкопчених ковбас 
підвищеної біологічної цінності 

Найменування 
показника 

Характеристика зразка ковбаси 

Салямі «Виноградна» Салямі «Мигдальна» 

Зовнішній вигляд 
поверхня батонів чиста, суха, 
без плям, злипів, пошкоджень 
оболонки, налипів фаршу 

поверхня батонів чиста, суха, 
без плям, злипів, налипів 
фаршу 

Форма, розмір батонів батони прямі, довжиною 30см 
батони прямі, довжиною 
30см 

Вигляд фаршу на розрізі 

фарш рівномірномірно 
перемішаний, без сірих 
плям,порожнин з дрібно 
зернистим рисунком на розрізі 

фарш рівномірно 
перемішаний, без сірих 
плям,порожнин з дрібно 
зернистим рисунком на 
розрізі та наявністю дрібно 
подрібнених ядер мигдалю 

Консистенція пружна пружна 

Смак і запах 

смак приємний, у міру солений, 
з вираженим ароматом 
копчення, прянощів, без 
сторонього присмаку й запаху 

смак приємний, у міру 
солений, з вираженим 
ароматом копчення, 
прянощів і легким присмаком 
мигдалю, без стороннього 
присмаку й запаху 

Масова частка вологи, % 51,5 (не більше 52) 50,7 (не більше 52) 
Масова частка кухонної 
солі, % 

2,95 (не більше 3,0) 2,97 (не більше 3,0) 

Джерело: [8; 9] 
 

З наведених даних видно, що розроблені нові напівкопчені ковбаси 

«Салямі виноградна» та «Салямі мигдальна» мали чисті, сухі батони довжиною 

30 см. Фарш у обох ковбас був рівномірно перемішаний та утворював 

дрібнозернисту структуру на розрізі. У ковбаси «Салямі мигдальна», крім того, 

на розрізі були помітні частинки подрібнених ядер мигдалю. Смак у ковбас був 

приємним, у міру соленим, з добре вираженим ароматом копчення, 

використаних прянощів, а у ковбасі «Салямі мигдальна» злегка відчувався 

присмак мигдалю. Фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас «Салямі 
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виноградна» та «Салямі мигдальна» відповідали вимогам ДСТУ 4435:2005. 

Зокрема вміст кухонної солі не перевищував 3% (відповідно до рецептури 

ковбас), а масова частка вологи 52%. 

Виробництво ковбас. Загальної та однакової операцією для виробництва 

багатьох ковбасних виробів є підготовка сировини.  

Морожені туші та напівтуші розморожують. Видаляють з них 

забруднення, синці, побитости. Потім їх обробляють на окремі відруби, 

піддають обвалювання (відділенню м'яса від кісток) і жилування (відділенню 

від м'язової тканини хрящів, сухожиль і жиру). Жиловане м'ясо розсортовують.  

Підготовлену сировину піддають первинному (грубому) подрібненню і 

послові. М'ясо з допомогою вовчків ділять на шматки по 2-3 см, додають 

куховарську сіль з нітритами. Останні, взаємодіючи з білком м'яса міоглобіном, 

утворюють азооксіміоглобін (червоного кольору).  

Для просалюваня м'ясо витримують при температурі 3-4 ° С протягом 24-

48 ч. За цей час воно дозріває, тобто набуває клейкість, вологоємність, що 

необхідно для додання фаршу ковбас зв'язності і пружності. Складання 

ковбасного фаршу – подрібнену яловичину і свинину завантажують у 

фаршомішалки, додають спеції і шпик (для структурних ковбас), попередньо 

нарізаний на шматочки певної форми і розміру, і все ретельно перемішують. 

Наповнення фаршем ковбасних оболонок виробляється на шприц-машинах. 

При цьому звертають увагу на щільність набивання. Якщо набивання проведена 

дуже слабо, то утворюються порожнечі, тим самим створюються умови для 

розвитку мікроорганізмів, якщо ж набивання дуже щільна, то при термічній 

обробці в результаті розширення фаршу оболонка лопається; все це – 

неприпустимі дефекти. У процесі заповнення підвісних рам батонами ковбас та 

просування їх до печей для термічної обробки в них відбувається осаду 

(ущільнення фаршу, підсушування оболонки). Особливості виробництва 

напівкопчених ковбас. Виробництво напівкопчених ковбас багато в чому схоже 

з виробництвом варених ковбас: підготовка основного і допоміжного сировини, 

обвалка, жиловка, сортування, посол, подрібнення м'яса і складання фаршу.  



 

 

795 

 

Висновок. Розроблені нові напівкопчені ковбаси Салямі виноградна та 

Салямі мигдальна характеризуються підвищеною біологічною цінністю завдяки 

включенню до їх рецептури натуральних добавок: олії з насіння винограду та 

ядер горіха мигдалю солодкого. Крім того, використані добавки позитивно 

впливають на формування органолептичних властивостей нових напівкопчених 

ковбас. У подальшому нами будуть досліджені показники, які визначають 

біологічну цінність нових напівкопчених ковбас (жирнокислотний, 

амінокислотний склад виробів, вміст вітамінів та ін.). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ СПРЕДІВ 

ЯК ПРОДУКТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

 
Анотація. У статті проаналізовано споживні 
властивості спредів, їх застосування у раціоні 
збалансованого харчування як продукту нового 
покоління. Доведено раціональність 
застосування замінників молочного жиру з 
точки зору економії молочної сировини, а 
також правил раціонального харчування. 
Досліджено сучасний асортимент спредів та 
напрями його поліпшення. Розглянуто 
рецептури комбінованих жирових продуктів зі 
збалансованим жирно-кислотним складом, 
підвищеною біологічною, енергетичною 
цінністю, що сприяє здоровому харчуванню 
населення. Наведено результати дослідження 
якості спредів, що реалізуються торгівельною 
мережею, надано рекомендації щодо їх 
використання. 
Ключові слова: спреди, споживні властивості, 
жирнокислотний склад, біологічно активні 
добавки, асортимент 

Abstract. The article analyzes the consumer 

properties of the spreads, their application in 

the diet of balanced nutrition as a product of 

the new generation. The rationality of the use 

of milk fat substitutes in terms of saving dairy 

raw materials, as well as rules of rational 

nutrition has been proved. The modern 

assortment of spreads and directions of its 

improvement are investigated. The 

formulation of combined fat products with a 

balanced fat-acid composition, high 

biological, energy value contributing to 

healthy nutrition of the population is 

considered. The results of the study of the 

quality of the spreads sold by the trading 

network are given, recommendations are 

given about their use. 

Keywords: spreads, nutritional properties, 

fatty acid composition, biologically active 

additives, assortment 

 
Вступ. У даний час на українському молочному ринку активно 

розвивається виробництво продуктів зі складним сировинним складом, що 

пов'язано з дефіцитом молочної сировини, з її високою ціною, яка веде до 

збільшення вартості кінцевого продукту. Крім того, сучасний покупець все 

більше уваги звертає на правила здорового харчування, а значить на ті 

продукти, які мають збалансований жирно-кислотний склад, підвищену 

біологічну цінність та відсутність холестерину. Створення комбінованих 

жирових продуктів дає можливість суттєво збагатити харчовий раціон 

поліненасиченими жирними кислотами за одночасного зниження рівня 
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холестерину, насичених жирних кислот і енергетичної цінності. Значна частка 

жирів, які використовуються в харчуванні сучасної людини, представлена 

комбінованими жировими продуктами – спредами. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Підвищення зацікавленості 

до здорового харчування в розвинених країнах у останні десятиріччя 

стимулювало бурхливий розвиток функціональних харчових продуктів. У ряді 

європейських країн вся продукція масложирової галузі підлягає вітамінізації. 

Сучасними напрямки розроблення продуктів харчування є їх збагачення 

корисною вітамінсинтезуючою мікрофлорою. 

Основні засади розроблення та вивчення властивостей жирової 

композиції рослинно-жирового спреду, який володіє функціональними 

властивостями та збагачений біологічно активними добавками, знайшли 

відображення в роботах таких науковців, як Степанової Л. И., Родак О. Я., 

Рощупкиної Н., Тихонової А., Дорожкиної Т. П. [1, с. 37; 2, с. 50; 3, с. 42]. 

Аналіз наукових досліджень дозволив встановити, що на сьогодні не 

повністю розкритими залишаються питання щодо дослідження якості спредів, 

які реалізуються роздрібною торгівельною мережею, а також принципів 

формування сучасного асортименту спредів. 

Актуальність, практична значущість, недостатня дослідженість вказаного 

питання зумовили вибір теми статті, визначили її мету – проаналізувати 

сучасний асортимент спредів та дослідити їх якість. 

Результати дослідження. Основне завдання молочної промисловості – 

забезпечення населення країни молочними продуктами у широкому 

асортименті, високої якості, збалансованих за основними поживними 

речовинами. Жир є найбільш важливим компонентом, що використовується в 

молоковмісних продуктах. Він визначає смакові якості, зовнішній вигляд і 

консистенцію, а також стабільність кінцевого продукту. Значна частка жирів, 

які використовуються в харчуванні сучасної людини, представлена 

комбінованими жировими продуктами – спредами. До складу жирової основи 

спредів поряд із молочним жиром входять різноманітні рослинні жири. 



 

 

798 

 

Створення комбінованих жирових продуктів дає можливість суттєво збагатити 

харчовий раціон поліненасиченими жирними кислотами за одночасного 

зниження рівня холестерину, насичених жирних кислот і енергетичної цінності, 

що дозволяє знижувати ризик серцево-судинних захворювань, забезпечуючи 

споживача не тільки якісними, але й корисними для здоров'я продуктами, зі 

збалансованим жирнокислотним складом, які легко засвоюються 

організмом [1, с. 43; 4, с. 7]. 

Потрібно застосовувати замінники молочного жиру (ЗМЖ) на основі 

рослинних олій, які дозволять розширити асортимент і випускати продукцію з 

покращеними властивостями. Для розв’язання поставленої цілі при розробці 

рецептур ЗМЖ, молоковмісних продуктів і спредів доцільно керуватися 

рекомендаціями ВООЗ [5, с. 48]. 

Замінник молочного жиру — це суміш високоякісних олій та жирів, що 

пройшли всі стадії очищення: рафінацію, вибілювання, дезодорацію. Замінники 

молочного жиру мають нейтральний смак і високу окисну стабільність, за 

фізичними і органолептичними властивостями аналогічні вершковому маслу. 

Важливо відзначити, що сучасні аналоги молочних продуктів мають 

величезну схожість зі своїми натуральними прототипами за органолептичними 

показниками і фізико-хімічними властивостями. Наприклад, замінники 

молочного жиру, отримані методом переетерифікації рослинних жирів, 

володіють високою пластичністю і здатністю кристалізуватися в стійку 

дрібнокристалічну поліморфну модифікацію (ß'-форма). Це дозволяє 

максимально наблизити структурно-реологічні властивості замінника 

молочного жиру до молочного жиру (сумісність з молочним жиром до 90 %), 

що має вирішальне значення для підвищення якості продуктів складного 

сировинного складу. 

Сучасні замінники молочного жиру не тільки гарантують високі 

показники безпеки і якості, але і сприяють продовженню термінів придатності 

продукції, виробленої з їх використанням. Крім того, застосування замінників 

молочного жиру на основі рослинних олій дозволяє розширити асортимент і 
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випускати продукти із збалансованим жирнокислотним складом і поліпшеними 

властивостями [6, с. 17]. 

У поточних економічних умовах використання замінників молочного 

жиру у виробництві молокопродуктів — один з небагатьох способів 

підвищення рентабельності підприємств, оскільки продукт з комбінованим 

молочним складом має ряд переваг як для виробників, так і для кінцевих 

споживачів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Переваги застосування замінників молочного жиру 

Джерело: узагальнено автором за [5] 
 
До основних тенденції ринка жирів можна віднести створення продуктів з 

підвищеною споживчою цінністю, використання нових видів упаковки, випуск 

продуктів з новими смаками. У ряді європейських країн вся продукція 

масложирової галузі підлягає вітамінізації. Стандартними вітамінами, які 

використовуються для цього, служать А, Е, Д. 

Сучасними напрямками розроблення продуктів харчування є їх 

збагачення корисною вітамінсинтезуючою мікрофлорою. У ВНИИ жирів 

проведене лабораторне вироблення спреда вершково-рослинного, збагаченого 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАМІННИКІВ МОЛОЧНОГО ЖИРУ 

Збільшення обсягів виробництва 

Виключення чинника сезонності виробництва 

Розширення асортименту продукції з урахуванням сучасних вимог і 
реалій сировинної складової 

Можливість використання традиційних технологічних схем 
виробництва 

Підвищення біологічної цінності продуктів  за рахунок збагачення 
незамінними інгредієнтами — поліненасиченими жирними 
кислотами 

Збільшення термінів зберігання кінцевого продукту, оскільки при 
звичайних температурах молочний жир швидко псується (гіркне), а 
ЗМЖ стійкі до коливань температур і бактеріального псування 
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вітаміносинтезуючою закваскою, з використанням якісної в мікробіологічному 

відношенні жирової сировини [7, с .45]. 

Для спредів, які вживають за прямим призначенням (намазуванням), 

найбільш перспективними антиоксидантами являються як суміші 

різноманітних форм токоферолів (вітамін Е), так і їх поєднання з 

аскорбілпальмітіном (вітамін С). Останнім часом виробники спреду звернули 

увагу на такі натуральні антиоксиданти, як екстракт розмарину і зеленого 

чаю [8, с. 51]. Ці інгредієнт випускаються як в жиророзчинних, водорозчинних 

формах, так і в порошкоподібних, що дозволяє легко використовувати їх у 

виробництві. При досить високій вартості дані антиоксиданти проявляють 

високу активність в продуктах навіть при низьких концентраціях і не 

класифікуються як харчові добавки з індексом Е. 

Розроблено жирову композицію рослинно-жирового спреду, який володіє 

функціональними властивостями та збагачений біологічно активними 

добавками (каротиноїдами, вітамінами, лецетинами), необхідними для 

геродієтичного харчування. Як вихідну сировину для жирових основ було 

використано натуральні рослинні олії: кокосову, пальмову і їх фракції, 

соняшникову, кукурудзяну, соєву, ріпакову (безерукову) й лляну [9, с. 12]. 

Запатентовано рослинно-жировий спред з масовою часткою жиру 60 – 70 %, до 

складу якого входять натуральні, фракціоновані та гідрогенізовані олії, сухе 

знежирене молоко, харчові добавки, ароматизатори й вітаміни. Жирова фаза 

спреду представлена композицією гідрогенізованої соєвої олії (з температурою 

плавлення 37° С), фракціонованої пальмової олії (температура плавлення 36 –

 37° С) і кокосової олії (температура плавлення 28° С). Новий спред 

характеризується необхідними фізико-хімічними та органолептичними 

властивостями, підвищеною харчовою цінністю, а також пониженим рівнем 

холестерину насичених жирних кислот [10, с. 3]. 

Під час проектування жирових основ спредів, для оптимізації їх 

жирнокислотного складу, запропоновано композиції, які складаються із 

молочного, переетерифікованого жиру та рижикової олії. Отримані спреди 
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характеризуються збалансованим ліпідним складом і підвищеною біологічною 

цінністю, їх можна рекомендувати для щоденного споживання як 

функціональний продукт із профілактичними та оздоровчими 

властивостями [11, с. 4]. 

Запропоновано рецептури вершково-рослинних спредів підвищеної 

біологічної цінності з додаванням томатно-олійного екстракту і фосфоліпідного 

продукту «Вітол-ФЕІ», що володіє високими поверхнево-активними 

властивостями в системі «модельна жирова основа – вода». Композиція 

“томатно-олійний екстракт БАД «Вітол-ФЕІ» має високу антиоксидантну 

активність. Встановлено позитивний вплив композиції фосфоліпідної БАД і 

томатно-олійного екстракту на споживні властивості, зокрема на харчову та 

фізіологічну цінність, а також стійкість під час зберігання вершково-рослинних 

спредів [12, с. 7]. 

Розроблено технологію отримання низькожирних медових спредів, які 

містять у своєму складі мед, мікрокристалічну целюлозу (МКЦ) як загущувач, 

олію, жир (рослинний шортенінг) і моногліцериди (МГД) як емульгатор. 

Запропоновано декілька варіантів рецептур спредів. 

Розроблено рецептуру спреду «Ніжний», з пониженим вмістом жиру та 

пониженою енергетичною цінністю, із вмістом сухого знежиреного молока 5 %, 

що дозволило збагатити продукт білками у 2,65 рази та вуглеводами – в 2,2 

рази у порівнянні з маслом вершковим [13, с. 369]. 

До інших тенденцій сучасного ринку жовтих жирів відносять випуск 

продукції зі зниженою калорійністю і низьким вмістом трансізомерів. Під час 

виготовлення спредів можна створити жирові композиції з повною відсутністю 

гідрованих жирів і трансізомерів. Для цього у виробництві використовують 

фракції пальмової олії, кокосової і пальмоядрової олії у співвідношенні з 

рідкими оліями і молочним жиром. В отриманому спреді намагаються 

дотримуватися балансу між негативними (жирність, калорійність) і 

позитивними (вітаміни, відсутність трансізомерів, наявності поліненасичених 

жирних кислот) сторонами спреду. 
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Оскільки спред позиціонується на ринку України як аналог вершкового 

масла зі схожими органолептичними властивостями, однак із більш 

збалансованим жирнокислотним складом, нижчим рівнем холестерину та 

нижчою вартістю, що робить його популярним серед споживачів, доцільним є 

дослідити якість спредів за органолептичними показниками. 

Для дослідження якості спредів, що реалізуються роздрібною 

торговельною мережею, нами було обрано 3 зразки: 

– Зразок № 1 – спред солодковершковий «Попільнянський», 

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»; 

– Зразок № 2 - спред солодковершковий «Андрушівське», 

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»; 

– Зразок № 3 – спред солодковершковий «Фермерський», 

ДП «Староконстантинівський молочний завод». 

Аналіз проведено відповідно до вимог ДСТУ 4445 : 2005 «Спреди та 

суміші жирові. Загальні технічні умови». Результати дослідження якості 

спредів за органолептичними показниками наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати дослідження якості спредів 

№ 

з/п 

Найменування 
показника за 

НД 

Характеристика зразка Відповідність 
вимогам 

ДСТУ 4445: 
2005 

Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 

1. Смак і запах 
Вершковий, 
притаманний 

Добре виражений 
вершковий запах з 

присмаком 
пастеризації 

Добре 
виражений 
вершковий 

запах та смак 

Відповідає 

2. Консистенція 

Однорідна, 
поверхня на 
розрізі слабо 

блискуча 

Однорідна, 
поверхня на 
розрізі слабо 

блискуча 

Однорідна, 
злегка матова 

Відповідає 

3. Колір 
Світло-

жовтий 
Світло-жовтий Світло-жовтий Відповідає 

Джерело: розроблено автором 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
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За результатами проведених досліджень встановлено, що всі зразки 

спредів за органолептичними показниками відповідають вимогам ДСТУ 4445: 

2005 та можуть реалізовуватись підприємствами. 

Висновки. До основних тенденцій сучасного ринку жирів можна віднести 

створення продуктів з підвищеною споживчою цінністю, випуск продуктів з 

новими смаками, продовженими термінами споживання, використання новітніх 

технологій. До інших тенденцій відносять випуск продукції зі зниженою 

калорійністю і низьким вмістом транс-ізомерів. 

Дослідження сучасних напрямів розширення асортименту та якості 

спредів дає можливість стверджувати, що використання в рецептурі спредів 

рослинних олій дозволяє не лише покращити їх жирнокислотний склад, а й 

збагатити продукт омега-3 поліненасиченими жирними кислотами, що 

відповідає критеріям здорового харчування. Внесення до складу нових 

рослинно-вершкових спредів БАД, вітамінів, білкових речовин тощо сприяє 

наближенню їх органолептичних характеристик до масла вершкового, а також 

значно покращує їх харчову цінність. Це дає змогу позиціонувати спреди як 

продукти нового покоління, які відповідають сучасним вимогам споживачів. А 

розроблення нових рецептур спредів вимагає дослідження їх якості з точки зору 

функціонального продукту конкурентоспроможного на ринку. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ШОКОЛАДУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Визначено тенденцію 
розвитку ринку шоколаду в Україні. 
З’ясовано особливості змін в структурі 
часток ринку основних виробників шоколаду. 

Проаналізовано ринок шоколаду в 
Україні. Виявлено основних лідерів ринку 
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тенденції в дизайні упаковки шоколаду. 
Зроблено прогноз розвиток ринку 
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Abstract. The tendency of chocolate market 

development in Ukraine is determined. The 

peculiarities of changes in the structure of the 

market shares of the main producers of chocolate 

are revealed. Chocolate market in Ukraine analyzed. 

he main chocolate market leaders in Ukraine are 

revealed. The main trends in the design of chocolate 

packaging are noted. The forecast of development of 

the market of chocolate products in Ukraine is made. 

Conclusions are made on redistribution of the 

market between the main producers of chocolate. 

Keywords: market, chocolate, price range, 

packaging. 

 

Вступ. Шоколад і шоколадні вироби завжди користувалися популярністю 

серед населення України. За популярністю серед кондитерських виробів 

шоколад знаходиться на другому місці, поступаючись тільки борошняних 

виробів. Однак український шоколадний ринок залишається нестабільним і 

постійно змінюється. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню тенденцій 

українського ринку кондитерських виробів присвятили свої праці такі науковці 

як О. Галушко, А. Гагаріна, О. Мозгова, С. Заболотний, І. Лазебна та ін. 

Актуальність, практична значущість, недослідженість вказаного питання 

зумовили вибір теми статті, визначили її мету та завдання.  

Метою даної статті є проведення моніторингу сучасного стану ринку 

шоколаду в Україні та світі й визначення основних тенденцій, які найближчим 

часом домінуватимуть на ньому. 

Результати дослідження. Одним з найбільш перспективних сегментів 

світового кондитерського ринку є шоколадний. Однак, зважаючи на низький 

рівень доходів населення, споживання шоколаду в Україні істотно відстає від 

розвинених країн ЄС та Північної Америки. Окупація частини території 

Донецької та Луганської областей, де розташовані значні виробничі 

потужності, як і нерентабельність деяких виробництв у поєднанні з 

економічним спадом та падінням купівельної спроможності основних верств 

населення спричинила зменшення виробництва і згортання ринку. Проте, 

статистика свідчить, що з 2016 р. намітилося незначне зростання ринку. Чи 

буде ця тенденція мати стійкий характер – наразі сказати важко, потрібні 

спостереження за наступні рік-два. Але у будь-якому випадку зростання обсягів 

ринку залежить від темпів економічного зростання економіки та відповідно 

рівня життя населення [1]. 

Нижче, на рис. 1 подано динаміку зміни ринкових часток основних 

вітчизняних гравців на українському ринку шоколаду за період 2014 -2016 рр. 

Загальний обсяг ринку у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. зріс на 0,1%, проте у 

порівнянні з 2014 р. він упав на 20,2 %. Тобто, попри деяке пожвавлення, на 

довоєнний рівень ринок не вийшов. 
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Рис. 1. Динаміка структури українського ринку шоколаду за товаровиробниками,% 

Джерело: 2 
 

Як свідчить діаграма на рис. 1, за часткою ринку на позиції лідера вийшов 

Рошен (при зменшенні обсягів виробництва), який випередив АВК. Це можна 

пояснити тим, що АВК втратила виробничі потужності в окупованих Донецьку 

та Луганську. Хоча АВК і наростила обсяги випуску у 2016 р. у порівнянні з 

2015 р., однак до рівня 2014 р. їй ще далеко. Загалом, окрім АВК, обсяги 

виробництва у 2016 р. у порівнянні з попереднім також вдалося наростити 

компаніям МИР, Бісквіт-шоколад та Millenium. 

Якщо поглянути у більш віддаленій ретроспективі, то з 2005 р. відбулися 

докорінні зміни в структурі часток ринку основних виробників шоколаду. Так у 

2005 р. (за оцінками самих компаній-виробників) Kraft Foods (з 2014 р. 

Монделіс) на ринку плиточного шоколаду займав 40%, Світоч – 23%, Рошен і 

Reinford (Millenium) – по 13%, АВК – 8% [3]. 

Подальший аналіз свідчить, що практично незмінними залишилися 

обсяги продажу шоколаду преміум класу, проте зменшилася частка шоколаду 

середнього діапазону цін на користь більш дешевих сортів. 

Згідно з дослідженнями, українці споживають в середньому 2 кг 

шоколадних виробів в рік. Це в 2 рази менше ніж на заході, де населення 
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вживає 5-6 кг шоколаду в рік. Склалася традиція вживання солодкого в якості 

нагороди після важкого робочого дня або для зняття нервової напруги. Навіть в 

умовах скорочення витрат, споживачі намагаються зберегти певну кількість 

солодощів у своєму раціоні. 

Збільшення цін змусило споживачів переходити на більш дешеві види 

солодощів. В основному, споживачі намагаються купувати цукерки ціною 30-

60 грн. за коробку. Дорогі, красиво упаковані цукерки купують як подарунок на 

свята. У будні дні, для себе, люди купують вагові шоколадні цукерки. Вони 

дешевше плиткового шоколаду.  

Аналіз ринку шоколаду показує і протилежну тенденцію - збільшення 

попиту на дорогий гіркий шоколад. Його люблять ті, хто при здоровому способі 

життя не хоче відмовлятися від солодких продуктів. Для дітей батьки купують 

шоколад з корисними інгредієнтами: горіхами і сухофруктами. Популярністю 

користується продукція з підвищеним вмістом молока - як додаткове джерело 

кальцію 4. 

У період з січня по серпень 2018 року Україна експортувала шоколадних 

виробів на суму 101 млн. доларів. Найбільше українського шоколаду закупили 

США, повідомляють в аналітичному відділі Ради з питань експорту 

продовольства (UFEB). 

За перші 8 місяців США закупили 13,67% від усього експорту 

українського шоколаду, Казахстан – 12,33%, Білорусь – 9,04%, інші країни –

64,95%. 

Згідно з даними Державної фіскальної служби, за січень-серпень 

2018 року зі України було експортовано 55,1 тис. т кондитерських виробів (в 

т. ч. білий шоколад), що на 7,1% більше експорту в січні-серпні 2017 роки 

(51,2 тис. т). 

Крім цього було зазначено, що експортний обсяг перевищує імпортний в 

7 разів (55,1 тис. т проти 7,9 тис. т). З початку року загальний обсяг імпорту 

кондитерських виробів на 14% перевищує минулорічний показник в 



 

 

808 

 

аналогічний період (6,8 тис. т проти 7,9 тис. т). Третина всього імпорту 

поставляється країни ЄС. 

В Європі і світі якість української кондитерської продукції оцінюють 

високо – відразу три українських бренду займають місця в рейтингу кращих і 

найбільших кондитерських корпорацій світу 5.  

Лідерами ринку шоколаду в Україні є такі компанії: 

1) «ROSHEN»; 

2) «АВК»;  

3) «КОНТІ»; 

4) Корпорація «Бісквіт-шоколад»; 

5) «ЖЛ» (Житомирська кондитерська фабрика);  

6) «Монделіс Україна»; 

7) Львівська кондитерська фабрика «Світоч».  

Не абияке значення має упаковка шоколаду. Врахувавши тенденції в 

дизайні упаковки, можна збільшити обсяги продажу шоколаду. Сьогодні 

виробники шоколадної продукції використовують такі прийоми у дизайні 

упаковки: 

1. Лаконічність. Споживачі втомилися від великої кількості деталей в 

дизайні. Упаковки з безліччю зображень і написів несуть надто багато 

інформації. Тому дизайн етикетки й упаковки шоколаду повинен з першого 

погляду вказувати на основні властивості продукту. Наприклад, у Словаччині 

випустили преміальну лінійку шоколаду, оформлену в мінімалістичному стилі. 

Дизайнери придумали двобарвну упаковку: для молочного шоколаду – 

коричневу з блакитним, для чорного шоколаду – двох різних відтінків 

коричневого. На преміальність продукту вказує золоте тиснення на обгортці. 

При погляді на упаковку, покупець може відразу ж зрозуміти, який вид 

шоколаду перед ним. 

2. Грайливість. У багатьох людей шоколад асоціюється із 

задоволенням, розвагами і дитинством. Тому одним із трендів дизайну 
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упаковки шоколаду стали розкутість і незвичайність. На упаковці розміщують 

зображення кумедних стилізованих звірів. У дизайні використовують яскраві, 

що не мають відношення до шоколаду кольори. Наприклад, на упаковці 

шоколаду Benetto намальовані птахи в людському одязі. А на упаковці Fat Pig 

Chocolate намальований свинячий п'ятачок на яскраво рожевому тлі. 

3. Вінтаж. Дизайнери згадали, що довгий час шоколад був 

вишуканими ласощами, доступним не для всіх. Щоб підкреслити елітність 

продукту в дизайні упаковки шоколаду використовують елементи оформлення 

минулих епох. Наприклад, для дизайну шоколаду Alice Chocolate 

використовували популярне в 18 столітті оформлення: біла упаковка з темним 

тисненим силуетом. 

4. Мультисенсорний досвід. При розробці дизайну упаковки 

дизайнери часто орієнтуються на візуальне сприйняття людини. Одним з нових 

трендів стало підключення всіх почуттів. Перш ніж почати їсти шоколад, 

людина тримає упаковку в руках, відчуває її фактуру. Це також впливає на 

сприйняття якості продукту. Компанія Moonstruck Chocolate випустила 

шоколад в незвичайній упаковці: з врізаними ілюстраціями й тисненням. На 

думку покупців, така упаковка «захоплює уяву». 

5. Максимум зручності. Часто шоколадну продукцію вживають в 

дорозі, на роботі або після тренування. У таких випадках великі упаковки 

незручні. До того ж плитковий шоколад може підтанути. Для зручності 

споживачів розробляється незвичайний дизайн упаковки. Наприклад, 

Chocolates with Attitude випускають набори з 12 маленьких коробочок. Кожну з 

них можна взяти з собою, щоб поласувати при нагоді [5]. 

Прогноз розвитку ринку шоколадної продукції в Україні. 

Відкриття європейського ринку дозволить збільшити кількість експорту. 

У лютому 2016 року Міністерство аграрної політики розробило законопроект 

для прививання української продукції у відповідність з європейськими 

стандартами. Наприклад, в Європі дозволяють використовувати до 5% 

рослинних жирів при виготовленні шоколаду. Це може бути пальмова олія, 
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масло ши або манго. Також необхідно зменшити жирність українського 

шоколаду. Відповідно до чинних стандартів, в шоколаді повинно бути 31-33% 

какао-масла. Нові стандарти передбачають 18% вмісту какао-масла [5]. 

Змінилися вимоги для шоколадних цукерок. За новими правилами, вони 

повинні містити не менше 25% шоколаду. Зараз виробники використовують 

шоколадну глазур: суміш какао-порошку і рослинного жиру. Кондитери будуть 

змушені припинити випуск такої продукції або вказувати на упаковці, що вона 

не шоколадна. 

Зростає попит на український шоколад з боку ринків, що розвиваються. 

Найімовірніше посилиться присутність української шоколадної продукції на 

азіатському ринку. Світові ціни на шоколад будуть збільшуватися. Це пов'язано 

з тим, що споживання шоколаду зростає, а урожай какао-бобів знижується. 

Щоб впорається з нестачею сировини, провідні шоколадні виробники почали 

програми підтримки, для фермерів, які вирощують дерева какао. 

При падінні попиту на шоколадну продукцію найменше постраждає 

вживання преміального шоколаду. Може постраждати шоколад середнього 

цінового сегмента. Якщо ціни продовжать рости, споживачі замість нього 

будуть купувати шоколад з економ-сегмента або перемикатися на інші 

солодощі. 

Продовжиться боротьба трьох основних виробників за місце на ринку. 

Якщо компанії, виробництва яких перебували в зоні АТО, що не наростять 

потужності на інших виробництвах, їх можуть потіснити конкуренти та зайняти 

частку ринку 5. 

Висновки. Узагальнюючи викладене можна зазначити, що на ринку 

відбулася певна стабілізація, це може свідчити про початок переходу до 

пожвавлення. Відбувся також перерозподіл ринку між основними виробниками 

шоколаду, що можна пояснити як впливом військових дій і окупацією частини 

території України, так і політико-економічними факторами.  

Українська кондитерська промисловість вже довела свою 
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конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках: продукція цієї 

галузі відповідає європейським показникам якості. Аналіз показує, що значна 

частина внутрішнього попиту на кондитерські вироби задовольняється за 

рахунок вітчизняних виробників.  

Підводячи підсумки огляду, слід зазначити широкі перспективи для 

розвитку кондитерської галузі України, і зокрема, для виробництва печива та 

вафель, оскільки існуючий на даний момент у країні рівень споживання на 

душу населення має великий потенціал для зростання. Український експорт 

кондитерської продукції також демонструє позитивну динаміку зростання. Це 

свідчить про високий рівень розвитку українського кондитерського ринку 
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АНАЛІЗ РИНКУ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

 
Анотація. У ході проведеного аналізу ринку 
ковбасних виробів, визначено шість популярних 
брендів виробників ковбасних виробів, які 
знаходяться в споживчому кошику українців. 
Наведено характеристику підприємств-

виробників цих брендів за критеріями: 
продуктовий портфель, представництва 
підприємства в інших містах та наявність 
сертифікованих систем управління на 
підприємстві. Проаналізовано показники 
виробництва та споживання ковбасних виробів, 
експорту та імпорту. Зроблено прогноз щодо 
основних тенденцій, які спостерігатимуться на 
цьому ринку в майбутньому. 
Ключові слова: ковбасні вироби, ринок, 
виробники, експорт, імпорт, виробництво. 

Abstract. In the course of the analysis of the 

sausage products market, six popular brands of 

sausage producers, which are in the consumer 

basket of Ukrainians, are identified. The 

characteristics of the manufacturers of these 

brands according to the criteria are presented: 

product portfolio, company representative 

offices in other cities and availability of certified 

management systems at the enterprise. The 

indicators of production and consumption of 

sausage products, exports and imports are 

analyzed. A forecast is made on the main trends 

that will be observed in this market in the future.  

Keywords: sausages, market, 

manufacturers, export, import, production. 

 

Вступ. Ринок м'яса та ковбаси різноманітний за своїм складом. Перша 

особливість українського ринку: для всіх цих товарів характерна висока 

конкуренція. Друга особливість – лідирують українські виробники. Споживачі 

найбільше купують варені ковбаси, сосиски й сардельки, на них припадає 

більша частина всіх продажів.  

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів (свинини, великої рогатої худоби 

і т. д.) В цілому йде «по синусоїді»: в одному році обсяг виробництва виростає, 

в наступному падає. Але якщо порівнювати 2017 рік з 2011 роком, то помітно, 

що загальний тренд – падіння виробництва. Якщо простежувати виробництво 

різних видів ковбас від 2011-го до 2017 року, то тренд той же самий. У 2017 р. 

намітився перелом в позитивну сторону: в порівнянні з попереднім роком 

ковбас виробили більше. Але чи змінюється ситуація насправді, можна 
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побачити лише в кінці 2018 і 2019 років 1.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Сучасні проблеми й шляхи 

розвитку м’ясопереробної галузі на підставі статистичних даних динаміки та 

структури виробництва основних видів м’ясної продукції окреслено 

В. О. Янковим. Теоретичні й практичні аспекти функціонування та формування 

конкурентоспроможності підприємств м’ясної галузі розглянуто В. І. Ємцевим, 

Ю. П. Подухович зазначив основні напрями удосконалення виробничого 

процесу м’ясопереробних підприємств і підвищення якості продукції.  

Аналіз основних виробників м’ясної продукції на українському ринку 

провів Н. Рибачок. Аналіз ринку ковбасних виробів здійснив В. Михайленко. 

Водночас існує необхідність здійснити аналіз ринкового середовища 

підприємств у галузі виробництва ковбасних виробів, оскільки окремі важливі 

питання безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності управління 

ланцюгами постачань ковбасних виробів. 

Метою статті є аналіз ринку ковбасних виробів і визначення основних 

тенденцій, які найближчим часом домінуватимуть на ньому.  

Результати дослідження. За даними Державної служби статистики, за 

перше півріччя 2018 року вітчизняні м’ясопереробні підприємства випустили 

майже 118 тис. т ковбасних виробів. Це на 5% більше, ніж за перші півроку 

2017 року 2. 

Найбільш відчутно збільшилося виробництво вареної групи продуктів, на 

які припадає понад 60% всього виробництва ковбас. За січень-червень 

2018 року, випуск цієї продукції майже досяг 81 тис. т, що на 3,9% більше, ніж 

за аналогічний період минулого року. 

Другі за обсягами випуску в загальній структурі – напівкопчені ковбаси 

«додали» 3,5%, а треті в цій структурі – варено-копчені, сиров’ялені та 

сирокопчені ковбаси – 3,2%. Випуск копчено-запечених ковбас зріс на 8,3%, 

однак питома вага цієї групи ковбас незначна (1,2%), тому не було відчутного 

впливу на загальну ситуацію. 
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Частка виробництва ковбас в загальній структурі випуску м’яса і 

м’ясопродуктів промисловими підприємствами становить 11,5%, а виробництво 

безпосередньо м’яса в 7 разів більше 3. 

Експорт ковбасної продукції в 2017 році за перші три квартали склав 

184,5 т, це на 54% більше, ніж за весь період 2016 року (83,5 т). 

Експортна виручка склала за три квартали цього року $ 713 тис, що на 

25% більше, ніж за весь попередній рік. Головними країнами в які продавалися 

ковбасні вироби стали: Грузія – 49,4 т ($ 239,2 тис.), Молдова – 62 т ($ 178 тис.). 

За чотири місяці 2018 року до України було імпортовано 0,132 тис. т 

ковбасних виробів, що перевищує обсяг тогорічних поставок на 6,8% 

(0,123 тис. т). Головним постачальником ковбасних виробів до України за 

січень-квітень 2018 року були Іспанія із загальною вартістю імпорту 

270 тис. USD, Італія – 191 тис. USD, Польща – 185 тис. USD. 

Відмітимо, що за 2017 рік в Україну було імпортовано 0,518 тис. т 

ковбасних виробів, що на 22% більше, ніж за 2016 рік 4. 

Вітчизняний ринок ковбаси давно радує українців різноманітністю 

асортименту. Найбільш популярними в українського споживача є варені 

ковбаси, сосиски й сардельки. Вони недорого коштують в порівнянні з іншими 

видами м'ясних виробів і добре підходять для повсякденного харчування. Ці 

переваги дозволили вареним ковбасним продуктам зайняти в 2016 році 64,1% 

ринку. 

На другому місці по купівельним перевагам перебували напівкопчені 

м'ясні вироби з показником в 18,2% ринку, далі розташувалися дорожчі варено-

копчені, сирокопчені та сиров'ялені вироби – 8,9%. 

За даними журналу Фокус було визначено 50 найбільш популярних 

українських брендів, які завоювали та утримують своє місце в реальному 

споживчому кошику українців, серед них – шість популярних брендів 

виробників ковбасних виробів (табл. 1; 2). 
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Таблиця 1 

Аналіз брендів виробників ковбасних виробів, які знаходяться у  

споживчому кошику українців  

№ 
з/п 

Назва торгівельної 
марки 

Місце в 
рейтингу 

Продажі 2016 р. 

1. ТМ «Глобино» 11 2,064 млрд. грн. 
2. М «Ятрань» 24 1023,2 млн. грн. 
3. ТМ «Фарро» 30 511,7 млн. грн. 
4. ТМ «Юбилейный» 36 403,4 млн. грн. 
5. ТМ «Дружба Народів» 40 340 млн. грн. 
6. ТМ «Бащинський» 50 234,4 млн. грн. 
7. ТМ «Фаворит-плюс» 52 1993,0 млн грн 
8. ТМ «Ювілейний» 29 873,0 млн. грн 
9. ТМ «Український бекон» 22 1506,2 млн. грн 

Джерело: узагальнено автором за [4; 5] 
 

Також до великих підприємств м’ясопереробної галузі можна віднести: 

ПрАТ «Тульчинм’ясо» (торгова марка «Тульчин»), ПрАТ «Ідекс», 

МПЗ «Колос» (ТМ «Чернівецькі ковбаси»), ПрАТ «Ковельські ковбаси», 

ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», ПрАТ «М’ясная фабрика «Фаворит», 

ПрАТ «ВМП», ПрАТ «Луганський м’ясокомбінат». 

Таблиця 2 

Характеристика підприємств-виробників ковбасних виробів, які знаходяться у 
споживчому кошику українців  

Найменування 
торгівельної марки/ 

підприємство-

виробник / система 
управління якістю 

 

Продуктовий портфель 

Представництва компанії 
(міста) 

1 2 3 

ТМ «Глобино»/ 
група компаній 
«Глобино» 
ДСТУ ISO 9001:2009 - 
у 2007 р.; ДСТУ ISO 
22000:2007 – у 2010 р. 
У 2012 році 
підприємство 
пройшло 
сертифікаційний 
аудит на 
відповідність 
вимогам 
Міжнародного 
стандарту на харчову 
продукцію IFS 

400 найменувань продукції: варені 
ковбаси, сосиски, варено-копчені та 
напівкопчені, сиров’ялені та 
сирокопчені ковбаси, шинка, а також 
м’ясні та курячі делікатеси. 
Компанії належать 2 виробничі 
комплекси: м’ясо-молочний та 
свинокомплекс 

Івано-Франківськ, Умань, 
Прилуки, Тернопіль, Львів, 
Луцьк, Рівне, Хмельницький, 
Вінниця, 
Житомир, Київ, Одеса, 
Чернігів, Миколаїв, Черкаси, 
Кіровоград, Лубни, Кривий Ріг, 
Херсон, Кременчук, Суми, 
Полтава, Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Харків, Донецьк, 
Луганськ 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

ТМ «Ятрань», ТМ 
«Ятранчик»/ 
компанія-виробник: 
м’ясокомбінат 
«Ятрань» ISO 9001 – 
система управління 
якістю продукції та 
ISO 22 000 – система 
управління 
харчовою безпекою, 
яка включає в себе 
принципи НАССР 

Асортимент: варені ковбаси, сосиски, 
сардельки, сосиски без оболонки, 
«Пікнік», «Ятранчик», сирокопчені, 
сиров`ялені ковбаси, варено-копчені 
ковбаси, напівкопчені ковбаси, 
копченості, шинки, паштети, заливні, 
кров`яні ковбаси, нарізка, пельмені, 
вареники 

Підприємство знаходиться в 
Кіровограді, а його регіональні 
представництва в таких містах: 
Київ, Кривий Ріг, 
Дніпропетровськ, Одеса, 
Харків, АР Крим, Полтава, 
Черкаси, Умань, Миколаїв, 
Херсон, Рівне, Житомир, 
Вінниця, Хмельницький, 
Чернівці, Івано- Франківськ, 
Львів, Трускавець, Калуш, 
Ужгород, Мукачево 

ТМ «Фарро»/ 
компанія-виробник: 
ПрАТ «Кременчуг-
м’ясо» 
2006 р. – сертифікат 
ДСТУ 9001-2000 у 
системі УкрСепро 

Асортимент: варені ковбаси у 
натуральній оболонці, варені ковбаси 
у векторній оболонці, варені ковбаси 
у поліамідній оболонці, сосиски у 
натуральній оболонці, сосиски у 
поліамідній оболонці, сардельки у 
поліамідній упаковці, інші 
субпродуктові вироби, ковбаси 
напівкопчені, ковбаси варено-
копчені, ковбаси сирокопчені,  
ковбаси сиров’ялені, паштети, хлібці, 
м’ясні делікатеси копчено-варені 
курячі, м’ясні делікатеси копчено-
варені зі свинини, м’ясні делікатеси 
копчено-варені зі свинини та 
яловичини, м’ясні делікатеси 
копчено-варені з яловичини, шинки у 
поліамідній оболонці, м’ясні 
сирокопчені делікатеси, сервіровочна 
нарізка. 

Торгові представництва в 
Києві, Харкові, Одесі, 
Донецьку, Львові, Рівному. 

ТМ «Юбилейный»/ 
М’ясокомбінат 
«Юбилейный» 
Сертифікат системи 
управління 
безпечністю харчових 
продуктів, який 
відповідає вимогам 
ДСТУ ISO 22000- 
2007 і ДСТУ 4161-
2003 

Продукція підрозділяється на такі 
серії: «Премиум» (ковбаса 
сирокопчена, копченості, делікатеси, 
ковбаса варено- копчена, 
напівкопчена, варена, сосиски, 
сардельки); «Классика» (ковбаса 
варено- копчена, напівкопчена, варена, 
ковбаса варена − фіксована вага, 
сосиски, сардельки, шинки); «Добрый 
смак» (ковбаса варено- копчена, 
напівкопчена, варена, сосиски, 
сардельки, шинки); ТМ «Петрович» 
(шинки варені). 

На даний момент близько 13 
000 торгових точок у різних 
областях України отримують 
продукцію м'ясокомбінату як 
через власні філії компанії, так 
і через дистриб'юторів. 
Продукція представлена в 
багатьох національних 
роздрібних мережах. Існує 
кілька філій м'ясокомбінату в 
таких регіонах: Луганський, 
Донецький, 
Дніпропетровський, 
Криворізький, Запорізький, 
Львівський, Харківський, 
Одеський, Київський. 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

ТМ «Дружба 
народів»/ 
компанія-
виробник: 
м’ясокомбінат 
«Дружба народів», 
ПрАТ 
«Миронівский 
хлібопродукт» 

Виробнича потужність 
м’ясокомбінату складає 50 тонн 
м’ясної продукції на добу, 
асортимент продукції − 90 
найменувань. Унікальний смак й 
аромат ковбасних виробів і м'ясних 
делікатесів отриманий завдяки 
копченню на букових трісках, 
близько 10% найменувань продукції 
випускаються згідно з ГОСТом. 

До структурного напряму компанії 
- м’ясопереробки належать такі 
підприємства: Миронівський 
м’ясопереробний завод «Легко», 
м’ясокомбінат «Дружба народів» - 
філіал «Дружба народів», ПрАТ 
«Український бекон». 

ТМ 
«Бащинський»/ 
компанія- 
виробник: 
м’ясокомбінат 
«Українский 
бекон», 
«Миронівский 
хлібопродукт» 
Стандарти системи 
безпеки та якості 
продукції НАССР. 
На даний момент 
на підприємстві 
впроваджені 
стандарти ISO 9001 
+ FSSC 22000. 

Спеціалізується на переробці м’яса 
птиці, свинини та телятини і 
входить в десятку найбільших 
м'ясопереробних підприємств 
України. Широкий асортимент 
ковбасних виробів і м'ясних 
делікатесів. Всі вони проходять 
термічну обробку в суворо заданих 
технологічних режимах, що 
дозволяє отримувати продукт 
стабільної якості. Поточні 
виробничі потужності заводу 
складають 48 т / добу м'ясо-
ковбасних виробів, 19,8 т / добу 
напівфабрикатів і 20 т / добу м'яса 
птиці 

Підприємство засноване у 2005 
році, а до «Миронівського 
хлібопродукту» приєдналось у 
2008 році. 

Джерело: узагальнено автором за [9-13] 
 
Економічна криза не могла не позначитися і на ковбасному ринку. Адже 

він залежить від фінансового стану споживачів, а їхня купівельна спроможність 

пережила період різкого падіння. Через подорожчання всіх видів м'яса, 

виробники збільшують ціну кінцевого продукту, що змушує покупців купувати 

більше ковбаси з більш низької цінової категорії. Додаткове негативний вплив 

на ринок зробило зникнення з нього підприємств, які розташовувалися на 

непідконтрольній території України. 

Разом з тим, відхід частини виробників дав залишилися шанс на 

розширення виробництва, а при створенні нових підприємств – можливість 

зайняти звільнену частку ринку. Статистика 2017 року подає привід для 

оптимізму. Ринок припинив зниження і за підсумками перших дев'яти місяців 

показав зростання в 5,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
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Це сталося в тому числі завдяки появі нових виробників, багато з яких 

працюють в сегменті «крафтового» ковбаси. Це невеликі сімейні підприємства, 

які виготовляють м'ясні вироби за традиційними народними рецептами. Вони 

використовують якісну сировину і натуральні інгредієнти, що дозволяє таким 

дрібним виробникам завоювати увагу українців, у яких ковбаса домашнього 

виробництва викликає більше довіри, ніж продукція великих промислових 

підприємств. 

Можливо, ситуацію з довірою до ковбасних виробів виправить вступ в 

дію з серпня минулого року нових стандартів в галузі м'ясопереробки, 

гармонізованих з міжнародними нормами. Тепер, якщо вміст м'яса в ковбасі чи 

сосисках менше встановленої норми, виробник зобов'язаний маркувати такий 

виріб не як м'ясної, а як м'ясовмісну продукт. Це дозволить покупцям краще 

орієнтуватися в м'ясних відділах магазинів і усуне у виробників спокуса 

продавати під виглядом популярних ковбас продукти зі схожими назвами, але 

більш дешевим складом 7. 

Головними покупцями ковбаси є жінки, 60% всієї продукції купують 

заміжні українки 25-60 років. За ними слідує молодь від 18 до 25 років. У той 

час як чоловіки більше орієнтуються на ціну, жінки орієнтуються на різні 

ознаки якості. 

Згідно з дослідженням маркетингового агентства «БГС Груп», понад 70% 

покупців купують ковбаси приблизно раз в тиждень і частіше. Це продукт, який 

їдять кожен день. Більшість купує варену ковбасу, потім за ступенем переваги 

йдуть сосиски, сардельки та напівкопчені вироби. В першу чергу покупці 

орієнтуються на назву, потім на виробника. Неважливо, хто виробляє 

«Докторську» або «Молочну», важливо, що це певний смак і сорт. Проте, бренд 

теж грає роль у виборі продукції. Українці частіше купують ковбасу в 

супермаркетах, ніж на ринках. На це впливає тривога з приводу умов 

зберігання продукту. Найпопулярніший формат упаковки ковбаси є «батон» 
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вагою близько 400-600 грам. За ним йдуть ковбаса на розріз і упакована 

нарізка 8. 

Висновки. Національний Банк України (НБУ) в лютому 2018 року 

опублікував прогноз про різке підвищення цін протягом року. Основними 

факторами інфляції стало подорожчання на м'ясному і молочному ринках. 

Через девальвацію гривні й невисоких зарплат українці переключились на 

дешеве м'ясо і напівфабрикати, купують менше ковбас і сосисок. 

Ковбасні продукти вже зараз стають дефіцитними через зменшення 

поголів'я худоби. Причини зниження - епідемії африканської чуми у свиней, 

нодулярний і вузловий дерматит у ВРХ. Хоча у 2017 році було зростання 

виробництва, ще рано говорити про вихід індустрії з затяжної кризи 1. 
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РИНОК СИРУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Анотація. У статті описано і 
проаналізовано сучасний стан ринку 
сичужних сирів в Україні та світі. 
Проаналізовано показники виробництва та 
споживання  сиру, експорту та імпорту. 
Зазначені компанії, які утримують лідерські 
позиції на українському ринку сирів. 

Визначено основні тенденції на світовому 
ринку сировиробництва. Окреслені ключові 
проблеми молочної галузі та сироробної 
зокрема. Зроблено прогноз щодо основних 
тенденцій, які спостерігатимуться на цьому 
ринку в майбутньому.  
Ключові слова: сир, ринок сиру, експорт, 
імпорт, виробництво. 

Abstract. The article describes and analyzes the 

current state of the market of whey cheeses in 

Ukraine and in the world. The indexes of 

production and consumption of cheese, exports 

and imports are analyzed. These companies hold 

leadership positions in the Ukrainian cheese 

market. The basic tendencies in the world 

market of raw materials are determined. The 

main problems of the dairy industry and cheese 

production in particular are outlined. A forecast 

is made on the main trends that will be observed 

in this market in the future. 

Keywords: cheese, cheese market, export, 

import, production. 

 

Вступ. Одним із головних елементів продовольчого ринку країни – є 

ринок молока та молокопродуктів. Від його розвитку залежить не тільки 

здоров’я всього населення, але й рівень соціальної напруги в країні, особливо в 

сільській місцевості. Для ефективного функціонування на ринку, підприємства 

повинні володіти певною інформацією про стан і динаміку попиту та 

пропозиції на конкурентному товарному ринку.  

Український ринок сиру за останні роки зазнав значних змін. В умовах 

геополітичної та економічної кризи довелося істотно скоротити 

виробництво, значно зменшити експорт і навіть внутрішню реалізацію сиру.  

Ринок сиру є одним із найдинамічніших споживчих сегментів зі стійким 

http://www.mhp.com.ua/
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приростом обсягів виробництва, споживання та охоплення міжнародних ринків, 

що й обумовлює актуальність цього дослідження. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Розгляду проблемних питань 

щодо формування та розвитку ринку сиру та пошуку шляхів їх вирішення 

присвячені праці В. Г. Андрійчука, В. І. Бойка, П. С. Березівського, 

А. Норкіна, Ю. М. Макаренка, В. Н. Зимовця, М. П. Коржинського, 

В. Я. Месель-Веселяка, П. Т. Саблука, М. Дікаленка, О. В. Шкільова, 

О. М. Шпичака О. Якубчака та інших вітчизняних науковців. Питаннями 

класифікації сирів займалися А. Н. Корольов, А. І. Чеботарьов, І. Б. Гісін, 

З. Х. Діланян, П. Ф. Крашенінін, Р. Раманаускас, G. Burkhalter, J. Davis, R. Skott. 

Та незважаючи на існуючі дослідження, слід відзначити недостатність вивчення 

сучасних тенденцій розвитку ринку сиру в Україні. Тому необхідно більш 

детально проаналізувати нинішню ситуацію на ринку сиру, визначити його 

основні проблеми та шляхи їх подолання. 

Метою даної статті є проведення моніторингу сучасного стану ринку 

сиру в Україні та світі і визначення основних тенденцій, які найближчим часом 

домінуватимуть на ньому. 

Результати дослідження. Серед усіх видів молочної продукції сири 

загалом, і тверді сири зокрема, займають особливе місце (рис. 1). Цьому є різні 

причини, серед яких не тільки технічні (сировина, технологія, якість, упаковка 

тощо), економічні та соціальні, але й, на жаль, політичні («сирна війна» з 

Росією). За різними оцінками 35 – 40 % всієї закупленої молочної сировини в 

Україні використовується для виробництва саме сиру. 

У нашій країні існують всі необхідні умови для успішного сироваріння. 

Клімат і родючі ґрунти сприяють вирощуванню молочної худоби. За часів 

Радянського Союзу Україна видавала близько половини молочної продукції цієї 

величезної держави. Після здобуття незалежності наша країна продовжувала 

поставки молочної продукції, в тому числі й сирів, на традиційні ринки збуту, 

головним чином в Росію та інші країни СНД. Тому криза 2014 року, втрата 
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частини території й російського ринку боляче вдарили по українських 

сироварах. 

 

Рис. 1. Структура виробництва сирів в Україні, в натуральному вираженні, % 
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики 
 
Експорт сирів у 2014 році впав більш ніж в три рази, в порівнянні з 2013 

роком, а за наступні два роки поставки українських сирів за кордон 

зменшилися майже в десять разів (табл. 1). 

Таблиця 1  
Розрахунок місткості ринку твердих сирів України у 2013 – І кв. 2018 рр. 

 в натуральному вираженні, тис. тон 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 І кв. 2017 І кв. 2018 

Виробництво, тис. тонн 134 98,4 89,9 79,3 86,8 21,8 22,7 
Імпорт, тис. тонн 10,4 6,2 2,3 3,8 5 1,2 1,5 
Експорт тис. тонн 57,2 18 8,7 5,8 6,5 1,1 1,4 

Місткість, тис. тонн 87,2 86,6 83,5 77,3 85,3 21,9 22,8 
Темп росту, %  -0,69 -3,58 -7,43 10,47  4,11 
Джерело: за даними Державної служби статистики 
 
За підсумками січня-лютого 2018 року Україна поставила на зовнішні 

ринки 979 тонн сирів, що на 12% більше показника за аналогічний період 2017 

року. 

Згідно з даними митної статистики в грошовому вираженні поставки цієї 

продукції збільшилися на 28,4% – до 3,55 млн. доларів. 

Імпорт сирів в січні-лютому становив 1,79 тис. тонн, збільшившись на 

44,4%, в країну було ввезено продукції на суму 9,13 млн. доларів (аналогічний 

період 2017 року - на 5,48 млн. доларів). 

93.40%

3.40%
3.20%

Тверді сири
Мякі сири
Розсільні сири
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Україна за підсумками 2017 року імпортувала сирів більше, ніж продала 

за кордон - ввезення продукції склав 10 тис. тонн при експорті 9,05 тис. тонн. 

У порівнянні з 2016 роком імпорт сирів збільшився на 42% в 

натуральному вираженні, в грошовому вираженні – на 58%, до 47,1 млн. 

доларів. При цьому експорт сирів з України збільшився всього на 12% - до 9,05 

тис. тонн, хоча дохід від продажу цієї продукції за кордон зріс на 34%, 

становивши 32,5 млн. доларів 1. 

Падіння реальних доходів населення й інфляція сприяли зменшенню 

ємності внутрішнього ринку сиру в 2015 і 2016 році. Тільки у 2017, завдяки 

стабілізації економічної ситуації, внутрішній ринок відновився практично до 

рівня 2014 року. У першому кварталі поточного року тенденція зростання його 

ємності продовжилася. В загальній структурі споживання молочних продуктів в 

2017 році частка сиру була на 2,3 процентних пунктів менша показника 

2013 року.  

У теперішній час виробництвом сирів в країні займаються більше ніж 150 

підприємств, 2/3 із яких виробляють тверді сичужні сири, решта – м’які та 

перероблені (плавлені). На українському ринку сирів спостерігається не тільки 

висока конкуренція, але й очевидна тенденція до консолідації ринку – великі 

виробники витісняють середні й малі підприємства, оскільки в останніх 

недостатньо фінансових засобів для удосконалення і модернізації виробництва. 

Так, понад 60 % продукції, представленої на українському ринку, випускається 

такими компаніями: «Бель Шостка Україна», «Гадячсир», «Дубномолоко», 

«Клуб сиру», «Мілкіленд-Україна», «Моліс», «Молочний Альянс», «Терра 

Фуд». Дані компанії утримують свої лідерські позиції завдяки значним 

капіталовкладенням, постійній модернізації виробництва, оновленню технічної 

бази та розширенню асортименту [2]. 

Найбільшим виробником сиру у світі є Сполучені Штати Америки. Значну 

популярність сир має серед споживачів Франції – там на душу одного мешканця 
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припадає 24 кг на рік. Далі Італія – 22,9 кг, Німеччина – 15,2 кг, Польща – 13,0 кг. 

Водночас населення Японії споживає лише 2 кг сиру на рік (табл. 2) [3]. 

Таблиця 2 

Найбільші споживачі сиру у світі, кг на 1 особу в рік 
Країна Кг на 1 особу в рік 

Греція 27,3 
Франція 24 

Італія 22,9 
Швейцарія 20,6 
Німеччина 20,2 
Нідерланди 19,9 

Австрія 19,5 
Швеція 17,9 

Джерело: 3 
 
Загальне споживання сиру в Україні залишається досить низьким. 

Щорічно людина, згідно з нормами, повинна з’їдати до 11 кг сиру, в нашій 

країні цей показник сягає лише 5 кг. Що ж стосується сирів дорогої категорії, 

то їх вживання в їжу обмежується 80 грамами в рік. Український ринок 

преміальних сирів імпортоорієнтований. Такі види сирів як горгонзола, рокфор, 

сент-мор, пармезан і інші, в більшості своїй, на вітчизняний ринок завозяться з 

інших країн. Продукція українських виробників представлена в нижньому і 

середньому ціновому сегментах, оскільки на даному етапі не існує 

можливостей для організації виробничих ліній, що відповідають світовим 

стандартам. Крім того, сировина для преміальних сирів досить дорога, що ще 

більше ускладнює можливості конкуренції вітчизняних компаній із 

закордонними. Проте, на сьогодні в сегменті преміальних сирів працюють 

кілька українських операторів, але технологія їх виробництва поки що не 

відповідає традиційній. Аналітики зазначають, що в цілому, на прилавках 

українських магазинів можна зустріти преміальні сири, вироблені в Німеччині 

(35,9% всієї завезеної продукції), Польщі (29,7%), Франції (13,0%), Італії та 

інших країнах. 

Треба враховувати, що країни Європейського Союзу є найбільшими 

експортерами сирів у світі – на них припадає третина світового експорту. А 

найбільшими імпортерами є Росія та Японія. 
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Безперечно, що для України, яка має потужності з виробництва твердого 

сиру у кількості понад 200 тис. т. і майже половину свого виробленого сиру 

здатна експортувати до сусідніх країн (передусім до Росії), важливим є стан 

торговельних відносин з цими країнами. На жаль, через штучні перешкоди у 

таких відносинах страждають українські виробники. Тому на часі для 

вітчизняних сироварів важливим є ефективне використання своїх потужностей 

насамперед для забезпечення українських споживачів, а також вихід на нові 

ринки. 

Основними країнами – імпортерами українських сирів являються країни 

СНГ. На початок вересня 2016 року у Молдову було поставлено молочного 

продукту більш ніж на 4 млн. дол. (29,13%), в Казахстан на 6,9 млн. дол. 

(49,8%).  За період з січня по серпень 2016 року імпорт сирів в Україну 

збільшився на 31,55% (4,3 тисячі тон). Це складає 17,72 млн. дол. у грошовому 

еквіваленті 4.  

Згідно даних Державної фіскальної служби Україна за січень-липень 2018 

року збільшила імпорт сирів на 30% відносно до аналогічного періоду 

минулого року. Імпортовано понад 6,6 тис. т продукту, переважно 

європейського виробництва (табл. 3).  

Таблиця 3 

Сумарний обсяг імпорту та експорту в розрізі товарних позицій за кодами 
УКТЗЕД, (тис. дол. США) 

Код 
товарної 
позицій 

Назва 
товарної 
позиції 

Імпорт Експорт 

Сальдо 
з 01.01.2018 по 31.07. 2018 з 01.01.2018 по 31.07. 2018 

Вартість 
Питома 

вага 
Вага 

нетто, т 
Вартість 

Питома 
вага 

Вага 
нетто, т 

406 Сири 32681 0,11 % 6641 16995 0,06 % 4556 -15686 
Джерело [2] 
 
Майже третину поставок сирів за зазначений період в Україну 

забезпечила Польща. Ще 22% імпортовано з Німеччини, 15% –із 

Франції (табл. 4). 

В середньому тонна імпортованого продукту обійшлась в $4900. Власну 

продукцію Україна експортує значно дешевше – 3700 $/т. 
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Основний вітчизняний експорт спрямовується до Казахстану (46%), 

Молдови (26%) та Єгипту (13%). Загалом за вказаний період зовнішні поставки 

з України склали 4,6 тис. т., або на 6% менше, ніж за 7 місяців 2017 року. 

Таблиця 4 

Зовнішня торгівля України із зазначенням основних країн-контрагентів, 
(тис. дол. США) 

Код і назва 
товарної 
позицій 

Імпорт Експорт 

з 01.01.2018 по 31.07. 2018 з 01.01.2018 по 31.07. 2018 
Країна Вартість 

Питома 
вага 

Країна Вартість 
Питома 

вага 
406 Сири Польща 10742 32,87 % Казахстан 7757 45,64 % 
406 Сири Німеччина 7309 22,36 % Молдова 4360 25,65 % 
406 Сири Франція 5027 15,38 % Єгипет 2154 12,67 % 

406 Сири Інші 9603 29,38 % Інші 2724 16,03 % 
Джерело [2] 
 
Найбільшою проблемою молочної галузі є незадовільний стан сировини. 

Це пов’язано, перш за все, з невикористанням генетичного потенціалу молочної 

худоби, поганим забезпеченням повноцінними кормами, недостатнім рівнем 

технічного обладнання і технологічного виробництва [6]. 

Подальші перспективи сирної галузі України будуть залежати від того, 

чи зможуть вітчизняні сировари знайти нові ринки збуту на заміну загубленого 

російського. Теоретично, сир, являючись продуктом тривалого зберігання, 

якість якого тільки поліпшується від витримки, може поставлятися в будь-які, 

навіть найвіддаленіші, країни. Однак, для прориву на закордонні ринки та 

успішної конкуренції на них, необхідно підвищувати якість виробленого 

продукту. Реалізація експортного потенціалу відкриє для українського 

сироваріння та молочної галузі в цілому нові можливості для зростання, а для 

країни — джерело валютного прибутку 1 . 

Висновки. Аналіз ринку сирів показує, що є достатня їх пропозиція на 

світовому ринку та в Україні. Попит на сири та їх споживання щорічно 

збільшується. Повністю замінити російський ринок буде неможливо, однак 

пріоритетними є напрямки поставок продукції у такі країни, як Китай, Єгипет, 

Африка. Тобто, до тих країн, чиї стандарти якості є нижчими ніж у Європі. На 
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думку експертів Україна має всі потужності для розширення експортних 

можливостей. Для цього в першу чергу необхідно проводити контроль якості 

продукції, налагоджувати логістику, постачати фермерські господарства 

обладнанням, яке забезпечить збереження всіх корисних речовин у молоці при 

транспортуванні.  
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АНАЛІЗ РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. У статті досліджено товарознавчі 
аспекти вітчизняного ринку керамічної плитки, 
охарактеризовано його особливості. 
Проаналізовано показники виробництва та 
споживання  керамічної плитки, експортних та 

Abstract. In article the commodity-related 

aspects of the domestic market of ceramic 

tiles are investigated, its features are 

characterized. The indexes of production and 

consumption of ceramic tiles, export and 
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імпортних операцій. Зазначені світові 
виробники, що спеціалізуються на випуску 
керамічної плитки, та охарактеризовані 
вітчизняні товаровиробники галузі 
виробництва керамічних плиток та плит. 
Визначено основні тенденції на вітчизняному 
ринку. Окреслені ключові проблеми будівельної 
галузі. Зроблено прогноз щодо основних 
тенденцій, які спостерігатимуться на цьому 
ринку в майбутньому.  
Ключові слова: керамічна плитка, ринок, 
експорт, імпорт, виробництво, споживання. 

import operations are analyzed. The said 

world manufacturers specializing in the 

production of ceramic tiles, and described 

domestic producers of the industry of ceramic 

tiles and plates. The main tendencies in the 

domestic market are determined. The main 

problems of the construction industry are 

outlined. A forecast is made on the main 

trends that will be observed in this market in 

the future. 

Keywords: ceramic tile, market, export, 

import, production, consumption. 

 

Вступ. Промисловість будівельних матеріалів є великою складовою 

економіки будь-якої країни. Ця галузь, являючись основною матеріальною 

базою для будівельного комплексу, істотно впливає на темпи зростання в інших 

галузях економіки та соціально-економічний стан суспільства в цілому, що й 

обумовлює актуальність цього дослідження. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми українського 

ринку, асортименту та якості керамічної плитки дослідили такі українські 

вчені: В. С. Гвоздь, М. М. Гивлюд, І. Л. Дублянська, І. М. Горбась, І. Педько, 

Л. В. Дейнеко, Е. І. Шелудько, Д. О. Дригола, В. О. Шевченко, І. С. Шевчук та 

ін. Проте публікації, що містять аналіз товарознавчих аспектів вітчизняного 

ринку керамічної плитки, є досить обмеженими за своєю кількістю. Отже, 

постає потреба здійснення актуальних досліджень сучасного ринку керамічної 

плитки України. Метою даної статті є аналіз сучасного стану та визначення 

основних перспектив розвитку вітчизняного ринку керамічної плитки 1.  

Результати дослідження. Проаналізувавши розвиток будівельної галузі 

за останні 10 років стало очевидним, що за час становлення будівельної 

індустрії вже сучасної незалежної України ринок будматеріалів пережив кілька 

злетів і падінь. 

З початку 2000-х аж до 2008 року ринок нарощував оберти колосальними 

темпами, переживаючи, так званий, «будівельний бум». У 2008-2009 рр. 

будівельна галузь відчула суттєвий вплив кризи, що проявилося у виникненні 

проблем з фінансуванням проектів. У результаті проблем із фінансуванням у 
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2009 році скорочувались обсяги будівельних робіт, а отже, значно знизились 

обсяги введення об’єктів в експлуатацію − за підсумками року в Україні було 

введено в експлуатацію 6400 тис. кв. м житла, що на 39% менше, ніж протягом 

аналогічного періоду 2008 року. Відповідно, зменшення обсягів будівельних 

робіт призвело до зменшення попиту на будівельні матеріали, що позначилося 

на скороченні обсягів їх виробництва 2. 

У 2014 році з початком воєнних дій на території України ринок пережив 

чергове випробування. Нестабільна політична та економічна ситуація, падіння 

національної валюти, підвищення ризиків для іноземних інвестицій тощо – 

спровокувало падіння темпів будівництва, а отже, і зниження обсягів продажів 

будматеріалів. Падіння національної валюти щодо долара США викликало 

впевнений стрибок цін на будівельні матеріали з боку іноземних компаній-

виробників і трейдерів. Ринку ставало все більш невигідно купувати імпортний 

товар, через те, що ціна зростала і робила продукт непотрібним. Вітчизняні 

виробники почали нарощувати виробництво і в багатьох напрямках досягли 

успіху, не поступившись за якістю іноземним виробникам 2. 

Глина та вироби на її основі є одним з найдавніших будівельних 

матеріалів, які не втратили актуальності дотепер. Кераміка – це матеріали й 

вироби з каменеподібними властивостями, отриманими в процесі технологічної 

обробки мінеральної сировини (як правило, глинистої) і спікання його при 

високих температурах. У сучасних умовах ці вироби займають одне з провідних 

місць в оздобленні фасадів будинків, а також всередині приміщень. Керамічні 

пористі наповнювачі - це основа прогресивних легких бетонів. Спеціальна 

кераміка необхідна для хімічної та металургійної промисловості (кислотостійкі 

та вогнестійкі вироби), для електропромисловості та радіоелектроніки 

(електроізолятори, напівпровідники та ін.), її використовують у ракетній та 

інших галузях нової техніки 3.  

В Україні зосереджено 30-40% світових запасів глини, але експортує 

керамічну плитку в основному лише в 6 країн: в Росію – 67%, Молдову – 9%, 
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Білорусь – 9%, Казахстан – 5%, Італія – 2%, Азербайджан – 1% . Загалом, 

Україна на рік добуває до 5 млн. т. каолінів та білих глин для виготовлення 

керамічної плитки та сантехніки, в тому числі 4 млн. т. експортується [4]. 

Екологічно чиста сировина найвищої якості, сучасне обладнання із 

застосуванням енергозберігаючих технологій дозволяють виробляти 

високоякісну продукцію і пропонувати її споживачеві за цілком доступною 

ціною 5.  

Таким чином, маючи унікальну сировину базу в Україні, вкрай обмежені 

потужності з її переробки. Якщо в Іспанії чи Італії по 170 – 200 підприємств 

керамічної плитки, то в Україні не більше 15, з них чотири: ТОВ «Атем», ПАТ 

«Харківський плитковий завод», ПрАТ «Зевс Кераміка», ПрАТ «Підприємство 

з іноземними інвестиціями «Інтеркерама», виготовляють 80% всього обсягу в 

Україні. 

Стан аналізованого ринку найкраще діагностується такими показниками, 

як обсяги виробництва та споживання керамічної плитки, обсяги експортних та 

імпортних операцій (рис.1). 

 

Рис. 1. Виробництво керамічної плитки та плит в Україні, млн. м² 
Джерело: 6 
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Основний попит на ринку керамічної плитки в Україні створює житлове 

будівництво та проведення поточних ремонтів об’єктів нерухомості (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка прийняття житла в експлуатацію в цілому по Україні, млн. м² 
Джерело: 6  
 
Ситуація з уповільненням темпів житлового будівництва і фінансовими 

потрясіннями в економіці в 2014 р. дещо порушила стабільну динаміку 

розвитку ринку керамічної плитки. У зв'язку із кризою відбулося зниження 

попиту й на ремонтні послуги. Все це, безумовно, вплинуло на стан ринку 

керамічної плитки. Навіть незважаючи на зростання обсягів житлового 

будівництва у 2015 р. у порівнянні з 2014 р., обсяги виробництва керамічної 

плитки у 2015 р. зменшилися. 

Керамічна плитка на українському ринку представлена в широкому 

асортименті різних видів, забарвлень, розмірів і форм. Найпоширенішими 

видами є пресована плитка бікоттура, монокоттура, монопороза та керамограніт 

природних відтінків та з імітацією мармуру, каменю, деревини, бетону, 

текстилю тощо. При цьому значна кількість керамічної плитки на ринку 

України – вітчизняного виробництва, що свідчить про перспективність цього 

ринку будівельних товарів. 
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В Україні на сьогодні найбільшими товаровиробниками галузі 

виробництва керамічних плиток та плит є: 

1. ТОВ «Атем» – на український ринок будівельних матеріалів завод 

вийшов у 2003 році. У 2008 році компанія АТЕМ сформувалася як керамічна 

Група, яка включає: 

− видобуток сировини – каоліновий кар'єр (Україна, Житомирська 

область); 

− виробництво – завод АТЕМ (Україна, Київ); 

− фірмову торгівлю - мережа шоу-румів «Ательє Кераміки». 

Сьогодні виробнича потужність цього підприємства близько 20 000 000 

кв.м. плитки в рік. 

2. ПАТ «Харківський плитковий завод». Керамічна Група «Голден 

Тайл» – національний лідер у галузі виробництва та дистрибуції керамічної 

плитки. Харківський плитковий завод зберігає статус лідера вже протягом 65 

років. З 2005 року на підприємстві розпочато комплексну модернізацію, в 

рамках якої в 2007 році було введено в експлуатацію 4 нові італійські лінії 7. 

3. Cersanit – Холдинг CERSANIT Group – це 10 сучасних заводів, 

оснащених новим устаткуванням. Заводи по виробництву керамічної плитки та 

керамограниту розташовані в Польщі, Румунії, Німеччині, Україні та Росії. 

Cersanit - успішно реалізує свою продукцію в 44 країнах світу 8. 

4. ПрАТ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтеркерама» – 

володіє новим виробничим заводом, який має повний технологічний цикл 

виробництва плитки, розташований в місті Дніпропетровськ (табл. 1).  

За підсумками першого півріччя 2017 року, лідером за виробництвом 

стало підприємство «Атем», яке збільшило виробництво з 4,1 до 7,7 млн. м², 

посівши перше місце з часткою 30%. Зростання склало – 89% 7.  
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Таблиця 1 

Виробництво керамічної плитки по основним виробникам, млн. м² 
Українські 
виробники 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Харківський 
плитковий 

завод (ХПЗ) 
9377 10226 14992 13550 12496 13488 13679 12686 12530 12726 13366 

ТОВ «Атем» 5525 7686 9947 12412 13693 16593 17748 17667 14009 10164 10954 

Cersanit   1684 6256 10614 11 761 11593 10719 9521 9986 9504 

ПрАТ 
«Інтеркерама» 

 642 2479 3349 4933 7694 8455 8571 9375 8616 8313 

Інші 6211 8998 10549 8015 9104 9851 9739 8875 4908 3380 3228 

Джерело: [7] 
 
Група Голден Тайл за обсягом виробництва займає частку 27%. 

Виробництво за період склало 7,0 млн м² і зросло на 14%. Cersanit збільшив 

виробництво до 5,0 млн м², зайнявши 20% частки виробництва України. 

Зростання склало 6%. Інтеркерама виготовило 4,1 млн м², зайнявши 16% 

виробництва. Слов’янський завод «Зевс» наростив у два рази своє виробництво. 

Виробництво склало 1,4 млн м².  

Що стосується світових виробників, то перші місця в рейтингу країн-

виробників керамічної плитки належать Іспанії та Італії. Найбільш відомими 

іспанськими фірмами, що спеціалізуються на випуску керамічної плитки, є: 

Aparisi; Novogres; Ceramica; Pamesa. Головними італійськими виробниками 

сьогодні є: Tilegres; Valverde; Saloni 5. 

За наявності достатньо багатих сировинних ресурсів, але не розвиненої 

системи їх розробки, виникає питання залучення інвестиційних коштів на 

видобування та переробку сировини, що забезпечить задоволення внутрішнього 

попиту на сировину в Україні, та сприятиме створенню нових підприємств з 

виготовлення керамічної плитки та підвищення конкурентоспроможності тих, 

що існують. 

Сьогодні ринок виробництва та реалізації керамічних плиток та плит, 

українська та імпортна плитка ділять майже навпіл, але з невеликою перевагою 

останньої на кілька відсотків. Більша частина керамічної плитки (понад 95%) 
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завозиться в Україну з 10 країн, причому склад перших трьох країн-

постачальників не змінюється протягом останніх років це Польща, Іспанія, 

Росія.  

Галузь має значні обсяги як експортних, так і імпортних операцій. 

Внаслідок девальвації гривні вплив українських виробників на внутрішній 

ринок країни поступово зростає, що має наслідок у поступовому збільшенні 

обсягів виробництва.  

Експорт з України виріс на 37%, і склав 9,3 млн м². Імпорт в Україну 

керамічної плитки знизився на 5% і склав 4,2 млн м². Розподіл часток у 

структурі українського експорту наступний: Атем – 40% (3/4 експорту Атема – 

технічний грес), Голден Тайл – 25%, Інтеркерама – 17%, Cersanit – 11%. 

Основними постачальниками імпортної керамічної плитки в Україну є 

Польща, Іспанія, Китай, Туреччина та Італія.  

У 2016 р., у порівнянні з 2015 р., обсяги експорту зросли, а імпорту – 

зменшилися. Імпорт керамічної плитки в Україну в натуральному вираженні у 

2016 р. становив 167709 т, це на 18,1% більше, ніж у 2015 р. Загалом Україна 

почала експортувати керамічну плитку на зовнішні ринки у 2000 р. З 2001 по 

2015 рр. обсяги експорту керамічної плитки зросли у 347 разів – від 53 тис. м² 

до 18386 тис. м².  

У регіональному розрізі, в найбільших обсягах у 2014-2016 рр. українську 

неглазуровану та глазуровану керамічну плитку експортували до регіону СНД, 

в тому числі – Білорусі, Молдови, Казахстану тощо. Загалом, найбільшою 

країною - покупцем керамічної плитки українського походження є Російська 

Федерація. Її частка в загальному обсязі експорту неглазурованої плитки 

становила 19,95% у 2016 р., глазурованої – 60,1%. Але цей показник нижчий від 

попереднього року, оскільки обсяги експорту неглазурованої плитки в Росію, за 

підсумками 2015 р., знизилися більш ніж у 10 разів у грошовому вираженні, а 

глазурованої – на 4% 1  
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Висновки. Отже, ринок керамічної плитки в Україні є досить 

перспективним. Ринок, як і сегменти багатьох інших будівельних товарів, 

сильно залежить від обсягів житлового будівництва в країні, і упродовж 

останніх 7-ми років характеризується негативною динамікою обсягів 

споживання. Разом з тим, керамічна плитка вітчизняного виробництва має 

більший попит, ніж імпортна, а продукція українських виробників є 

конкурентоспроможною.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. У статті описано і 
проаналізовано сучасний стан ринку кави  в 
Україні та світі. Визначено основні 
тенденції світового та українського ринку 
кави. Проаналізовано показники 

Abstract. The article describes and analyzes the 

current state of the coffee market in Ukraine and 

in the world. The main tendencies of the world 

and Ukrainian coffee markets are determined. 

The indexes of production, consumption, export 

http://www.ceramic.com.ua/


 

 

836 

 

виробництва, споживання, експорту та 
імпорту кави. Виділено найпопулярніші 
сьогодні торгові марки в сегменті зернової 
кави в Україні. Досліджено попит та 
споживчі переваги при виборі кави. 

Ключові слова: кава, попит, споживання, 
виробництво, експорт, імпорт. 

and import of coffee are analyzed. The most 

popular today trademarks in the segment of 

grain coffee in Ukraine are highlighted. The 

demand and consumer preferences in choosing a 

coffee have been investigated. 

Keywords: coffee, demand, consumption, 

production, export, import. 

 

Вступ. Кава - один з найпопулярніших напоїв у світі, і є дуже важливим 

товаром у світовому господарстві. Її значення важко переоцінити, адже для 

широких мас споживачів цей продукт давно став звичною частиною раціону. 

Кава є важливим експортним продуктом більш ніж для 50-ти країн. Крім цього, 

вона має величезне економічне значення для мільйонів людей, які прямо чи 

опосередковано залежать від її виробництва та реалізації як основного засобу 

для існування.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Аналіз літературних 

джерел показав, що основні дослідження, що останнім часом мали місце серед 

науковців, були направлені на історичний аспект, сортові та фармакологічні 

особливості, рецептуру, оцінку якості та культуру споживання кави чи 

особливості ведення кавового бізнесу.  

Метою даної статті є проведення моніторингу сучасного стану ринку кави 

в Україні та світі та визначення основних тенденцій, які найближчим часом 

домінуватимуть на ньому. 

Результати дослідження. Все більше наших співвітчизників не уявляють 

ранок без чашки кавового напою. Та й протягом дня кава багатьом дозволяє 

підбадьоритися і зняти напругу. Хоча українці все ще віддають перевагу 

розчинній каві, попит на зернову зростає дуже динамічно. 

Його темп найвищий в Європі. І це не дивно, бо рівень споживання 

натуральної кави на одного жителя у нас в рази нижчий за європейські 

показники. Так, якщо українець випиває в середньому 3 кг меленої кави, то 

італієць – 5,5 кг, а швед або фін – 12,4 кг. Так що нам ще є куди рости. 

Криза, що почалася в 2014 році, не сильно загальмувала зростання 

споживання кави, вона більше сприяла зміщенню переваг покупців в сторону 
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більш дешевих торгових марок. З початком деякого відновлення купівельної 

спроможності населення підвищився і попит на даний напій в середній і 

високій цінових категоріях. 

Позитивно позначилися на розвитку ринку кави в Україні укладання 

договорів про вільні поставки з провідними країнами-виробниками - В'єтнамом 

і Бразилією, а також вступ в дію угоди про асоціацію з ЄС. 

Бразилія – найбільший у світі виробник кави. У 2017-2018 звітному році 

країна виробила понад 51 млн. мішків кави. Другий найбільший виробник кави 

– В'єтнам. 

Індія, яка також є одним з найбільших виробників чаю, у 2017-2018 

звітному році виробила 5,8 млн. 60-кілограмових мішків кави. 

Серед ключових виробників є набагато менші країни. Наприклад, в 

Гондурасі минулого року виробили 8,3 млн. мішків кави, і це одна з головних 

статей експорту країни. 

Найбільшими експортерами кави в нашій країні в минулому році були 

В'єтнам, Польща, Індія та Італія (рис. 1). Разом ці країни поставили 57,3% 

імпортної кави. Причому серед поточних постачальників успішно розчинилася 

частка Росії, яка в 2013 році була найбільшою - 18,4% від усього обсягу 

імпорту. 

 

Рис. 1. Географічна структура імпорту кави в Україну в 2017 р., в натуральному 
вираженні, % 

Джерело: 7 
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Міжнародна кавова організація (ІСО) визначає глобальне значення кави 

як засобу існування для виробників: «Кава є одним з найбільш продаваних у 

світі товарів, вироблених в більш ніж 60 країнах, забезпечуючи засоби для 

існування для 25 мільйонів осіб, які залучені у виробництві кави на 

фермерських господарствах по всьому світу». Багато з цих країн в значній мірі 

залежать від кави, а саме більш ніж 75% від їх загального обсягу експортних 

надходжень. Всього щорічно виробляється від 4,5 до 6 млн. тонн кавового 

зерна [4].  

Аналізуючи дані Міжнародної кавової організації (ІСО), було отримано 

наступні результати щодо світової кавової торгівлі, наведені в таблиці 1. 

У 2016 р. всього було експортовано 71,873 млн. мішків кави виду 

Арабіка, а в 2017 р. - 77,516, що на 5,643 млн. мішків кави більше. У 2016р. 

експортовано 45,017 млн. мішків кави виду Робуста, а в 2016 р. – 44,934, що на 

0,2% менше, у порівнянні з попереднім роком. Отже, загалом світовий експорт 

кави у 2017 р. збільшився, проти 2016 р., на 5,559 млн. мішків кави або на 4,8%.  

Таблиця 1  
Стан світової кавової торгівлі, млн. мішків кави (по 60 кг) 

Вид кави 
Експорт 

2016 р 

Експорт 

2017 р 

Відхилення, 2017р. до 2016р. 
 

млн. мішків % 

Арабіка 71,873 77,516 5,643 107,9 
Робуста 45,017 44,934 -0,083 99,8 
Разом 116,890 122,449 5,559 104,8 

Джерело: складено автором на основі [4] 
 
За даними Fairtrade Foundation, джерела існування понад 125 млн. людей 

у світі залежать від кави, а приблизно 25 млн. малих ферм виробляють 80% 

світової продукції кавових зерен. 

Принципи чесної торгівлі кавою означають, що споживачі можуть знайти 

інформацію, звідки походять кавові зерна, а фермерам гарантована мінімальна 

ціна за їхню каву. 

Деякі вчені стверджують, що участь в такому механізмі виробництва для 

багатьох фермерів є витратною, і може бути невідповідною їхнім потенційним 
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прибуткам. Фінансове заохочення виробництва також може призвести до надто 

великої кількості кави, що знижує ціни 3. 

Хоча існує понад 100 різних видів кави, найбільше виробляють та 

продають каву арабіка та робуста. 

За даними Міжнародної організації з кави, споживання кави лише в двох 

країнах перевищує 10 кг на людину на рік – у Фінляндії та Швеції. Фіни 

щороку п'ють кави найбільше – приблизно 12,5 кг на людину. Північні країни 

складають решту провідної п'ятірки споживачів кави. Можливо, чашка кави так 

потрібна в умовах холодної погоди. 

Топ-10 країн-споживачів кави знаходяться у Європі. А більшість 

виробників – в країнах, що розвиваються, які мають відповідні погодні умови 

для вирощування кавового дерева 4. 

Ідеальні умови для вирощування кавових дерев знаходяться в «бобовому 

поясі» з будь-якої сторони екватора – між тропіками Козерога та Раку (між 23 

градусами північної широти та 23 градусами південної широти). 

Ані США, ані Велика Британія не входять до топ-20 країн-споживачів 

кави, за рівнем споживання вони відстають від Хорватії, Франції та Литви. 

Ланцюг постачання кави складний. Кавові зерна надходять від 

виробників трейдерам, від переробників до експортерів, і, нарешті, від тих, хто 

обсмажує каву до роздрібних торговців. 

Таким чином, зміна ціни на каву може мати великі наслідки для фермерів, 

виробників та споживачів. 

Згідно з даними Міжнародної організації з кави, споживачі у Великій 

Британії платять найбільше – 16,29 долара за фунт (0,45 кг) розчинної кави. За 

Британією слідує Мальта з ціною у 13,33 долара та Італія з ціною у 7,45 доларів 

за фунт обсмаженої кави. Польські поціновувачі кави платять за щоденну дозу 

кофеїну найменше – 3,17 долара 4. 

Купівля кави на шляху до офісу стала ритуалом для багатьох працівників 

в усьому світі. 
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Згідно з даними дослідницької групи Allegra Strategies, 2017 року в 

Європі було понад 22700 брендових кав'ярень, а в США – понад 27900. 

Компанія Starbucks зі штаб-квартирою в Сіетлі, займає перше місце в 

США з більш ніж 13500 точками продажу. Costa Coffee є найбільшою мережею 

в Європі, в якій працює 2 755 кав'ярень, а друге місце в Європі посідає 

Starbucks з 2406 кав'ярнями. 

Попри те, що Велику Британію традиційно називали країною чаєлюбів, у 

2017 році в королівстві була 7421 брендова кав'ярня. Минулого року кількість 

кав'ярень у Великій Британії зросла на 643, це було найбільше зростання в 

Європі. Поціновувачі кави можуть пишатися своєю здатністю пити міцний 

напій, але, наприклад, у Великій Британії найбільш популярні – кавові напої з 

додаванням молока. 

Лате був найпопулярнішим кавовим напоєм у Великій Британії у звітний 

рік, який закінчився 25 лютого 2018 року. За цей період продали понад 930 млн. 

порцій лате. Друге місце, за оцінками маркетингової компанії Kantar 

Worldpanel, займало капучіно з 800 мільйонами проданих порцій. 

Дедалі більш популярним стає флет-вайт, а витрати на м'які кавові напої 

зросли на 56% з лютого 2017 року до лютого 2018 року. Загалом люди 

витратили 8,97 млрд. доларів на каву за звітний рік, що закінчився 25 лютого 

2018 року. Це перевершує витрати на чай у Великій Британії на 2,1 млрд. 

доларів, що означає, що кавова культура залишається тут надовго 5. 

Як відомо, кавові дерева в Україні не ростуть, як не ростуть вони в 

Польщі та Італії, звідки до нас завозяться великі партії цього напою. Тому 

сьогоднішні ціни на ринку багато в чому залежать від урожайності зерен в 

тропічних країнах. Свою частку в вартість вносять обсмажувачі й укладачі 

кавових сумішей, які й перетворюють сировину в відомі у нас торгові марки. 

Найпопулярнішими ТМ в сегменті зернової кави сьогодні в Україні є Lavazza, 

Jacobs і Кава зі Львова (рис. 2). 
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Рис. 2. Топ-10 брендів кави в зернах/меленої кави в Україні у 2018 р.  
Джерело: 5 
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спроможності населення, вона не зробив істотного впливу на розвиток 

культури пиття кави в нашій країні. Все більше українців віддають перевагу 
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офісі. За статистикою у сучасному динамічному світі людина відчуває 

підвищені фізичні та психологічні навантаження. У такій ситуації виростає 

популярність продуктів, що тонізують організм. Одним з таких продуктів є 

кава. Кофеїн, що міститься в цьому напої стимулює життєві процеси й сприяє 

підвищеному виробленню ендорфіну, відомого як «гормон щастя». 

Cередній житель нашої країни випиває не вдома близько 100 чашок кави 

в рік. Причому фокус попиту все більше зміщується з розчинної на натуральну 

зернову каву. 

В даний час на вітчизняному кавовому ринку сформувалися три основні 

сектори споживчих переваг: 

− кава в зернах або мелена; 

− кавовий напій швидкого приготування; 

− кава розчинна. 

При виборі конкретного виду кавової продукції покупці керуються 

насамперед особистими смаковими уподобаннями. Вони звертають увагу на 

сорт кави, спосіб його обробки та приготування. 

У минулому році більша частка покупців кави купували одну упаковку в 

місяць, третина – одну в дві-три тижні й всього 2% –  частіше ніж раз на 

тиждень. Основними орієнтирами для споживачів при виборі кавової продукції 

є торгова марка, країна-виробник і ціна товару. Найбільш популярною в 

українців торговою маркою в 2017 році є ТМ Jacobs (Монделіс Україна). 

Випускаючи продукцію у всіх 3-х основних сегментах, дана торгова марка 

поступається першим місцем по споживчих перевагах тільки в секторі «кава в 

зернах і мелена», де лідером є Lavazza. Вітчизняні торговельні марки 

представлені в рейтингу вподобань споживачів в сегментах «кава в зернах або 

мелена» («Кава зі Львова», 3 місце) і «кавовий напій швидкого приготування» 

(«Галка», 4 місце) 2. 

Розвиток внутрішньо українського кавового ринку і зростання попиту на 

цю продукцію сприяли збільшенню її виробництва в нашій країні. Його обсяги 
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стабільно ростуть з 2013 року, збільшуючи частку вітчизняних виробників на 

ринку України, хоча імпорт все ще становить 80% від загального його обсягу. 

Попри те, що в 2015 році в результаті «картельної змови» найбільших 

країн-виробників кави (Бразилія, В'єтнам, Колумбія, Індонезія) вартість зерен 

була піднята на 20%, Україні вдалося уникнути негативного впливу цього 

фактора на власне виробництво шляхом укладення двосторонніх договорів з 

експортерами про безмитне постачання. 

Збільшення експорту з нашої країни кави вітчизняних торгових марок, що 

спостерігається з 2016 року, служить ще одним драйвером розвитку цього 

ринку. Однак в цілому його обсяг незначний, щоб говорити про суттєві 

тенденції до зростання 2. 

Висновки. Аналіз ринку кави показує, що збільшення фінансового 

добробуту наших співвітчизників буде сприяти зростанню попиту на каву в 

Україні, причому, чим більш заможними ставатимуть українці, тим більше вони 

будуть купувати якісні та дорогі сорти. У 2019 році очікується подальше 

зростання споживання меленої кави та зниження частки споживання розчинної, 

яке сприяє розвитку кавової культури в країні, підвищення ціни на кавові зерна 

через низький прогнозований врожай цієї культури. Але даний фактор не 

матиме значного впливу на ринку кави як у світі, так і в Україні, оскільки попит 

на цей продукт вже досить тривалий час перевищує пропозицію. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 
РИНКУ ШОКОЛАДУ  

 
Анотація. У статті описано і проаналізовано 
сучасний стан шоколадної галузі України. Дана 
характеристика найбільших виробників 
шоколаду та шоколадної продукції в Україні, 
показано місце деяких з них у рейтингу 
найкращих і найбільших кондитерських 
корпорацій світу. Визначено основні тенденції 
сучасного українського ринку шоколаду. 
Проаналізовано показники виробництва, 
споживання, експорту та імпорту шоколаду. 
Окреслені проблеми шоколадної галузі та 
досліджено майбутні перспективи щодо 
конкурентоспроможності та подальшого 
просування шоколадних виробів на зовнішніх та 
внутрішньому ринку України. 
Ключові слова: шоколад, експорт, імпорт, 
ринок, кондитерські вироби, виробництво, 
споживання. 

Abstract. The article describes and analyzes 

the current state of the chocolate industry in 

Ukraine. This is a description of the largest 

producers of chocolate and chocolate 

products in Ukraine, showing the place of 

some of them in the ranking of the best and 

largest confectionery corporations in the 

world. The main tendencies of the modern 

Ukrainian chocolate market are determined. 

The indicators of production, consumption, 

export and import of chocolate are analyzed. 

The problems of the chocolate industry are 

outlined and future prospects for 

competitiveness and further promotion of 

chocolate products on the external and 

internal market of Ukraine are researched. 

Keywords: chocolate, export, import, market, 

confectionery, production, consumption. 

 

Вступ. В умовах глобалізації та постійно зростаючої конкуренції в усіх 

сферах народного господарства, і, зокрема, в харчовій промисловості України, 
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об’єктом пильної уваги науковців стає пошук нових шляхів підвищення 

конкурентоспроможності національних підприємств. Сьогодні ці питання 

залишаються актуальними та першочерговими й для вітчизняної шоколадної 

галузі, яка є однією з найрозвиненіших у харчовій промисловості України. 

Шоколадна галузь окрім забезпечення потреб внутрішнього ринку, також 

забезпечує значний експортний потенціал, що робить галузь більш чутливою до 

світових тенденцій розвитку ринку шоколаду та шоколадних виробів. Саме 

тому постає необхідність постійного моніторингу та досліджень глобальних і 

вітчизняних тенденцій розвитку ринку шоколаду та виробів з нього, щоб 

забезпечувати конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішніх 

ринках. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню тенденцій 

українського ринку кондитерських виробів присвятили свої праці такі науковці 

як О. Галушко, А. Гагаріна, О. Мозгова, С. Заболотний, І. Лазебна та ін. 

Світовий же ринок кондитерських виробів попри часткове його вивчення через 

могутні транснаціональні корпорації представлені в Україні, все ще 

залишається майже не відомим. 

Метою даної статті є проведення дослідження та аналізу сучасного стану 

ринку шоколаду в Україні та світі й визначення основних тенденцій, які 

найближчим часом домінуватимуть на ньому. 

Результати дослідження. Шоколад і шоколадні вироби завжди 

користувалися популярністю серед населення України. За популярністю серед 

кондитерських виробів шоколад знаходиться на другому місці, поступаючись 

тільки борошняним виробам. Однак український шоколадний ринок 

залишається нестабільним і постійно змінюється. 

За рік в Україні збільшилося виробництво какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів. Так, у 2017 році було вироблено продукції на 18193,9 

млн. грн., що на 17 % у порівнянні з 2016 роком. 

Значна частина виробленої вітчизняної продукції споживається в середині 

країни, інша експортується. У 2017 році 33 % продукції продали за кордон, 
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отримавши при цьому 6012,9 млн. грн. У порівнянні з 2016 роком обсяги 

експорту зросли на 19,5 % [1]. 

 Виготовлення шоколаду і шоколадних виробів сильно залежить від 

ситуації в регіонах, де проростають какао-боби. Республіка Кот-Д’Івуар 

(Західна Африка) — один з найважливіших постачальників сировини в 

Україну. Засухи 2015 року негативно позначилися на якості та вартості нового 

врожаю. 

Ще однією причиною зростання цін називають збільшення вживання 

шоколаду в країнах, що розвиваються: Індії, Китаї, Саудівській Аравії. 

Підвищення попиту дозволяє постачальникам какао-бобів піднімати ціни. 

Змінилася ситуація з експортом і імпортом шоколадної продукції. 

Основними покупцями українського шоколаду за вісім місяців поточного року 

стали: США — 13,67% від усього експорту, Казахстан — 12,33%, Білорусь — 

9,04%, інші країни — 64,95%. Експерти відзначають, що загалом було 

експортовано шоколадних виробів на суму 101 млн. USD за січень-серпень 

2018 р. [2]. 

У 2017 році загальний обсяг експорту шоколадних виробів становив 

60,898 тис. т із загальною вартістю 150,113 млн. USD. А головними країнами-

імпортерами виступали Казахстан, Білорусь та Республіка Молдова. Відносно 

ситуації кондитерських виробів, то за вісім місяців цього року їх було 

експортовано на суму 86,1 млн. USD. Основними країнами, куди відбувались 

поставки, були Казахстан — 13,34% від усього експорту (основними позиціями 

експорту були: білий шоколад, карамель з вареного цукру), Білорусь — 12,24% 

(мармелад желейний, карамель льодяникова), Польща — 8,28% (білий шоколад, 

льодяники), інші країни склали 66,15%. 

Зазначимо, що згідно з даними Державної фіскальної служби, за січень-

серпень 2018 року з України було експортовано 55,1 тис. т кондитерських 

виробів (у т. ч. білий шоколад), що на 7,1% більше за експорт у січні-серпні 

2017 р.(51,2 тис. т). Експортний обсяг перевищує імпортний у 7 разів (55,1 тис. 

т проти 7,9 тис. т). Згідно з інформацією Державної фіскальної служби, у січні-
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серпні 2018 р. загальний обсяг імпорту кондитерських виробів на 14% 

перевищує торішній показник в аналогічний період (6,8 тис. т. проти 7,9 тис. т). 

Третину всього імпорту постачають країни ЄС 3. 

 Однією з причин скорочення «чистого» імпорту можна назвати 

поширення на території України міжнародних компаній з виробництва 

шоколаду. Вони виробляють на території країни продукцію закордонних 

брендів. 

У Європі та світі якість української кондитерської продукції оцінюють 

високо – відразу три українські бренди займають місця в рейтингу найкращих і 

найбільших кондитерських корпорацій світу (табл. 1). Зараз також йде освоєння 

азіатського регіону як перспективного напрямку з урахуванням зростання 

кількості населення та платоспроможного попиту. Найбільшою кондитерською 

компанією в світі залишається американська корпорація Mars з оборотом в $18 

млрд. Італійська компанія Ferrero потіснила американського гіганта Mondelez і 

посіла друге місце в рейтингу. Обсяг продажів Ferrero склав понад $12 млрд. 

проти $10,6 року раніше. Оборот Mondelez становить $11,6 млрд. 

Таблиця 1 

Рейтинг кондитерських компаній світу у 2018 р. 

Кондитерські компанії 
Обсяг 

продажів 
(млн. дол.) 

Кількість 
працівників (осіб) 

Кількість 
фабрик 

1. Mars (Віржінія, США)  18000 30000 52 
2. Ferrero (Італія) 12000 32990 22 
3. Mondelez International (Іллінойс, 
США))  11560 90000 150 

4. Meiji Co.Ltd (Японія 9652 10802 7 
5. Nestle (Швейцарія)  8818 328000 418 
6. Hershey (Пенсильванія, США)  7533 18000 19 
…    
25. Roshen (Україна)  800 10000 8 
…    
43. Konti Group (Україна)  473 8097 5 
…    
64. АВК (Україна)  275 3500 3 

Джерело: [4] 
 
Згідно з дослідженнями, українці споживають в середньому 2 кг. 

шоколаду та шоколадних виробів в рік. Це в 2 рази менше ніж на Заході, де 
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населення вживає 5-6 кг шоколаду в рік. Згідно з дослідженнями, проведеними 

компанією Euromonitor, у 2016-2017 роках світовий попит на шоколадну 

кондитерську продукцію перевищив 7,45 млн. тонн 5. 

У порівнянні з показниками п'ятирічної давнини він зріс більш ніж на 

10%. Апетит, з яким людство поглинає шоколад, в основному підігрівається 

збільшенням споживання в Китаї та Індії — двох найбільш населених країнах 

світу. 

Наприклад, Індія продемонструвала найвище зростання споживання в 

2016 році — 13%. Проте найбільша кількість ласунів живе у США, де 

споживаються 20% світової продукції шоколаду. А найвищий рівень 

споживання шоколаду на душу населення — у Швейцарії. За даними 

організації торгівлі Chocosuisse, кожний швейцарець у 2016 році з'їв по 11 кг 

шоколаду. 

В умовах економічної кризи покупці по-іншому підходять до вибору 

солодощів. При виборі товару грає роль країна виробника: покупець частіше 

вибирає українську продукцію. Її популярність обумовлена наступними 

факторами: 

− Ціна — вітчизняна продукція доступніше, ніж імпортна; 

− якість — українські компанії пропонують широку лінійку продукції 

гарної якості; 

− тренд Made in Ukraine — з 2013 року українці прагнуть підтримати 

місцевих кондитерів [6]. 

Покупці звертають більше уваги дизайну упаковки. Віддають перевагу 

привабливим, незвичайним формам і натуральним складовим солодощів. Ці 

критерії як раніше серед найсильніших кондитерських трендів — 2018. 

Збільшення цін змусило споживачів переходити на більш дешеві види 

солодощів. Аналіз ринку шоколаду показує і протилежну тенденцію — 

збільшення попиту на дорогий гіркий шоколад. Його люблять ті, хто при 

здоровому способі життя не хоче відмовлятися від солодких продуктів. 
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Для дітей батьки купують шоколад з корисними інгредієнтами: горіхами 

та сухофруктами. Популярністю користується продукція з підвищеним вмістом 

молока — як додаткове джерело кальцію. 

Найбільшими виробниками шоколаду та шоколадної продукції в Україні є: 

1. ROSHEN. Кондитерська корпорація входить до складу групи 

«Укрпромінвест» і існує з 1996 року. Фабрики компанії знаходяться в Україні, 

Литві, Угорщини та Росії. Продукція компанії експортується в США, Канаду, 

Естонію, Вірменію, Молдову та інші країни. 

2. АВК. Компанія була заснована в 1991 році для поставок какао- 

продуктів на кондитерські фабрики. Потім почала виробляти солодощі. 

Входить до складу 20 найбільших компаній світу.  

3. «КОНТІ». Компанія була заснована в 1997 році під назвою 

Виробниче об'єднання «Київ-Конті». У 2011 році, компанія стала Приватним 

Акціонерним Товариством Виробниче об'єднання «Конті». У споживачів 

особливою популярністю користуються їх вагові шоколадні цукерки.  

4. Корпорація «Бісквіт-шоколад» складається з двох фабрик: ПАТ 

«Харківська бісквітна фабрика» і ПАТ «Кондитерська фабрика«Харків'янка». 

Солодощі з харківських підприємств експортують до Грузії, Латвії, Литви, 

США, Канаду, Ізраїль та інші країни. 

5. «ЖЛ» (Житомирська кондитерська фабрика). Компанія булла 

заснована в 1944 році. У 2011 році вона злилася з компанією «Будстайл XXI» 

(Київ) і перетворилася з ЗАТ «Житомирські ласощі» в ТДВ «ЖЛ». Продукція 

ЖЛ експортується більш ніж у 20 країн світу: Китай, Нову Зеландію, США, 

Німеччину та інші. 

6.  «Монделіс Україна» (до 2014 «Крафт Фудз Україна»). Компанія 

виготовляє шоколад «Корона» і MILKA шоколадні батончики PICNIC і інші 

солодощі. Це один з найбільших у світі виробників шоколадної продукції та 

снеків. Свій бізнес компанія розвиває на ринках Молдови, Білорусії, Вірменії, 

Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, 

Туркменістану та Монголії.  
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7. Львівська кондитерська фабрика «Світоч». Історія компанії 

почалася в 1962 році. У 1998 році, компанія увійшла до складу Nestlé SA. На 

українському ринку популярністю користується плитковий шоколад і цукерки 

на вагу бренду. Свою продукцію «Світоч» експортує до Молдови [7]. 

На ринку України наявні декілька великих виробників, які змагаються 

між собою – приватне акціонерне товариство «Монделіс Україна», інша відома 

назва «KraftFoods» на вітчизняному ринку представлене такими популярними 

брендами: «КОРОНА», «MILKA», «ВЕДМЕДИК БАРНІ», «TUC», «Belvita! 

Добрий Ранок!». Також одним з лідерів виробництва шоколаду є корпорація 

«ROSHEN» та «АВК». 

Основними країнами-експортерами українського шоколаду є країни СНД. 

Але через практично повну заборону на взаємну торгівлю з Російською 

Федерацією основними зовнішніми ринками для українського шоколаду 

залишаються Казахстан, Білорусь, Грузія, Азербайджан і Молдова, а також 

Румунія та Угорщина. А разом із тим, основною країною-імпортером шоколаду 

в Україні в грошовому вираженні є Польща. На її частку припадає 36,8% всіх 

поставок [6]. 

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що в Україні спостерігається 

постійний спад попиту на шоколадну продукцію. Він почався ще 2013 році та 

був викликаний зниженням купівельної спроможності населення. 

Основними тенденціями в кондитерському виробництві є: 

− суттєве падіння імпорту та збільшення експорту; 

− зростання обсягів виробництва печива на 8%, а шоколадних виробів 

на 2%; 

− падіння виробництва в сегменті «кондитерські вироби з цукру» 

на 4,2%; 

− падіння шоколадного сегменту на 6,2%. 

Причиною падіння експорту та імпорту шоколадної продукції стало 

закриття російського ринку для українського шоколаду. Крім того не вся 
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українська шоколадна продукція відповідає європейським вимогам. Тому для 

виходу на європейський ринок необхідно змінити стандарти виробництва 

шоколаду та шоколадних виробів. Слід зазначити, що Україна має широкі 

перспективи для виробництва шоколаду та шоколадних продуктів, тому що 

рівень споживання продукту, який існує на даний момент має великий 

потенціал для зросту. Такі перспективи реальні в тому випадку, коли добробут 

населення буде поліпшуватися. Аналіз ринку кондитерських виробів 

демонструє, що перспективи розвитку не найкращі, але тим не менш, є 

позитивна динаміка 5. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ ТОВАРІВ, 

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА СПОЖИВЧІ 
ВЛАСТИВОСТІ 

 
Анотація. У статті деталізовано сучасну 
технологію виробництва кисломолочних 
продуктів. Охарактеризовано 
термостатний та резервуарний способи 
виробництва кефіру. Деталізовано етапи 
квашення кефіру та його процеси, 
перемішування і охолоджування згустку, 
дозрівання, розлив. Охарактеризовано етап 
готовності кефіру та умови його зберігання. 
Наведено вимоги до відповідності готових 
кисломолочних товарів згідно основних 
технічним умов. Виділено вимоги до якості 
кисломолочної продукції, фізико-хімічні та 
органолептичні показники кефіру. 
Деталізовано технологію виробництва 
простокваші, йогурту, сметани та кумису. 
Ключові слова: технологія виробництва 
кисломолочних товарів, технічні умови, 
вимоги до якості, споживчі властивості, 
органолептичні та фізико-хімічні показники 
якості. 

Abstract. The article details the modern 

technology of production of dairy products. 

Characterized thermostat and reservoir methods 

of yogurt production. Detailed stages of yogurt 

picking and its processes, mixing and cooling 

the clot, maturation, filling. Characterized the 

stage of kefir readiness and conditions of its 

storage. Presented requirements for conformity 

of finished dairy products according to the basic 

technical conditions. Underlined the 

requirements for the quality of sour-milk 

products, physic-chemical and organoleptic 

parameters of yogurt. Detailed the technology of 

production of skimmed milk, yogurt, sour cream 

and kumys. 

Keywords: technology of production of sour 

milk products, technical conditions, quality 

requirements, consumer properties, 

organoleptic and physic-chemical indicators of 

quality. 

 

Вступ. На сьогодні, ринок виробництва кисломолочних товарів є одним з 

пріоритетних напрямів розвитку продовольчої сфери України, оскільки він 

займає значну питому вагу у структурі попиту споживання. Виходячи з того, 

що наприкінці січня 2017 р. Міністерство економічного розвитку оприлюднило 

прогноз соціально-економічного розвитку країни до 2030 року, в якому йдеться про 

те, що Україна до 2030 р. має збільшити виробництво молока на 34-44%, що в сумі 

має становити до 43-46 млн. т на рік. Через те, питання дослідження особливостей 
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розвитку ринку кисломолочних продуктів та набуття ними якісних характеристик у 

процесі виробництва, на сьогодні, стає дедалі актуальнішим. 

Аналіз досліджень та постановка проблеми. Питанням формування 

якісних товарознавчих властивостей кисломолочних товарів та особливостям їх 

виробництва присвячено ряд наукових досліджень, як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених, таких як: Батутіна А. П., Горбачова К. К., Дубініна А. А., 

Ємченко I. B., Касторне М. С., Коломієць Т. М., Кругляков Г. М., 

Круглякова Г. В., Кузьміна В. А., Печенізька І. А., Притульська Н. В., 

Романенко О. Л., Пучкова Ю. С., Шепелєв. Ф.  

Проте, у зв’язку з посиленою конкуренцією та зростаючими вимогами до 

якості, вищенаведені питання потребують подальшої деталізації та уточнення у 

напрямі виділення найбільш важливіших вимог технології виробництва 

кисломолочних товарів, споживчих властивостей та якісних характеристик. 

Мета даної статті полягає в дослідженні та обґрунтуванні сутності 

технології виробництва кисломолочних товарів з урахуванням сучасних 

нормативно-технічних вимог до якості та споживчих властивостей. 

Результати дослідження. Якість продукції – це матеріальна основа, за 

допомогою якої люди задовольняють свої потреби. Чим вища якість продукції, 

тим більшими матеріальними можливостями володіє суспільство для свого 

економічного і соціального розвитку [1]. 

Кисломолочні продукти можуть виготовлюватися двома способами: 

термостатним або резервуарним. 

Для виготовлення кисломолочних напоїв термостатним способом 

заквашене молоко розливають у термостатні пляшки і відправляють у 

термостатні приміщення для утворення згустку, а потім у холодильники для 

його дозрівання. Згусток утворюється за кислотності продукту не нижче 60°T. 

На цьому етапі він дуже ніжний. Тому з термостатів, в яких температура 

підтримується на рівні 36-38 °С, тобто на рівні оптимальної температури для 

розвитку і життєдіяльності молочнокислих бактерій, пляшки з продукцією 

переміщують у холодильники, в яких температура дорівнює 4-8°С. У них, 
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внаслідок кристалізації молочного жиру та набухання білків, консистенція стає 

густішою, а згусток щільнішим. Напої виготовлені термостатним способом, 

завжди мають щільніший згусток і густу консистенцію [2]. 

Резервуарний спосіб виробництва відрізняється від термостата тим, що 

квашення молока виробляється у великій ємкості і на розлив прямує продукт з 

перемішаним згустком. Технологічний процес складається з наступних 

операцій: приймання і підготовки сировини, нормалізації, гомогенізації, 

пастеризації і охолоджування, закваски, квашення в спеціальних ємкостях, 

охолоджування згустка, дозрівання згустка, фасування. 

Для виробництва кефіру використовують: 

- молоко коров’яче не нижче 1 сорту густиною не менше ніж 

1028кг/м³ згідно ДСТУ 3662 [3]; 

- молоко знежирене кислотністю не більше 20 °Т, густиною не менше 

ніж 1030 кг/м³, одержане з молока, що відповідає вимогам ДСТУ 3662 або 

згідно з чинними нормативними документами; 

- вершки одержані з коров’ячого молока, що відповідає вимогам 

ДСТУ 3662 або згідно з чинними нормативними документами; 

- симбіотичну кефірну закваску на кефірних грибках або концентрат 

грибкової кефірної закваски вітчизняного виробництва згідно з чинними 

нормативними документами або аналогічну закваску закордонного 

виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 

Щодо резервуарного способу, кефір виробляється з цілісного 

натурального нормалізованого молока не нижче другого сорту, кислотністю не 

більше 19 0Т, щільністю не менше 1,0278 кг/м3, з різною масовою долею жиру. 

Через те, вихідне молоко нормалізують до необхідної масової долі жиру. При 

нормалізації цілісного молока по жиру можуть бути два варіанти: жиру в 

цілісному молоці більше або менше, ніж потрібно для його виробництва. У 

першому варіанті жир частково відбирають шляхом сепарації або до вихідного 
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молока додають знежирене. У другому варіанті для підвищення жирності 

вихідного молока додають до нього зливання.  

Один з простих способів нормалізації по жиру – нормалізація шляхом 

змішування в ємкості розрахованих кількостей молока, що нормалізується, і 

нормалізуючого компонента (вершків або знежиреного молока) при ретельному 

перемішуванні суміші. Теплова обробка і гомогенізація. Пастеризація молока 

виробляється з метою знищення вегетативних форм мікрофлори, у тому числі 

патогенних. Найбільш поширений спосіб у виробництві кисломолочних 

продуктів – короткочасна пастеризація при температурі 85-87 0С з витримкою 

протягом 5-10 хвилин або при 90-92 °С з витримкою 2-3 хвилини з подальшим 

охолоджуванням до температури закваски. Режим пастеризації повинен 

забезпечити набуття заданих властивостей готового продукту, зокрема 

органолептичних показників (смак, потрібна в'язкість і щільність згустку). 

Високі температури пастеризації викликають денатурацію сироваткових білків, 

при цьому підвищуються гідратаціонні властивості казеїну. Це сприяє 

утворенню щільнішого згустку, який добре утримує вологу, що перешкоджає 

відділенню сироватки при зберіганні. 

Кефір найчастіше фасують в напівжорстку тару з комбінованих 

матеріалів, а саме: тетра-пак, тетра-брік, пюр-пак, а також в напівжорстку тару 

невеликої місткості з жорсткого полівінілхлориду, ударостійких полістиролу, 

поліетилену високої густини і поліпропілену [4]. 

Традиційними для цих цілей залишаються пакети з картону, заламіновані 

термопластами, з використанням шару фольги чи без нього. 

Для упаковки кефіру використовують багатошарові і комбіновані 

матеріали, наприклад трьохшарові, отримані екструзією поліетилену високого 

тиску з додаванням білого пігменту (діоксид титану) в зовнішні шари і чорної 

сажі в середній шар. Цей матеріал повністю непрозорий і надійно захищає 

продукт від дії світла, володіє високими бар’єрними властивостями, що 

забезпечує збереженість продуктів протягом тривалого часу. 
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Упродовж останнього періоду, дедалі більша увага приділяється тарі 

кисломолочних продуктів. При використанні полімерної тари, продукт 

фасується в пляшку, а її горло відразу ж запаюється фольгою, що забезпечує 

герметичність упаковки. Як і раніше, перспективною тарою для кефіру 

залишається склянка, оскільки вона задовольняє всім вимогам, що 

пред’являються до цієї упаковки, особливо санітарно-гігієнічним, і має 

необмежену сировинну базу [5]. 

Перевозять і зберігають кефір згідно з правилами перевезення і 

зберігання продуктів, що особливо швидко псуються. Для перевезення 

використовують авторефрежератори або автомобілі з ізотермічним кузовом. 

Сучасна технологія виробництва кефірів виключає застосування будь-

яких штучних добавок і консервантів та передбачає використання тільки 

високоякісної натуральної сировини, застосування всіх останніх досягнень 

науки й техніки в області суцільномолочного виробництва. Вона містить у собі 

вдосконалені рецептури й операції виготовлення традиційного кефіру 

вдосконаленої якості [6].  

Сучасні кефіри – це продукти найвищої якості, що поєднують у собі 

цілющі властивості кефіру і вишукану смакову гаму йогуртів, і, відповідно, 

переваги технологій обох продуктів. 

Якщо більш детальніше зупинитися на технології виробництва кефірів, 

даний процес базується на застосуванні закваски, що приготована на грибках 

кефірів. Основними їх представниками є молочнокислі палички, молочнокислі 

стрептококи, у тому числі ароматоутворюючі і молочні дріжджі типу Torula. 

Випадкова мікрофлора зерен складається із спорових паличок, оцтовокислих 

бактерій, молочної цвілі, плівчастих дріжджів, бактерій групи Coli і ін. Для 

приготування закваски кефіру сухі зерна кефірів витримують в теплій воді   

(25- 30 °С) протягом доби, міняючи її за цей час 2-3 рази. Після цього воду 

зливають, і набряклі зерна заливають теплим молоком, узятим в десятиразовій 

кількості по відношенню до об’єму грибків. Для вироблення кефіру з 

характерним смаком і міцною консистенцією необхідно використовувати 
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виробничу закваску, витриману після квашення при температурі 10-12° С 

протягом 12-24 години. Маса такої закваски зазвичай складає 5 % маси 

заквашуваної суміші, яку вносять до температури закваски. Суміш квасять при 

температурі 23-25° С до утворення молочно-білкового згустку кислотністю 80-

100° Т (рН 4,5-4,65). Під час квашення відбувається розмноження мікрофлори 

закваски, наростає кислотність, коагулює казеїн і утворюється згусток. Після 

закінчення квашення продукт негайно охолоджують. 

Після квашення кефір перемішують і охолоджують до температури 

дозрівання. Перемішування продукту починають через 60-90 хвилин після 

початку часу його охолоджування і проводять протягом 10-30 хвилин. 

Перемішаний і охолоджений до температури 20° С згусток залишають в спокої. 

Тривалість дозрівання кефіру складає 6-10 годин. Під час дозрівання 

активізуються дріжджі, відбувається спиртне бродіння, внаслідок чого в 

продукті утворюються спирт, діоксид вуглецю і інші речовини, що додають 

цьому продукту специфічні властивості. 

Після закінчення часу дозрівання, перед початком розливу кефір в 

резервуарі перемішують 2-10 хвилини. Упаковку і маркування виробляють 

відповідно до вимог стандарту на цей продукт. З метою поліпшення 

консистенції готового продукту, упакований кефір рекомендується 

витримувати в холодильній камері перед реалізацією. При досягненні кефіром 

необхідного показника умовної в’язкості і температури 6 °С технологічний 

процес вважається закінченим і продукт готовий до реалізації. 

Смак і запах кефіру має бути чистий, кисломолочний, освіжаючий. 

Консистенція кефіру має бути однорідною та нагадувати рідку сметану. Також, 

допускається газоутворення, викликане дріжджами або ароматоутворюючими 

стрептококами. 

Відповідно до вимог технічних умов  кефір повинен задовольняти 

наступним вимогам (табл.1). 
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Таблиця 1 

Вимоги до готового продукту 
Кефір Кислотність °T Зміст спирту в %, не більше 

Для масового споживання 80-120 0,6 
Лікувальний 80-90 0,2 
Слабкий - - 
Середній 80-105 0,4 
Міцний 90-120 0,6 

Джерело: [8] 
 
Щодо молока, з якого виробляються кисломолочні продукти, 

пред’являються певні вимоги за органолептичними властивостями і фізико-

хімічними показниками. Кислотність незбираного або відновленого молока має 

бути не вище 19°Т, щільність – не менше 1,028 г/см3. 

Щоб отримати продукт з щільною однорідною консистенцією необхідно 

підтримувати температуру квашення, оптимальну для цього продукту. 

Тривалість квашення молока залежить від виду отримуваної кисломолочної 

продукції і коливається в межах від 4 до 16 годин. Закінчення квашення 

визначають по характеру згустку і по кислотності, яка має бути трохи нижче за 

кислотність готового продукту. 

Охолодження і дозрівання здійснюють при температурі не вище 6°С 

впродовж декількох годин (6-8). За цей час відбувається набрякання білків 

молока, що веде до утворення щільнішого згустку, слабшає або повністю 

припиняється молочнокислий процес. 

При виробництві продуктів змішаного бродіння під час охолодження і 

дозрівання припиняється розвиток молочнокислих мікроорганізмів, але 

розвиваються дріжджі, внаслідок чого в цих кисломолочних напоях 

накопичуються спирт, вуглекислота. 

Готові кисломолочні напої зберігають до реалізації при температурі 0-2°С. 

Температура готового продукту при відправці із заводу має бути не більше 8 °С. 

Готову продукцію контролюють на наявність бактерій групи кишкової палички і по 

мікроскопічному препарату від одної – двох партій не рідше за один раз в 5 днів [7]. 
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Надалі, більш детальніше зупинимося на вимогах до якості 

кисломолочної продукції.  

Простокваша повинна мати непорушений або порушений, в міру щільний 

згусток і незначне відділення сироватки на поверхні, у ацидофільної та 

південної простокваші згусток злегка тягучий, для ряжанки і варенця 

допускається порушений згусток сметаноподібної консистенції, в листковій 

простокваші шар варення або джему повинен бути на дні баночки. Смак і запах 

кислого повинні бути чистими, кисломолочними, без сторонніх присмаків і 

запахів, у ряжанки та варенця – з ясно вираженим присмаком пастеризації, 

колір – молочно-білий або злегка кремуватий. Не допускається у продаж 

простокваша з сторонніми смаком і запахом, з спученої і рідкої консистенцією, 

із забрудненням, в порушеній упаковці. Зберігають простоквашу при 

температурі не вище 8 °С не більше 36 годин. 

Вимоги до якості простокваші, окрім органолептичних показників, 

обумовлених особливостями окремих видів, якості кислого молока визначають 

по фізико – хімічним показникам (табл. 2). 

Таблиця 2 

Фізико-хімічні показники простокваші 
Показники Норма 

Зміст жиру, %, не менш:  
        В жирній простокваші             3,2 
        В «Українській» простокваші             6,0 
В йогурті.      1,5 і 6,0 
        Кислотність, оТ:  
        Простокваша українська, звичайна  
        Мечниківська, ацидофільна, варенець 80-110 
        Простокваша південна та йогурт 90-140 

Джерело: [10] 
 

Йогурт за зовнішнім виглядом і консистенцією – це однорідна рідина, в 

міру в’язка, при використанні смакоароматичних харчових добавок – з 

наявністю їх включень, смак і запах – чисті, кисломолочні, без сторонніх 

присмаків і запахів, для солодкого – в міру солодкий смак, для фруктового 

(овочевого) – виражений смак і аромат доданих плодів, ягід, овочів, колір – 

молочно-білий, рівномірний по всій масі, при виробленні з смакоароматичних 
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добавками і харчовими барвниками – обумовлений кольором введених добавок, 

кислотність 75-140°Т. 

Кефір повинен відповідати вимогам стандарту ДСТУ 4417:2005 [8]. 

Кефір виробляють згідно з технологічною інструкцією та рецептурами з 

дотриманням санітарних правил для молокопереробних підприємств згідно 

ДCП 4.4.4.011 [9]. 

За органолептичними показниками кефір повинен відповідати вимогам, 

що наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Органолептичні показники кефіру 
Назва Характеристика 

Зовнішній вигляд і 
консистенція 

Однорідна, в’язка, з порушеним або не порушеним згустком (залежно 
від технології виробництва) 
Дозволено: газоутворення, яке спричинено нормальною 
життєдіяльністю мікрофлори кефірної закваски; незначне 
відокремлення сироватки 

Смак і запах 
Чистий, кисломолочний. Смак щипкий, без сторонніх присмаків і 
запахів 

Колір Молочно – білий, рівномірний за всією масою 
Джерело: [8] 

 

Вимоги до якості кефіру, окрім органолептичних показників, також 

повинні відповідати фізико-хімічним показникам (табл. 4). 

Таблиця 4 

Фізико-хімічні показники кефіру 
Назва Норма Метод контролювання 

Масова частка жиру, % 
- Кефір не жирний 
- кефір 

- 
Від 1,0 до 5,0 

Згідно з ГОСТ 5867 

Масова частка білка, %, не менш ніж 2,7 Згідно ГОСТ 23327 
Кислотність: 
Титрована,°T 
Активна, рН 

Від 85 до 130 
Від 4,8 до 4,0 

Згідно ГОСТ 3624 
Згідно ГОСТ 26781 

Фосфатаза Відсутня Згідно ГОСТ 3623 
Температура під час випуску з 
підприємства, °С 

4±2 Згідно з ГОСТ 3622 

Джерело: [8] 
 

Консистенція кефіру повинна бути однорідною, з порушеним або 

непорушеним згустком, для фруктового нежирного і 1% жирності – рідка, для 

фруктового 2,5% жирності – напіврідка, допускається газоутворення у вигляді 
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окремих вічок. Смак і запах кефіру повинні бути чистими, кисломолочними, 

освіжаючими, злегка гострі, без сторонніх присмаків і запахів, для кефіру 

фруктового – з присмаком фруктового сиропу, колір молочно-білий або злегка 

кремовий, для кефіру фруктового – колір фруктового сиропу, рівномірно 

розподіленого по всій масі, кислотність кефіру складає 85-130 ° Т, вміст 

спирту – 0,6%. Не допускається до приймання кефір з гірким, аміачним, 

кормовим й іншими присмаками і запахами. Кефір зберігають в холодильниках 

або холодильних камерах за відносної вологості не більше ніж 80%. 

Термін придатності кефіру за температури від 0 °С до 6 °С: 

- для кефіру, що виготовлений з використовуванням симбіотичної 

кефірної закваски на кефірних грибках – не більше 3 діб; 

- для кефіру, що виготовлений з використовуванням концентратом 

грибкової кефірної закваски – не більш 5 діб. 

Доброякісна сметана повинна мати чистий кисломолочний смак і запах з 

вираженим присмаком і ароматом, властивими пастеризованому продукту. Для 

всіх видів сметани допускається наявність слабкої гіркоти, незначний присмак 

пряженого масла, консистенція однорідна, в міру густа, глянсуватий вигляд. 

Сметана 20 – і 25%-ної жирності може бути недостатньо густа, злегка в'язка, 

для сметани 20%-ної жирності допустимо наявність поодиноких бульбашок 

повітря, консистенція сметани 40%-ної жирності щільна, не розпливається. Для 

сметани 1-го сорту допускається консистенція недостатньо густа, злегка 

комковата, крупчастою, з наявністю легкої тягучості. Не дозволяється продаж 

сметани з прогірклим, затхлим, пліснявим смаком і запахом, з сильно 

вираженим кормовим присмаком, з кислим смаком, тягучою, неоднорідною 

консистенцією. Зберігати сметану слід при температурі не вище 8 ° С не більше 

72 годин з моменту випуску. 

Кумис повинен мати газовану (пінливу) консистенцію, без відстою 

сироватки та згорнутого білка. Колір – молочно-білий з легким сіруватим 

відтінком, смак і запах – чисті, кисломолочні, освіжаючі, гострі. Зміст жиру має 

бути не менше 0,8%. Не допускається у продаж кумис зі смаком і запахом 
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оцтової кислоти, з сирнистий консистенцією, в порушеній упаковці, з 

механічним забрудненням. Розфасовують кумис в скляні пляшки ємністю 0,5 л. 

Кумис можна зберігати до 48 годин [11]. 

Висновок. Отже, враховуючи динамічність умов розвитку продовольчої 

сфери виробництва, на сьогодні, досить важливо досліджувати та виділяти 

найбільш суттєві умови технології виробництва кисломолочних товарів, 

оскільки правильне обґрунтування етапів продукування, якісних характеристик, 

органолептичних та фізико-хімічних показників дасть змогу детальніше 

зрозуміти споживчі смаки і уподобання, підвищити конкурентоспроможність, 

розробити нові підходи до розширення пропозиції на інших сегментах ринку. 
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СТАН РИНКУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. У статті охарактеризовано стан 
ринку мобільних телефонів України. Здійснено 
аналіз структури попиту на мобільні телефони 
упродовж 2016 – 2017 рр. у розрізі різних 
постачальників. Наведено класифікацію 
мобільних телефонів та переваги 
характеристик їх окремих моделей. Визначено 
найвпливовіші фактори розвитку ринку 
мобільних телефонів як в Україні, так і в місті 
Хмельницький. Обґрунтовано вплив новітніх 
технологій на попит смартфонів. Розглянуто 
думки провідних експертів щодо стану 
конкурентних сил ринку мобільних телефонів. 
Сформовано прогноз купівлі мобільних 
телефонів на ринку м. Хмельницький на основі 
рейтингу магазинів мобільного зв’язку.  
Ключові слова: мобільний телефон, смартфон, 
ринок, попит, конкуренція, магазини мобільного 
зв`язку. 

Abstract. The article describes the state of the 

market of mobile phones of Ukraine. There was 

analyzed the demand structure of mobile phones 

during 2016-2017 in the context of different 

suppliers. There presented the classification of 

mobile phones and advantages of their individual 

models characteristics. It was defined the most 

influential factors of the mobile phone market 

development on the level of Ukrainian and 

Khmelnitsky market. It was described the influence 

of the newest technologies on the demand of 

smartphones. It presented the views of leading 

experts on the state of the competitive forces of the 

mobile phone market. There made the forecast of 

mobile phones purchase in Khmelnytsky market 

that based on the rating of mobile communication 

stores. 

Keywords: mobile phone, smartphone, market, 

demand, competition, mobile communication shops. 

 

Вступ. Ринок мобільних телефонів України є одним з найбільш 

високорозвинених і конкурентоспроможних сегментів ринку ІТ-технологій. Фахівці 

провідних компаній, які працюють на вітчизняному і світовому ринках, 

спостерігають тенденції до зростання виробництва, швидкого розповсюдження 

інновацій, залучення значних інвестицій з метою зміцнення потенціалу для 

подальшого розвитку бізнесу. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Основним питанням стану 

ринку мобільних телефонів присвячено значну кількість досліджень. Не 

виключенням є і праці українських науковців та дослідників, серед яких необхідно 

виділити С. Карпенка, Н. Наймушену, В. Максимову, Т. Максимової та ін. 
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Зазначені науковці та дослідники у своїх працях визначили характерні особливості 

ринку мобільних телефонів та його основні напрямки, а також стан конкуренції. 

Разом з тим, невирішеними питаннями зазначеної проблематики залишається 

питання класифікації мобільних телефонів, оскільки вся сукупність мобільних 

телефонів може бути певним чином структурована та класифікована. При цьому 

основними класифікаційними ознаками слід вважати: ціновий рівень (та 

співвідносність із ним якості), функціональність апарату, можливість виконувати 

додаткові завдання та відповідати окремим дизайнерським вимогам. 

Метою даної статті є визначення найвпливовіших факторів, що визначають 

поведінку споживачів при купівлі мобільних телефонів на сучасному ринку 

України. 

Результати дослідження. Ринок мобільних пристроїв розвивається в 

геометричній прогресії. Якщо минулого року було продано близько 15 млн. 

мобільних телефонів, то вже за перший квартал 2018 р. число продажів склало 3,5 

млн. В загальному, аналітики дають позитивні прогнози щодо наведеної цифри та її 

зростання з кожним роком, оскільки йдеться мова про позитивну динаміку [1]. 

Українські магазини мобільних телефонів динамічно розвиваються, 

залишаючись одними з найбільш інвестиційно привабливим сегментом ринку 

країни. Для того щоб зробити вірний вибір при покупці телефону потрібно чітко 

знати характер потреб, адже для когось телефон потрібен для роботи, навчання, 

розваг, а для когось – для постійного зв’язку.  

В цілому, за перші 6 місяців 2018 року ринок мобільних телефонів склав 5,3 

млн. терміналів, в грошовому виразі досягнувши $714,7 млн. При цьому, на перший 

квартал припало 3,2 млн. проданих терміналів ($439,8 млн.), а на другій – 2,1 млн. 

пристроїв ($274,9 млн.). Нагадаємо, що за підсумками 2005 року об’єм даного 

ринку склав 6 млн. пристроїв на суму $ 762 млн. [2]. 

З цього виходить, що в першому кварталі 2018 року середня вартість 

пристрою складала 141 $. Згідно даних показників, середньорічна ціна минулого 

року є значно нижчою та становить 127 $. В середньому, вартість зросла на 25 $, 
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хоча насправді українці стали купувати дорожчі телефони, адже «бюджетники» в 

порівнянні з минулим роком (2017 р.) ще більш подешевшали [3]. 

За прогнозами, в 2018 році буде продано 13 млн. пристроїв, а динаміка 

зростання ринку складе близько 41%. За словами керівника департаменту 

маркетингових досліджень холдингу AVentures Group Сергія Дорофєєва, значне 

зростання ринку пояснюється, в першу чергу, його малою насиченістю: «За 

нашими даними, починаючи з 2003 року, в Україні було продано близько 17 млн. 

терміналів. Таким чином, насиченість ринку за підсумками 2006 року складала 

близько 32%» [4]. 

Цікавим фактом є те, що упродовж 2015-2017 рр. роки було продано дещо 

більше 17 млн. мобільних телефонів, хоча за цей час вітчизняні оператори 

мобільного зв’язку підключили більше 20 мільйонів нових абонентів. Можна 

звичайно послатися, що за цей час продана велика кількість «сірих» і б/у апаратів, 

які не враховувалися, але їх кількість ніяк не може покрити таку різницю. А ще 

варто врахувати і той факт, що не всі продані мобільні телефони функціонують до 

цього дня, а тому можна тільки приблизно визначити, наскільки завищені 

абонентські бази українських операторів [5]. 

Середня ціна мобільних телефонів, що продавалися в 2016 р. склала 118$. 

При цьому, даний показник в сегменті смартфонів і комунікаторів склав 263$. 

В цілому, за оцінками спеціалістів, розподіл проданих мобільних телефонів по 

цінових сегментах виглядав таким чином: «до $70» – 21,6%, «$70-100» – 18,6%, 

«$100-130» – 20,7%, «$130-200» – 14,5%, «$200-300» – 15,5%, «$300-400» – 6,4%, 

«> 400» – 2,7%. Таким чином, упродовж цього періоду частка терміналів в нижніх 

цінових сегментах «< $130» знизилася на 8,1% до 60,9%, а в середньому і вищому 

цінових сегментах – зросла відповідно на 6% і 2,1% до 30% і 9,1% [6]. 

Що стосується провідної п’ятірки виробників – істотних змін не відбулося. 

Лідерами як і раніше залишаються Samsung (32,0%), Nokia (27,0%), Apple (12%), 

Xiomi (10%). Hyawei вдалося збільшити свою частку до 9% і потіснити з четвертої 

позиції Meizu, частка якої в першому півріччі 2017 склала 6,5%. Таким чином, на 
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частку інших виробників припало всього 3,5% українського ринку мобільних 

телефонів (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура попиту на мобільні телефони за марками, 2017 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [4] 
 

Якщо звернути увагу на сегмент смартфонів і комунікаторів, особливою 

популярністю користуються термінали Nokia, частка яких становить які є 

часткою фінської компанії. На продаж цих пристроїв/ в у загальній структурі 

продаж припадає 88,5%., частка Samsung дещо менша – 5,7%. Також в трійку 

лідерів входить Apple (3,6%) [7]. Щодо прогнозів, розвиток ринку так званих 

«розумних телефонів», в подальшому розвиватиметься досить динамічно, 

оскільки компанія HTC оголосила про закриття свого бренду Qtec і заміні його 

фірмовим «HTC». Можливо, незабаром у конкурентну боротьбу за ринок 

включиться Motorola і Sony Ericsson, які вже оголосили про свої наміри 

випустити подібні девайси. Також, зацікавлені у даних питаннях і є BenQ-

Siemens [4]. 

З погляду формфактора найбільш популярними залишаються Block-

телефони, хоча у 2017 р. їх частка в загальному об’ємі продаж знизилася на 

11,4% по відношенню до 2016 року і становить 58,7%. При цьому частка Shell 

(розкладачок) і Slider зменшилася на 60% і займає лише 13% ринку. 
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Люди поступово позбавляються від слайдерів і розкладних телефонів. 

Поступово збільшуються пропозиції від виробників, і зростає довіра покупців 

до «розумних» телефонів. Існує навіть думка, що незабаром частка 

моноблокових телефонів зменшиться на 10% [8]. 

Ще однією тенденцією стало поліпшення якості екранів телефонів. Так, 

частка монохромних пристроїв зменшилася на 2,3% (до 15,9%), а частка 

пристроїв з екраном на 4096 відтінків кольору – на 13,1% (до 6%). При цьому, 

частка телефонів з екранами, що відображають 65536 кольорів зросла на 8,2% 

(до 60,5%), 262144 – на 7,8% (до 17,4%). Також, вказаний період ознаменувався 

появою пристроїв з екранами, що відображають 16 млн. відтінків. 

На даний момент дисплеї мобільних телефонів практично повністю 

позбавляться від матриць з відображенням 4096 квітів. Поряд з цим, в 

бюджетній частині телефонів варто чекати значного збільшення дисплеїв на 65 

тис. кольорів, тоді як в середній сегмент проникає все більше апаратів з 

екраном на 262 тис. кольорів, а моделі вищого цінового діапазону оснащуються 

виключно дисплеями з підтримкою 16 млн. відтінків [4]. 

На сьогодні, все більше мобільних телефонів купують в спеціалізованих 

магазинах. Щодо 2017 року, даний період пройшов під знаком визначення 

основних провідних гравців на ринку роздрібних продажів мобільних 

телефонів України. Цей факт відзначають багато аналітиків і провідні компанії 

з продажу мобільних телефонів. В подальшому, конкурентна боротьба лідерів 

ринку буде посилюватись [1]. 

В додаток, слід зазначити, що прогнозовані зміни ринку, також коментує 

заступник директора по маркетингу компанії «АЛЛО» – Лоліта Лейко. 

Фахівець стверджує: «На сьогоднішній день велика частина роздрібних 

продажів припадає на такі магазини, як «АЛЛО», «Євромережа», «Мобілочка», 

«Астел» та ін. Частка базарів і хаотичних місць продажу неухильно знижується. 

Це пов’язано з тим, що крупні мережі пропонують своєму покупцеві 

оптимальні ціни, широкий модельний ряд телефонів, професійний сервіс, 

гарантії, присутність центрів обслуговування навіть в невеликих районних 
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центрах, додаткові послуги. Виходячи з цього, у наступному періоді слід 

очікувати укрупнення національних мереж і активне поглинання дрібних 

гравців. Наприклад, зростання роздрібної мережі «АЛЛО» можна 

прослідкувати по наступних цифрах: якщо в кінці 2013 року торгова мережа 

складалася з 264 магазина, то на вересень 2015 року вона виросла до 423 

торгових точок, при цьому, магазини мережі «АЛЛО» присутні у всіх обласних 

центрах України і представлені в 137 містах. Теж відбувається і з нашими 

конкурентами, вони не стоять на місці, а розвиваються і збільшують 

покриття» [9]. 

Через те, на сьогоднішній день, саме крупні гравці визначають правила 

роботи на ринку. Оскільки ринок наближається до розподілу основних сил і 

вже визначилися провідні бренди, для нової компанії увійти на нього буде 

досить складно, новачкам знадобляться могутні фінансові інвестиції. Крупні 

компанії з кожним роком збільшують інтенсивність рекламних кампаній, 

привертають покупців додатковими акціями, сервісом, географічним покриттям 

і головне пропонують відповідний продукт кожної категорії покупців. 

Впродовж останніх декількох років спостерігається тенденція до розвитку 

нових мереж – Інтернет-магазинів. Це формат майбутнього, в сучасних умовах 

ділова людина вимушена економити свій час хоч би там, де це можливо, а 

Інтернет-магазини – саме те, що допоможе зробити покупку приємним і 

ефективним заняттям, а не марною тратою свого часу. Проте, існують і 

проблеми у даних питаннях. У районних центрах і невеликих містах доступ до 

усесвітньої мережі обмежений, це стримує і призначену для користувача 

купівельну можливість. Тому, такий вид магазинів актуальний тільки для 

великих міст. 

Компанія «Мнемософт Україна» провела незалежний рейтинг магазинів 

мобільного зв’язку в Україні [8]. 

Для складання рейтингу використовувалися наступні дані: 

1. Результати телефонного опитування жителів України. 

2. Результати опиту відвідувачів сайту http://www.e-news.com.ua/. 

http://www.e-news.com.ua/
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3. Експертний опит. 

4. Аналіз доступної інформації про магазини мобільного зв’язку в 

мережі Інтернет. 

Основними параметрами і критеріями для аналізу стали: 

1. Широта асортименту. 

2. Цінова градація. 

3. Якість обслуговування. 

4. Кількість торгових точок в кожному місті та в Україні. 

5. Переваги і оцінка споживача. 

6. Експертна оцінка. 

7. Кількість і характер доступної інформації в мережі Інтернет. 

Систематизувавши дані компанії «Мнемософт Україна», згідно з 

результатами рейтингу в місті Хмельницький, першу позицію зайняв магазин 

«Алло».  

У таблиці 1 наведено рейтинг магазинів мобільного зв’язку міста 

Хмельницький. 

Таблиця 1 

Рейтинг магазинів мобільного зв’язку міста Хмельницький 
Позиція Найменування магазину Бал % 

1 «Алло» 70,8 100 
2 «Мобілочка» 59,6 82,3 
3 «Жжжу» 43,6 55,8 
4 «IPeople» 41 53,5 
5 «Apple Room» 26,3 38,2 
6 «Київстар» 21,7 33,4 
7 «Ельдорадо» 15,6 27,5 
8 «Водафон» 9,8 19,1 
9 «Лайф» 5,6 14,6 
10 «Фокстрот» 3,9 9,7 

Джерело: систематизовано автором за [4] 
 

Згідно таблиці 1, слід зазначити, що детальний аналіз ринку мобільних 

телефонів України показує зростаючі можливості збуту у місті Хмельницький. 

Висновки. Отже, ринок продажу мобільних телефонів не стоїть на місці, 

а особливо стрімко змінює свій напрямок. Якщо не так давно більша частка 
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продажів припадала на дрібних продавців, то на сьогоднішній день ситуація 

значно змінилася. Компанії стрімко розвиваються, розширюють географію 

присутності, виходять на нові ринки, підвищують ефективність бізнес-процесів, 

запроваджують нові технології роботи і формати продажу. Тому вже 

найближчим часом, на ринку мобільних телефонів відбудуться нові динамічні 

зміни, які у попиті, так і у пропозиції. 
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СТАН ТА АНАЛІЗ РИНКУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ В 
УКРАЇНІ 

 
Анотація. У статті проаналізовано обсяги 
ринку радіоелектронної апаратури за 2016-

2017 рр. Наведено економічний аспект 
порівняння розвитку радіоелектронної 
апаратури у розрізі ХХ-ХХІ ст. 
Представлено аналіз об’єму і структури 
вітчизняного ринку радіоелектронної 
апаратури за 2017 р. Виділено основні 
переваги членства України в СОТ для 
розвитку радіоелектронної апаратури та 
охарактеризовано основні складові 
українського ринку. Представлено 
характеристику основних суб’єктів ринку 
радіоелектронної апаратури та специфіку їх 
діяльності у даній сфері. Виділено роль 
«другого постачальника» у розвитку ринку 
радіоелектронної апаратури. Наведено 
аналіз структури експортованої та 
імпортованої продукції радіоелектронної 
апаратури. Обґрунтовано важливість та 
необхідність формування офіційної 
вітчизняної статистичної бази по 
виробництву і споживанню 
радіоелектронної апаратури. 
Ключові слова: радіоелектронна апаратура, 
ринок,  споживання, структура ринку 
радіоелектронної апаратури, експортована 
радіоелектронна апаратура, імпортована 
радіоелектронна апаратура, статистична 

база. 

Abstract. There was analyzed the volumes of 

electronic equipment market for 2016-2017. 

There was viewed economic aspects of 

electronic equipment development through the 

tendencies of XX-XXI centuries. There presented 

the analysis of volumes and structure of national 

market of radio-electronic equipment for 2017. 

There was emphasized the main advantages of 

Ukraine's membership in the WTO for the 

development of radio-electronic equipment and 

characterized the main components of the 

Ukrainian market. The paper describes the main 

subjects of the radio-electronic equipment and 

the specifics of their activities. It was underlined 

the role of «second supplier» in the development 

of radio-electronic equipment market. There 

given the structural analysis of the exported and 

imported products of electronic equipment. In 

addition, it was emphasized the importance and 

necessity of official national statistical base 

formation that must consists of production and 

consumption of radio electronic equipment 

ratios. 

Keywords: radio electronic equipment, market, 

consumption, structure of radio-electronic 

equipment market, exported radio electronic 

equipment, imported radio electronic equipment, 

statistical base. 

 
Вступ. Сучасна радіоелектронна промисловість випускає значну кількість 

різноманітних радіотоварів. Радіоелектроніка сьогодні – це телебачення і 

телемеханіка, радіолокація, радіонавігація, радіоастрономія, звуко- і відеозапис. 
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На жаль Україна з четвертої електронної держави в 90-х роках минулого 

століття, за останні 15-20 років перемістилася в аутсайдери серед розвинених 

країн за обсягом виробництва електронної продукції та рівнем розвитку 

технологій. Через те, дослідження даного питання потребує особливої уваги як 

від підприємств так і від держави водночас. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. У зв`язку з постійним 

розвитком новітніх технологій, та зміною впливу факторів на ринок 

радіоелектронної апаратури, виникає актуальність даного дослідження. Це 

питання вивчається як вітчизняними, так і закордонними вченими, такими як: 

Бобало Ю. Я., Філонов В. І., Данілова Л. Л., Кіселичник М. Д, Толубко В. Б., 

Лазаренко А. А.  та інші. 

Разом з тим, невирішеними питаннями зазначеної проблематики, що лягли в 

основу формування мети статті залишається питання дослідження стану ринку 

радіоелектронної апаратури в Україні та визначення проблематичних місць у 

систематизації даних. 

Результати дослідження. Сучасний світовий ринок радіоелектроніки 

оцінюється в 2,3 трлн. дол. Лідери на ринку – компанії США, Японії, Ю. Кореї, 

Німеччини та Китаю, електронні компанії якого в останні роки домоглися 

різкого збільшення обсягу виробництва РЕА, що стало можливим завдяки 

застосуванню найсучасніших технологій передових країн [1]. 

Україна з четвертої електронної держави в 90-х роках минулого століття, 

за останні 15-20 років перемістилася в аутсайдери серед розвинених країн за 

обсягом виробництва електронної продукції та рівнем розвитку технологій. 

Якщо в 1990 році РЕА в СРСР було вироблена в обсязі понад 70,0 млрд. дол., то 

в 2013 році в Україні тільки на 18,4 млрд. дол.. 

У 1990-х роках в радіоелектронному комплексі (РЕК) країни відбулися 

принципові вимірювання. З одного боку, була зруйнована інфраструктура РЕК, 

з іншого – вітчизняний ринок відкрив дорогу масового використання імпортної 

радіоелектронної апаратури та ЕКБ (мобільний зв`язок, навігаційна апаратура, 

електроніка, побутова радіоелектронна апаратура (БРЕА) та ін.). З цих позицій, 
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була загублена динаміка технологічного розвитку в області виробництва 

сучасної електронної компонентної бази і радіоелектронної апаратури, що 

спричинило виникненню головної проблеми – недопустимо високого 

переважання на вітчизняному ринку імпортної продукції. Щодо 

співвідношення імпортної радіоелектронної продукції до вітчизняної, даний 

показник становить 65% на користь імпорту, і лише 35% – на користь 

вітчизняного виробництва (рис. 1). Це співвідношення поширюється і на 

військову радіоелектроніку, що створює загрозу національної безпеки 

держави [2]. 

 

Рис. 1. Об`єм і структура вітчизняного ринку РЕА за 2017 р., % 
Джерело: [3] 

 
За прогнозами експертів, у найближчі роки на структуру вітчизняного 

ринку РЕА істотний вплив спричинить той факт, що Україна в квітні 2008 року 

офіційно стала членом Світової організації торгівлі організації (СОТ), участь в 

якій поряд з визнаними перевагами для країни накладає і виконання певних 

Імпорт РЕА 
34,4 млрд. дол 

65%

РЕА 
виготовлена в 

Україні для 
внутрішнього 
споживання 

14,8 млрд.дол
28%

РЕА 
виготовлена в 

Україні на 
експорт 3,6 
млрд. дол.

7%

О Б ` Є М  І  С Т РУК Т УРА  В І Т ЧИ З НЯ НОГО РИ Н КУ 
РЕ А   З А  2 0 1 7  РІ К  У  %

Імпорт РЕА 34,4 млрд. дол 

РЕА виготовлена в Україні для внутрішнього споживання 14,8 
млрд.дол
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зобов`язань. Основними перевагами від членства в СОТ для РЕК країни можна 

підсумувати наступні: 

– створення більш сприятливих умов доступу на світові ринки товарів і 

послуг на основі передбачуваності і стабільності розвитку торговельних 

відносин з країнами-членами СОТ, включаючи транспарентність їхньої 

зовнішньоекономічної політики; 

– доступ до механізму врегулювання спорів за правилами СОТ, що 

забезпечує захист національних інтересів, які можуть бути обмежені 

партнерами, проте, сприяти усуненню дискримінації;  

–  можливість реалізації поточних і стратегічних торговельно-

економічних інтересів шляхом ефективного застосування нових правил 

міжнародної торгівлі [4].  

Таким чином, можна констатувати, що збільшення частки вітчизняної 

радіоелектронної продукції на внутрішньому ринку – завдання дуже складне. 

Для його виконання потрібно забезпечити не лише конкурентоспроможний 

технічний і економічний рівень вітчизняної продукції, а й виробити і 

реалізувати комплекс заходів організаційного і правового порядку з метою 

просування цієї інноваційної продукції на ринок. Для цього, необхідно 

зрозуміти сутність виникнення ринкових проблем і більш детальне вивчити 

структуру вітчизняного ринку радіоелектронної апаратури.  

Сучасний вітчизняний ринок РЕА являє собою організовану структуру, в 

яку входять продавці і покупці, виробники товарів (послуг) і їх споживачі 

(табл. 1). Виходячи з цього, структура ринку – це його найбільш суттєві риси, 

до яких відносяться: кількість фірм і їх розміри, ступінь відмінності або 

подібність товарів, легкість входу на конкретний ринок і виходу з нього, 

доступність інформації. Також, слід додати, що здатність впливати на 

формування і рівень цін залежить від структури ринку. Структура вітчизняного 

ринку РЕА формувалась останні 15-20 років стихійно, в основному без 

регуляторів з боку держави, і в даний час існує в двох класичних видах, які 
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мають послаблену залежність один від одного. Даний ринок представлений 

здебільшого монополістами та конкурентами малого і середнього бізнесу [1]. 

Таблиця 1  
Об`єм і характеристика вітчизняного ринку РЕА 

Складові 
українського ринку 

РЕА 

Об`єм ринку Учасники ринку, кількість 
підприємств і компаній Гривні Долари 

РЕА вітчизняного 
виробництва 

477400144.0 17050005,1 Вітчизняні виробники 1440 
Дилери, дистриб`ютори 6000  
Споживачі імпортної РЕА 
18000  
Постачальники імортної РЕА 
46010  
Споживачі експортованої РЕА 
11000 
Постачальники   
РЕА на експорт 4444  

Для внутрішнього 
споживання 

313300444,0 11189301,6 

На експорт 164099700.00 5860703,57 

Імпорт РЕА 148045580.0 5287342,14 

Всього: 1102845868,00 
 

39387351 
 

Джерело: складено автором за [3] 
 
Характерними ознаками першого типу ринку є присутність на ньому 

великої кількості дрібних фірм (більше 1500) з однорідною продукцією. 

Входження і вихід на ринок для цих фірм не утруднений, є рівний доступ до 

будь-якої інформації. Ціна встановлюється ринком і роль організації в її 

формуванні не значна. Конкурентна структура ринку найбільш розвинена.  

На ринку другого типу присутні великі фірми, що виробляють унікальну 

продукцію (наприклад, концерни «Укрелектроніка», «Сето», «Оріон», «Інком», 

«Рома», «Радіоелектронні технології», «Версія», «ЕКТА», і ряд інших). Доступ 

до інформації цих фірм частково обмежений, вхід на ринок інших організацій 

щодо виробництва профільної продукції практично неможливий. При такій 

структурі ринку організація сама встановлює умови конкуренції. Ринок має 

власну інфраструктуру, під якою розуміється сукупність державних і 

комерційних підприємств та установ, що забезпечують функціонування 

ринкових відносин. До інфраструктури ринку відносяться торговельна мережа 

(дилери та дистриб`ютори), митна і податкова системи, банки і біржі, рекламні 

агентства, консультативні і інформаційні служби, заклади ревізій і контролю. 
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Цілеспрямованого факторного і кластерного аналізу ринку РЕА за всі ці 

роки у Україні не проводилося, а значить, і не вироблений механізм впливу 

інструментів маркетингової діяльності на реалізацію вимог перспективних 

ринкових сегментів. Це є однією з причин того, що ефективність роботи 

радіоелектронного комплексу України значно нижча, ніж у зарубіжних 

конкурентів [4] 

В Україні, згідно з експертними оцінками, в радіоелектронному секторі 

економіки працюють більше 1 тис. підприємств і компаній, які можна умовно 

розділити на чотири групи:  

- традиційні підприємства;  

- нові компанії;  

- дочірні підприємства зарубіжних компаній; 

- постачальники-продавці масової продукції. 

Традиційні підприємства – всі вони, як правило, організовані в 

радянський період розвитку індустріалізації і складають основу 

радіопромисловості комплексу України. Майже всі підприємства цієї категорії 

знаходяться в сфері ведення Департаменту радіоелектронної промисловості 

(ДРЕП) і включені до Єдиного державного  реєстру підприємств та організацій 

України ЄДРПОУ. Організації цієї групи орієнтовані головним чином на 

виробництво продукції спеціального призначення. Виробники радіоелектронної 

апаратури в цьому сегменті вертикально інтегровані і спеціалізуються за 

видами кінцевої продукції. Виробники компонентної бази, навпаки, широко 

диверсифіковані і характеризуються низьким, але стабільним зростаючим 

ступенем інтеграції в виробництво апаратури і спеціальних матеріалів. 

Українські виробники переважають в сегменті спеціальної радіоелектроніки в 

силу історичних причин, пріоритетів попередніх програм в промисловості, а 

також закритості цього сегмента для конкуренції з боку іноземних компаній [5].  

Нові підприємства (їх уже більше 1,5 тис.) – це приватні компанії, 

створені після 1990-х років в нових ринкових умовах, з чисельністю 

співробітників приблизно 50 чоловік. Всього в них зайнято близько 15 тис. 
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працівників. Річне виробництво на співробітника на приватних підприємствах в 

кілька разів більше, ніж в організаціях з державною участю. Також великі 

відмінності в оплаті праці кваліфікованих фахівців. 

Ці організації орієнтовані на широкий спектр кінцевої продукції і 

компонентів в нішах професійної електроніки, також, вони часто виступають 

субпідрядниками державних організацій, виконуючих оборонне замовлення. 

Приватні організації спеціалізовані на окремих процесах створення вартості, 

таких як, наприклад, збірка електронної компонентної бази, виробництво 

інтегральних схем, проектування, дистриб’юція. Сумарна виручка по групі 

оцінюється в 20 млрд. грн. Технологічний рівень нових українських 

підприємств наближається до рівня європейських виробників електронної 

апаратури [6]. 

Дочірні підприємства зарубіжних компаній створювалися, як правило, в 

розрахунку на зниження витрат на оплату праці при перенесенні окремих стадій 

виробничого процесу підприємств з Європи та Азії або оптимізацію логістики за 

рахунок розміщення виробництва поряд з ринком збуту. Велике значення в ряді 

випадків мали політичні мотиви: зарубіжні компанії, інвестуючи в створення 

складальних підприємств в Україні, демонстрували лояльність українського уряду, 

що пов'язує розвиток високотехнологічних галузей з приходом зарубіжних 

інвесторів. Натомість компанії отримували доступ до вітчизняних ринків. 

Організації відрізняються високою ефективністю операцій, що було пов’язано із 

західними стандартами управління. При загальній виручці, у порівнянні із 

виручкою державних організацій – близько 50 млрд. грн., зайнято всього 

12 тис. чоловік. Це пояснюється низькою часткою доданої вартості, характерної для 

збиральних виробництв [7]. 

Постачальники-продавці продукції (дилери і дистриб'ютори) – в даний 

час на українському ринку радіоелектроніки зареєстровано близько 400 фірм, а 

активно працюють близько 150 фірм-постачальників вітчизняної та зарубіжної 

продукції. Зростання ємності ринку призводить до появи нових гравців, тому не 

дивно, що збільшення потреби в радіоелектронних компонентах і апаратурі (в 
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т.ч. імпортних) призвело до збільшення числа компаній, що бажають поставити 

їх від виробника до споживача, тобто стати «другими постачальниками» [8].  

На сьогоднішній день, додатковою необхідною умовою діяльності 

«другого постачальника» є дилерські угоди з виробниками. Постачати 

продукцію за заводськими цінами можуть тільки компанії, що працюють на 

дилерську знижку, оскільки вся цінова політика «другого постачальника» 

також знаходиться під контролем. Крім того, ефективне виконання других 

вимог по упаковці, відпрацювання рекламних актів, надання технічної 

інформації можливо тільки в разі тісної співпраці «другого постачальник» з 

виробником. Аналіз показує, що усі серйозно працюючі «другі постачальники» 

є офіційними дилерами кількох виробників електронних компонентів в Україні 

або за кордоном [4]. 

На рисунку 2 наведено структуру (по групам товарів) ринку 

експортованої РЕА [9].  

 

Рис. 2. Структура (по групам товарів) ринку експортованої РЕА 

Джерело: [9] 
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виробником. В ринкових умовах «другі постачальники» – це єдиний реально 

діючий механізм регулювання виробництва і розподілу продукції [6]. 

Сучасна радіоелектронна продукція використовується майже у всіх 

сферах діяльності людини: в медицині, освіті, телекомунікаціях, ЗМІ, для 

забезпечення обороноздатності і безпеки, в транспортній сфері, в бізнесі і в 

багатьох інших галузях суспільного відтворення [5]. 

Усі наведенні дані по вітчизняному ринку РЕА 2017 року базуються 

тільки на офіційних статистичних інформаціях Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України та Державної фіскальної служби України [1; 9]. 

Вітчизняний ринок РЕА має три складові: РЕА, що вироблена в Україні; 

експортована РЕА; РЕА, що імпортована в Україну. Структура, обсяг і 

характеристика вітчизняного ринку РЕА в 2017 році показані на рисунку1 і в 

таблиці 1 [1; 9]. Поряд з цим, слід відзначити, що в різних джерелах наводяться 

не узгодженні між собою дані за обсягом вітчизняного ринку РЕА.  

Провести якісний аналіз ринку РЕА, посилаючись на матеріали 

статистичної звітності, неможливо через недоступність та неповноту матеріалу. 

У офіційних зведеннях статистики публікується інформація тільки за 

укрупненими групами товарів. Спроби отримати більш повні дані по 

номенклатурі виробленої продукції, також не є легким завданням і для 

підприємств-виробників, оскільки для аналізу виконання і розробки заходів по 

виконанню Держпрограми розвитку РЕА необхідно отримати об'єктивні дані по 

вітчизняному ринку РЕА, що стає актуальним питанням організації достовірної 

та доступної статистичної бази даних по виробництву і споживанню 

радіоелектронної апаратури в країні. В основі вирішення цього питання лежить 

розробка алгоритму структурування ринку РЕА за групами товарів відповідно 

до кодів УКТЗЕД [10] та ЄДРПОУ.  

На рисунку 3 наведено структуру (по групам товарів) імпортованою 

РЕА [9].  
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Рис. 3. Структура (по групам товарів) імпортованої РЕА 

Джерело: [9] 
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Найбільш конкурентоспроможною вітчизняною РЕА є продукція 

наступних товарних груп: 

- радіолокація;  

- радіонавігація;  

- радіо-, телепередавачі, приймачі;  

- трансформатори, перетворювачі [11]. 

Висновки. Отже, проаналізувавши ринок РЕА, можна зробити висновок, 

що на сьогодні, Україна досить динамічно розвиває свої потужності у сфері 

радіоелектронних товарів. Наведений аналіз вітчизняного ринку РЕА свідчить 

про необхідність організації в країні офіційної статистичної бази по 

виробництву і споживанню радіоелектронної апаратури. Щодо структури, така 

статистична база повинна бути доступною для аналізу стану і тенденцій ринку 

РЕА, а також, вироблення управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАСЛА 

ВЕРШКОВОГО, ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОЇ 
КОНКУРЕНЦІЇ 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості 
технології виробництва масла вершкового та 
основні вимоги до формування якісних 
характеристик якості за умов внутрішньої 
конкуренції. Наведено порівняльну 
характеристику методів виробництва 
вершкового масла та охарактеризовано їх 
сутність. Деталізовано способи виробництва 
масла вершкового та їх переваги і недоліки. 
Обґрунтовано значення матеріально-

сировинної бази при виробництві масла 
вершкового. Охарактеризовано такі етапи 
виробництва масла вершкового як: збивання 
вершків, промивання, пастеризація, 
сепарування. Виділено фактори, які 
впливають на формування асортименту 
масла вершкового, основні фізико-хімічні 
показники якості, а також, вимоги до тари, 
пакування, зберігання і його транспортування. 
Ключові слова: технологія виробництва масла 
вершкового, вимоги до якості масла 
вершкового, збивання вершків, сепарування, 
асортимент масла вершкового, тара, 
транспортування. 

Abstract. The article deals with the features of 

the butter cream production technology and 

the basic requirements for the formation of 

qualitative characteristics under conditions of 

internal competition. There presented the 

comparative description of butter production 

methods and characterized their main essence. 

Detailed the methods of production of cream 

butter from the side of their advantages and 

disadvantages. Emphasized the meaning of 

raw material base in the production of cream 

butter. There described the following stages of 

cream butter production: creaming, washing, 

pasteurization, separation. There underlined 

the influencing factors of cream butter 

assortment formation, the basic physical and 

chemical indicators of quality, as well as the 

requirements for packaging, storage and 

transportation. 

Keywords: cream butter production 

technology, requirements for the quality of 

cream butter, cream mixing, separation, cream 

butter assortment, container, transportation. 

 

Вступ. Молочні вироби – товари досить широкого асортименту, що є 
різноманітними за рецептурою та способом виробництва і включають велику 



 

 

883 

 

кількість видів та різновидів. Одним із зазначених товарів є вершкове масло – 

харчовий продукт з молока, який має високі смакові показники та засвоюваність (до 
98%). Справжнє якісне вершкове масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 
«Масло вершкове Технічні умови» [1] та бути виробленим тільки з коров’ячого 
молока та (або) продуктів його перероблення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням дослідження 
технологій виробництва масла вершкового та основних вимог до формування 
його якості присвячено ряд наукових досліджень таких вчених і дослідників як: 
Батутіна А. П., Бовкун А. О., Васильев Г. А., Горбачова К. К., Дубініна А. А., 
Кругляков Г. М., Шепелєв А. Ф.  

Проте, у зв’язку з посиленою конкуренцією, вищенаведені питання 
потребують подальшої деталізації та уточнення у напрямі виділення найбільш 
важливіших етапів і вимог до технології виробництва масла вершкового, 
формування якісних характеристик та особливостей його пакування і 
транспортування. 

Мета даної статті полягає в дослідженні та обґрунтуванні сутності 
технології виробництва масла вершкового з урахуванням сучасних вимог до 
якості та умов внутрішньої конкуренції. 

Результати дослідження. Вершкове масло – один з найцінніших продуктів 
харчування, що володіє високою біологічною цінністю і засвоюваністю, приємним, 
тільки йому властивим смаком, кольором і ароматом, гарною сполучуваністю його 
практично з усіма харчовими продуктами [2]. 

На світовому ринку користується попитом масло, вироблене способом 
періодичного збивання. Виготовлення масла способом перетворення високожирних 
вершків було поширено тільки на пострадянському просторі. Спосіб безперервного 
збивання широко поширений в європейських країнах, проте, головним чином, таке 
масло переважно призначено для внутрішнього ринку (табл.1) [3]. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика методів виробництва вершкового масла 

Показник 
Метод виробництва 

Періодичне збивання 
Перетворення високожирних 

вершків 

1 2 3 

Спосіб концентрації 
жирової фази 

Збиття вершків середньої 
жирності 

Сепарування вершків середньої 
жирності 

Умова концентрації 
жирової фази 

В холодному стані  
(при 8...12°С) 

В гарячому стані  
(при 65...95 °С) 

Агрегатній стан жиру 
при концентрації Твердий Рідкий  
Проміжний продукт Масляне зерно Високожирні вершки 
Основні технологічні 
операції (стадії) процесу 
виробництва масла 

Фізичне дозрівання вершків, 
збивання вершків, механічна 
обробка масляного зерна 

Отримання високожирних 
вершків, термомеханічна 
обробка високожирних вершків 

Характеристика процесу 
кристалізації молочного 
жиру ти деемульгування 
вершків 

Кристалізація молочного 
жиру виконують в процесі 
дозрівання вершків; вона 
передує деемульгуванню 
жирової емульсії 

Деемульгування жирової 
емульсії передує частковій 
кристалізації молочного жиру 
під час термомеханічної обробки 
високожирних вершків  

Стадія нормалізація 
масла за масовою 
часткою вологи  

Механічна обробка масляного 
зерна 

Нормалізація високожирних 
вершків перед термомеханічною 
обробкою 

Обладнання для 
виробництва масла 

Масловиготовлювачі 
(періодичної та безперервної 
дії) 

Маслоутворювачі (циліндричні 
та пластинчасті) 

Характеристика 
продукту на виході з 
апарату 

Щільна, пластична 
У вигляді легкорухомої текучої 
маси 

Тривалість 
технологічного процесу 

Одна доба 1,0...1,5 години 

Джерело: [1] 
 
Процес виготовленні масла методом перетворення високожирних вершків 

здійснюється в 2 стадії: отримання високожирних вершків, відповідних за 

змістом жиру виробляється маслу (61,5 ... 82,5%); термомеханічна обробка 

високожирних вершків з метою перетворення їх в масло. 

Весь технологічний процес здійснюється в безперервному потоці. Тривалість 

виробничого циклу від приймання молока до отримання масла становить 

1,0...1,5 години, а процес маслоутворення безпосередньо в апараті – 3...4 хв. При 

цьому, деемульгуванню жирової емульсії передує кристалізація гліцеридів жиру. 

Кожен з існуючих способів має переваги і недоліки, які представлені в 

таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Переваги та недоліки способів виробництва масла 
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МАСЛА 

Періодичне збивання вершків 
Безперервне збивання 

вершків 
Перетворення високожирних 

вершків 
1 2 3 

ПЕРЕВАГИ 
Висока термостійкість та 
настильність 

Чудове деспергування 
вологи 

Висока стійкість при зберіганні 
Легко регулювати склад масла 
та його характеристики 

Низький вміст повітря. Невеликі виробничі площі для 
розміщення устаткування 

 
Висока ступінь 
механізації процесів 
виробництва 

Низька бактеріальна засіваність 

НЕДОЛІКИ 
Тривалість технологічного 
циклу 

Низька термостійкість 
Підвищений вміст жиру в 
плазмі  

Підвищене бактеріалне 
засівання. 

Незадовільна сепарація 
плазми під час 
плавлення масла 

 

Незадовільна дисперсніть 
плазми 

Високий вміст повітря  

Багато ручної праці Низька стійкість при 
зберіганні 

 

 Недостатньо висока 
дисперсність плазми 

 

 Неравномірність складу 
масла однієї партії 

 

Джерело: [7] 

 
Найбільш відомим серед молочних продуктів є саме вершкове масло – 

високожирний харчовий продукт, який виготовляють із вершків молока. Воно 

повинно містити 52…82,5 % жиру, 16…35 % вологи та 1…13% сухого 

знежиреного молочного залишку. Завдяки своєму складу (велика кількість 

низькомолекулярних жирних ненасичених кислот) має низьку температуру 

плавлення (+28…+35 °С) і добре засвоюється організмом. У деяких видах масла 

молочний жир частково замінюється рослинною олією, що підвищує вміст життєво 

необхідних жирних кислот та біологічно активних речовин [4].  

Масло бутербродне, любительське, селянське мають підвищений вміст 

плазми (більше молочного білка, лактози, фосфоліпідів) та знижену калорійність.  

На формування споживчих властивостей вершкового масла впливають такі 

фактори як: вид і якість основної і допоміжної сировини, технологія 

виготовлення [5-9].  
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Під час виробництва масла вершкового за основну сировину беруть солодкі і 

кислі вершки. Масло із солодких і кислих вершків відрізняється смаком, запахом, 

біологічними та іншими властивостями. Як допоміжну сировину використовуються 

сіль, сухе молоко, кава, какао, цикорій, мед, цукор, олія, соки тощо.  

Молоко, яке призначено для виробництва масла, повинно бути чистим, без 

сторонніх запахів і мати кислотність не більше 20 °Т. Дефекти сировини 

передаються готовому продукту. Так, якщо сіль забруднена мікроорганізмами, 

виготовлене масло буде мікробіологічно забруднене. Домішки солей кальцію 

надають маслу лужного присмаку, а магнію – гіркого.  

Масло виготовляють двома способами: збиванням вершків та обробкою 

жирних вершків (сепаруванням).  

При виробництві вершкового масла способом збивання вершків основними 

операціями є очищення, нормалізація, пастеризація, охолодження, дозрівання, 

збиття вершків, промивка масляного зерна, соління, підфарбування, механічна 

обробка та пакування [7-8].  

Пастеризацію масла вершкового проводять при температурі +85…+90 °С з 

метою знищення мікрофлори і руйнування мікробних ферментів. Температура 

пастеризації вища за +90 °С або перевищення тривалості процесу негативно 

впливають на колір масла. Процес охолодження та дозрівання вершків має важливе 

технологічне значення.  

Збивання вершків проводять у масловиготовлювачах. Це циліндри, які 

обертаються навколо своєї осі, або стаціонарні апарати, які мають мішалки на осі. 

Під дією механічних ударів утворюється масляне зерно. Близько 70% зруйнованих 

жирових оболонок переходить до пахти.  

Після відділення пахти проводять промивання масляного зерна водою. Води 

беруть 50…60 % від маси вершків. З метою підвищення стійкості масла при 

зберіганні, після відділення води масло підсолюють сухою сіллю або розсолом. 

Необхідним процесом під час виробництва масла є його обробка з метою 

перетворення у моноліт та відділення лишку вологи. Для цього, масляне зерно 

пропускають крізь систему рифлених валиків. При цьому видаляється частина 
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води, а решта розподіляється рівномірно у масі. Утворюється щільний пласт, який 

зручно пакувати та зберігати. Масло, яке виготовлено цим методом, має приємний 

ніжний смак та аромат, воно більш стійке до пліснявіння, містить мало повітря.  

Структура масла складається з двох фаз: жирової та водяної. І перша, і друга 

фаза є розчинниками складових частин масла. Оптимальним є вміст у вершках 

30…35% твердого жиру. Якщо вміст твердого жиру більший, то масло кришиться, 

а якщо менший, то масло дуже м’яке.  

На формування асортименту вершкового масла впливають такі фактори: вид 

вершків (солодкі, кислі); термічна обробка вершків та її вид; масова частка жиру в 

маслі; наповнювачі; призначення; якість масла. Масло поділяється на такі групи: 

солодковершкове, кисловершкове, десертне, спеціального призначення, з низьким 

або підвищеним вмістом жиру, консервне [9-10]. 

Солодковершкове і кисловершкове масло випускають несолоним і солоним. 

Масова частка жиру в несолоному маслі – 82,5%, у солоному – 81,5%; води в обох 

видах масла 16%, сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) – 1,5%, солі у 

солоному маслі до 1,0%. Різновидом солодковершкового масла є вологодське 

масло. Для його виробництва, обробку вершків проводять при високій температурі. 

При цьому відбуваються зміни у складі білків. Масло має світло-жовтий колір, смак 

і запах як у високопастеризованих вершків.  

До вершкового масла також належить любительське, селянське та 

бутербродне масло. У любительському маслі вміст вологи досягає 20%. У 

бутербродному маслі вміст жиру – 62,5%, води – 35%, а СЗМЗ – 2,5…3,5%.  

У десертне масло вносять різні наповнювачі – цукор, какао, каву, мед, соки 

тощо. Масова частка жиру становить 50…60%, СЗМЗ – 10%.  

До масла спеціального призначення належать кулінарне і дитяче масло. 

Кулінарне масло виготовляють із суміші вершків і молочно-жирової емульсії олій, 

які підібрані за жирно-кислотним складом, із додаванням ароматизаторів і солі.  

Дитяче масло має високу біологічну цінність. До його складу входять олія, 

цикорій, какао тощо. Випускають такі різновиди дитячого масла: солодковершкове 
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без наповнювачів, солодковершкове з цикорієм, солодковершкове з какао. Масова 

частка жиру в такому маслі – 50%, у тому числі олії – 10%.  

Масло низької жирності містить багато сухих речовин. До нього належать 

столове і сирне масло. Столове масло виготовляють із суміші вершків і молочно-

білкової добавки; у суміш вносять каротин. Під час виготовлення сирного масла у 

вершки додають білково-жировий наповнювач, який готують із сичужних сирів або 

молочно-білкових концентратів та олій.  

Масло солодковершкове і кисловершкове, любительське, селянське і топлене 

за органолептичними показниками поділяється на два товарні сорти – вищий і 

перший. Решта видів масла на товарні сорти не поділяються. Вершкове масло 

приймається товароодержувачем за якістю в такі строки з моменту подачі 

транспорту: авторефрижераторів – не пізніше 12 годин, автономних 

рефрижераторних вагонів і човнів – не пізніше 24 годин.  

Однорідна партія – це масло одного виду і товарного сорту (за наявності 

сортів), виготовлене одним підприємством, з вершків однієї збійки або однієї 

ванни, в однорідній упаковці. В ході визначення якості вершкового масла 

враховують стан зовнішньої і споживчої тари (чистоту, цілісність, стан 

маркування), органолептичні та фізико-хімічні, мікробіологічні, медико-біологічні і 

санітарні показники. Масло, яке не відповідає показникам якості, вважається 

нестандартним. Стандартне масло повинно мати чистий смак та запах, які 

характерні для даного виду [10].  

Консистенція вершкового масла при температурі +10…+12 °С повинна бути 

щільною, рівномірною, поверхня на розрізі – трохи блискучою і сухою на вигляд 

або мати одиночні маленькі краплі вологи. У топленого масла консистенція м’яка, 

зерниста, у розтопленому вигляді масло повинно бути прозорим і не мати осаду. 

Колір – від білого до світло-жовтого є однорідним по всій масі, смак і запах чистий, 

без сторонніх присмаків і запахів; у топленого масла – специфічний.  

З фізико-хімічних показників у вершковому маслі враховують температуру; 

відхилення від маси нетто; вміст жиру, вологи, солі, цукру; кислотність. З 

мікробіологічних показників, у маслі враховують кількість мезофільних аеробних і 
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факультативних анаеробних мікроорганізмів і титр кишкової палички. Наявність 

патогенної мікрофлори не допускається. Крім того, в маслі нормується вміст 

токсичних елементів, антибіотиків і пестицидів. 

Масло з відхиленнями від вимог нормативної документації за фізико-

хімічними, мікробіологічними, медико-біологічними і санітарними нормами, а 

також упаковане в забруднену тару, з неправильним або нечітким маркуванням до 

реалізації не допускається.  

До дефектів масла відносять дефекти смаку, запаху, зовнішнього вигляду, 

обробки та консистенції, кольору, засолювання, пакування та маркування.  

Вершкове масло пакують у транспортну та споживчу тару. Транспортною 

тарою вершкового масла є картонні та дощані ящики масою нетто продукту 

відповідно 20 і 24 кг. Ящики попередньо вимощують пергаментом або 

кашированою фольгою. Цей матеріал повинен вкривати моноліт з усіх боків [8].  

Температура масла при випуску з підприємства для перевезення на відстань 

до 50 км не повинна перевищувати +10 °С у транспортній тарі і +5 °С – у 

споживчій. Топлене масло пакують в алюмінієві фляги та дерев'яні бочки (з буку, 

осики, липи та берези). Ящики або бочки перед пакуванням масла вимощують 

пергаментом, бочки ще вкривають захисним шаром казеїну, рідким склом або 

іншими матеріалами, які дозволені Міністерством охорони здоров’я. У 

підготовлену тару укладають пергамент, який змочують насиченим розчином солі; 

масло набивають щільно, уникаючи повітряних порожнеч. Набивання проводять 

при температурі +10…+12 °С, коли масло має відповідну пружність та достатню 

щільність.  

Споживчою тарою та упаковкою для масла служать брикети, стаканчики, 

пачки, банки, бочки. Для роздрібної торгівлі масло розфасовують у бруски, які 

загорнуті у пергамент або фольгу. Кожна одиниця споживчої тари з маслом 

маркується. Маркування наносять на етикетку або безпосередньо на упаковку. Крім 

загальноприйнятих маркувальних даних, на споживчій тарі або упаковці вказують 

дату розфасування, термін реалізації, інформацію про харчову та енергетичну 

цінність масла. На транспортній тарі позначають номер партії і ящика (бочки) з 
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початку місяця, масу нетто масла в пакувальній одиниці (на бочках додатково масу 

брутто і тари), кількість пакувальних одиниць (на тарі з фасованим маслом).  

Транспортування і зберігання масла здійснюють згідно з правилами 

перевезення і зберігання продуктів, що швидко псуються. Масло можна перевозити 

усіма видами транспорту. У процесі зберігання якість масла може погіршуватися. 

Приміщення, де зберігають масло, повинно бути чистим, без доступу світла. Термін 

зберігання залежить від температури та виду масла і коливається від 7 до 12 

місяців. Фасоване масло зберігають при температурі –18 °С не більше ніж 1 місяць. 

Кисломолочне масло зберігається довше, ніж солодковершкове. Топлене масло 

зберігається при температурі +3…+8 °С до одного року. Якщо топлене масло 

зберігати при температурі –8 °С воно може змінити колір, тому його треба 

зберігати при температурі –5…7 °С. Коли масло відправляють до реалізації, воно 

повинно мати температуру не вищу за –10 °С. На складі масло повинно зберігатися 

при температурі від –2 до +2 °С протягом 10…15 діб. У магазині масло повинно 

зберігатися при температурі не вищій за +3 °С протягом 3 діб літом та 5 діб зимою. 

Топлене масло – літом 10 діб, зимою – 15 діб. Якщо масло зберігають у магазині 

при температурі не вищій за +8 °С, то використовують зимові терміни 

зберігання [1; 10]. 

Висновки. Отже, на сьогодні, процес виробництва масла вершкового цілком 

покладається на ряд вимог до формування його якісних характеристик за умов 

посиленої конкуренції та динамічності ринкового попиту. В даних питаннях 

важливим є те, що сучасний виробник масла вершкового повинен керуватись 

чіткими інструкціями методів і способів найбільш продуктивних технологій його 

виробництва. В першу чергу, це дасть змогу більш детальніше проаналізувати 

смаки і уподобання споживачів, підвищити конкурентоспроможність та 

запропонувати нові підходи до розширення його асортименту.  
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Анотація. У статті розглянуто стан ринку 
комплектуючих елементів і аксесуарів до 
автомобілів на прикладі ПП «ШипШина». 
Виділено основні переваги та проблеми 
функціонування субєкта господарювання на 
ринку комплектуючих елементів і аксесуарів 
до автомобілів. Розглянуто діяльність ПП 
«ШипШина» зі сторони формування його 
конкурентних позицій здійснення 
торговельних операцій і надання послуг 
автосервісу. Вивчено внутрішній 
маркетинговий стан ПП «ШипШина» із 
застосуванням матриці «Swot-аналізу». 
Наведено сильні та слабкі сторони ПП 

«ШипШина», виявлено пріоритетні 
напрямки та можливі ризики конкурентних 
позицій на ринку комплектуючих елементів і 
аксесуарів до автомобілів міста 
Хмельницький. 

Abstract. The paper is devoted to the state of the 

market of components and accessories for 

automobiles on the example of private enterprise 

«ShipShina». It was emphasized the main 

advantages and problems of private enterprises 

business in the market of components and 

accessories for automobiles. It was viewed the 

activity of private enterprise «ShipShina» from 

the side of formation of its competitive positions 

of trade operations realization and providing the 

car services. It was researched the internal 

marketing status of private enterprise 

«ShipShina» with the use of the «Swot-analysis» 

matrix. It was underlined the strengths and 

weaknesses of private enterprise «ShipShina», 

priority directions and possible risks of 

competitive positions in the Khmelnytskyi 

market of components and accessories for cars. 
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Вступ. На сьогодні, ринок автозапчастин – є однією з важливих 

складових товарного ринку України, товарообіг якого складає 

близько 2 млрд. дол. США. Характерною рисою функціонування цього ринку є 

одночасний продаж різних автозапчастин: нових оригінальних, тих які були в 

експлуатації, відновлених, неоригінальних. Важливою рисою ринку є товарна 

конкуренція між цими автозапчастинами в процесі виготовлення, попиту та 

продажу. Це випливає із характеру та умов експлуатації автомобілів, 

купівельної спроможності покупців, умов закупівлі, забезпечення попиту 

промисловістю та продавцями, наявністю деталей, матеріалів та обладнання в 

необхідний момент часу. Виходчи з того, що сучасний ринок автозапчастин 

розвивається досить динамічно та характеризується такими рисами, як 

хаотичність і невизначеність (місце, час, обсяг, номенклатура виникнення 

потреби, попиту та його задоволення), на сьогодні, досить важливо приділяти 

значну частину наукових досліджень його аналізу.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. В роботах вітчизняних 

науковців Поліщука І. Ф., Ячиченко Н. П., Васильєва С. А., російських 

дослідників Волгіна В. В. та Маркіна В. В. досить глибоко розкриті питання 

управління продажем автозапчастин, динаміки та структури 

ринку,  особливостей його функціонування. Проте, на сьогоднішній день 

актуальним залишається вивчення проблем застосування конкурентних 

стратегій, які стосуються взаємодії із споживачами на вітчизняному ринку 

автозапчастин. 

Основною метою статті є аналіз ринку комплектуючих елементів і 

аксесуарів до автомобілей з метою розробки положень використання 

маркетингової концепції управління в діяльності торгово-посередницьких 

підприємств на вітчизняному ринку. 
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Результати дослідження. Місто Хмельницький знаходиться у межах 

західної України та є адміністративним центром Хмельницької області 

Хмельницького району. Місто Хмельницький – значний історичний та сучасний 

економічний і культурний центр Поділля, населення якого становить 267891 осіб. 

Хмельницька область володіє розвиненою транспортною 

інфраструктурою, яка представлекна залізничними та автомобільними 

магістралями державного значення.  

У місті широко розвинена інфраструктура послуг шиномонтажу та 

автосервісу. В останні роки попит на цей вид послуг різко збільшився з 

наступних причин:  

- зростання кількості нових підприємств, які купують автомобільну 

техніку та не формують ремонтну базою, розраховуючи тільки на сервіс 

виробників;  

- зростання середніх підприємств, що намагаючись знижувати 

собівартість, позбавляються від ремонтних цехів, воліючи обслуговувати 

машини в сервісних фірмах;  

- наявності великої кількості підприємств, що зберігають ремонтні 

потужності та не віддають перевагу запасам деталей, вважаючи за краще 

термінові поставки;  

- зростання попиту на новітні моделі, які важко ремонтувати власними 

ресурсами, уникаючи витрат на спеціальне обладнання та навчання 

працівників;  

- зростання приватних власників автомобілів, для яких ринок посилив 

умови заробітків та надав можливості для їх збільшення з метою зменшення 

витрачання часу на ремонт машин.  

За даними Хмельницького бізнес каталогу організацій у 2018 р. в 

Хмельницькому налічувалося 78 підприємств автосервісу. На практиці ця 

цифра перевищує офіційні показники на 50-60%. Близько 80% від усієї маси 

підприємств належать приватним компаніям. При цьому, лише менше 10% з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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них можуть задовольняти всім вимогам, які пред’являються до системи 

організації та якості надання послуг автосервісу  

Конкурентоспроможність будь-якого автомагазину багато в чому 

визначаться рівнем розвитку підприємства в широті асортименту товарів, 

наявністі послуг з встановлення автошин, дисків, обслуговуванні акб, заміні 

тормозних колодок та мастила. Дані види діяльності стали нормою для 

основної маси торговельних підприємств.  

Підприємства з продажу автомобільних комплектуючих та 

обслуговування автотранспортних засобів є основною ланкою з надання 

комплексу послуг автосервісу широкого спектру. Саме вони беруть на себе 

основне навантаження щодо задоволення потреб автовласників в послугах 

автосервісу і реалізують функцій підтримки і відновлення працездатності 

автомобілів [1, с. 21]. 

Незважаючи на те, що в Хмельницькому більше 65% сервісів різного 

рівня займаються реалізацією запасних частин, більшість автовласників 

вважають за краще купувати запчастини на авторинках, де асортимент є 

ширшим, а ціни – нижчі. Що ж стосується якості пропонованого товару, у 8 

випадках з 10 запропонують деталі, що виготовлені кустарним способом, який 

порушуючи технологію виробництва знижує якості і термінах експлуатації 

автомобілів, а особливо на безпеці руху.  

Аналіз попиту на автотовари є одним з елементів управління запасами. 

Обсяг попиту покупців при роздрібному продажі схильний до різних коливань і 

не може розглядатися в якості конкретної величини. Через те, в системах 

управління запасами автозапчастин враховується стохастичний (невизначений) 

характер попиту роздрібної торгівлі [2, с. 48]. 

При аналізі статистичних даних виявляють співвідношення між кількістю 

автомобілів в досліджуваному районі і кількістю номенклатури замовлених 

протягом року автотоватоварів, а також їх вартістю і вагою. Отримані в 

результаті аналізу дані допомагають з'ясувати які товари користуються 
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найбільшим попитом, середній попит, частоту заміни деталі і середню 

величину витрат власників машин на їх утримання. 

З метою підпорядкування виробництва запасних частин до умов збуту 

необхідно практикувати аналіз попиту, а не фактичних продаж, щзо полягає в 

обліку облік і аналізі як виконаного, так і незадоволеного попиту. Найбільш 

досконалим інструментом є застосування комп'ютерних програм аналізу, які 

дають змогу забезпречити отримання статистичних даних, аналізів і прогнозів 

по кожному найменуванню деталей у різних аспектах. Відібрана і 

систематизована інформація, отримана при аналізі попиту, служить базою для 

планування виробництва і поставок, управління запасами в мережі розподілу і 

збуту. Щоб сконцентрувати основну увагу на тих деталях, які найчастіше 

продаються і дають основну частку обсягу збуту, а які – прибутки, необхідно 

здійснювати аналіз їх збуту у розрізі окремих груп попиту [3, с. 18] 

Відоме «Правило Парето» свідчить, що якщо компанія пропонує 

широкий асортимент продукції, то зазвичай 80% всього обсягу продажів 

припадає на 20% найменувань номенклатури товарів. Щодо ринку 

автозапчастин, це правило стає ще більш жорстким – на 5% всієї номенклатури 

запчастин припадає 50% всього обсягу продажів. Саме на ці 5% товарних 

позицій і слід робити акцент.  

Попит на запасні частини, в першу чергу, залежить від кількості 

автотранспорту. Чисельність автотранспорту в місті Хмельньцький становить 

89189, з них приватного – 71026 одиниць.  

Попит на запасні частини, також, залежить від наявності і властивостей 

конкурентного середовища. Збільшення кількості та структури парку легкових 

автомобілів Хмельницького, сприятиме розвитку спеціалізованих магазинів 

відповідних видів транспорту.  

Підприємства автосервісу та автомагазини, виходячи з числа робочих та 

виду виконуваних робіт, можна підрозділити на три основні типи: малі, середні 

та великі.  
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Малі станції обслуговування з числом робочих постів до 10 виконують 

наступні види робіт: мийно-прибиральні, експрес-діагностику, технічне 

обслуговування, змащування, шиномонтаж, обслуговування 

електрокарбюраторів, підзарядку акумуляторів, обслуговування кузовва, 

підфарбовування кузова, зварювання, технічний ремонт агрегатів, а також 

продаж запасних частин, автокомплектуючих та експлуатаційних матеріалів.  

Середні станції обслуговування з числом робочих постів від 11 до 35 

виконують ті ж роботи, що і малі станції. Крім того, на середніх станціях 

проводиться повна діагностика технічного стану автомобіля та його агрегатів, 

забарвлення всього автомобіля, шпалерні роботи, заміна агрегатів, ремонт 

акумуляторних батарей, а також продаж автомобілів і запасних. [1, с. 13] 

Великі станцій обслуговування з числом посад більш 35, виконують всі 

види обслуговування і ремонту, аналогічні середні станціям в повному обсязі. 

На великих станціях є спеціалізовані ділянки для проведення капіщного 

ремонту агрегатів і вузлів. Для виконання робіт з діагностики й технічного 

обслуговування можуть застосовуватися потокові лінії. Як правило, на цих 

станціях здійснюється продаж автомобілів і запасних частин.  

Підприємство ПП «ШипШина» – магазин для автолюбителів, 

розташований у місті Хмельницький по вул. Кам’янецькій 137.  

Важливу роль серед бюджетоутворюючих підприємств району займає і 

ПП «ШипШина», частка якої на ринку послуг автосервісу та продажу 

автотоварів складає близько 5% [4]. 

У 2016 р. Розпочато діяльність магазину запасних частин, витратних 

матеріалів та аксесуарів. Велика частина обороту магазину забезпечується за 

рахунок продажу запасних частин і витратних матеріалів для автомобілів 

іноземного виробництва.  

База даних підприємства дозволяє скоординувати існуючий на даний 

момент попит і пропозиція на ринку автомобілів міста і області. Протягом 

робочого дня в сервісній зоні компанії виробляються обслуговування та ремонт 

різної складності 15-20 автомобілів. Споживачі – в основному чоловіки у віці 
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від 25 до 65 років з середнім рівнем доходу. Їх приваблює близькість до 

будинку, зручне місце розташування, наявність парковок, невисокі ціни, 

широкий асортимент послуг, знижки, наявність кафе-ресторану.  

До основних постачальниках відносяться: завод «Око» (підйомники і 

обладнання для автосервісу), Автосоюз, ринок Алмаз і Фортуна, Автоєвропа та 

інші, а також зарубіжні партнери.  

Асортимент товарів ПП «ШипШина»: запасні частини на вітчизняні та 

закордонні автомобілі, якісні літні і зимові шини (автошини) таких провідних 

світових виробників, як: Nokian, Dunlop, Michelin, Yokohama, Bridgestone, 

GoodYear, BFGoodrich, Gislaved, Continental, автомобільні колісні диски, 

автомобільні, автомузика, сигналізації, акб, автохімія [4]. 

Цінова політика підприємства полягає у встановленні ціни по сегментах 

ринку. При цьому ціни розрізняються в основному по споживчому сегменту. 

Метод знижок і дисконтні картки «Tvist» використовуються для стимулювання 

наданих послуг.  

До сильних сторін підприємства відносяться: репутація, висока якість 

послуг і продукції, велика мережа спеціалізованих автомагазинів по території 

України, найбільший асортимент шин на ринку.  

Досить значну увагу приділяють вивченню та формуванню 

конкурентоспроможності ПП «ШипШина».  

Методами підвищення конкурентоспроможності ПП «ШипШина» є:  

1. Одна з найважливіших задач ПП «ШипШина» полягає в постійному 

відстеженні настрою клієнта. Для її вирішення її застосовують опитування 

громадської думки, аналіз іміджу підприємства, сервіс-тести і т.д. 

2. На ПП «ШипШина» існує послуга прямого приймання або 

«активного приймання» – це організаційний процес, який визначає кроки, які 

слід вживати при роботі з замовником, призначений для клієнтів і складних 

робіт. 
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3. Гнучкий графік обслуговування – він завжди стоїть на першому 

місці серед переваг клієнтів. ПП «ШиШина» виграє на тому, що працює і пізно 

ввечері та суботу.  

Серед відмінних особливостей ПП «ШипШина» можна виділити:  

− низькі ціни,  

− гнучкі знижки і дисконтні карти постійних клієнтів  

− широкий перелік послуг, що надаються з консультуванням та 

шиномонтажем.  

Для деталізованого аналізу місця ПП «ШипШина» на ринку м.Хмельницький 

та його конкурентоспроможності проведемо SWOT-аналіз [5, с. 5] 

Метод SWOT-аналізу (strengths – сила, weaknesses – слабкість, 

opportunities – можливості, threats – загрози) дозволяє провести спільне 

вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Застосовуючи 

метод SWOT, вдається встановити зв'язок між силою і слабкістю, що 

притаманні організації, зовнішніми погрозами і можливостями. Методологія 

SWOT припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, надалі – загроз 

і можливостей, що супроводжується встановленням ланцюжків зв'язків між 

ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії 

організації.  

Складемо перелік параметрів, за якими буде оцінюватися внутрішнє 

середовище організації для виявлення сильних і слабких сторін (наприклад: 

людські ресурси, виробництво, фінанси, маркетинг, культура, імідж). По 

кожному параметру необхідно визначити, що саме є силою або слабкістю 

організації.  

Складемо перелік параметрів, за яким буде оцінюватися зовнішнє 

середовище організація з метою виявлення загроз і можливостей (наприклад: 

ринок, конкуренція, економіка, політика, науково-технічний прогрес, 

соціально-культурні фактори, міжнародні події). По кожному параметру 

необхідно визначити, що є можливістю, а що загрозою для підприємства.  
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На наступному етапі, необхідно вибрати найбільш важливі можливості і 

загрози. Для цього доцільно використати бальну оцінку або побудувати 

відповідні матриці (матриці загроз і можливостей).  

Матриця можливостей будується наступним чином: зверху відкладається 

ступінь впливу можливості на діяльність організації (сильне, помірковане, 

мале); збоку відкладається ймовірність того, що організація зможе 

скористатися можливістю (висока, середня і низька). Отримані всередині 

матриці десять полів можливостей мають різне значення для організації.  

До головних можливостей підприємства слід віднести: 

- відкриття гіпермаркету з продажу шин, запасних частин;  

- збільшення кількості постачальників, у тому числі зарубіжних;  

- розширення переліку послуг підприємства.  

Матриця загроз будується аналогічно [5, с. 6]. 

Складемо матрицю SWOT, куди вносяться найбільш важливі сильні і 

слабкі сторонни (табл. 1). 

Таблиця 1 

Сильні та слабкі сторони ПП «ШипШина» 
Сильні сторони Слабкі сторони 

− зручне місце розташування поблизу автобусної зупинки на 
перетині головних вулиць, (що характеризується високим 
потоком покупців); 
− низькі ціни (цінова політика характеризується оптимальним 
рівнем між витратами і прибутком, що пояснюється невеликою 
торговою націнкою, яка дозволяє зробити продукцію магазину 
привабливою для клієнтів); 
− фірмовий стиль (характерний для внутрішнього і 
зовнішнього вигляду, дизайн, використання теплих насичених 
тонів, національний колорит (цвіт шипшини) вигідно відрізняє 
даний магазин від конкурентів; 
− приємне обслуговування (продавці-консультанти з 
приємною зовнішністю, завжди доброзичливі і налаштовані 
позитивно по відношенню до покупців); 
− широкий асортимент (наявність великої кількості 
постачальників дозволяє розширювати асортиментний перелік) 

− підвищення попиту на 
автозапчастини на 
авторинках; 
− у приватних магазинах 
досить високі ціни, які 
зупииняють клієнтів; 
− збільшення додаткових 
витрат на послуги; 
− збільшення додаткових 
витрат на рекламу; 
− зменшення попиту 
через появу 
альтернативних продавців-
конкурентів на ринку 

Джерело: складено автором на основі [5-8] 
 
Згідно таблиці 1, слід зазначити, що саме аналіз сильних та слабких 

сторін є важливим інструментом при розгляді маркетингової стратегії 
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підприємства, яка в першу чергу, націлена на збільшення обсягу наданих 

послуг і продажу автомобільних комплектуючих.  

Значну частку в обороті фірми традиційно займають продаж і 

встановлення автошин, АКБ, дисків та автохімії. Саме з цими послугами фірма 

нещодавно вийшла на ринок, що розвивається, заробила певний імідж і 

сформувала коло постійних клієнтів. Проте в даний час споживачам більшою 

мірою необхідний кваліфікований підбір комплектуючих елементів автомобіля 

та професійне їх встановлення. Проведення таких робіт потребує великої 

кількості складного і дорогого сучасного обладнання, відповідного 

інформаційного забезпечення та кваліфікованого персоналу. Вище наведені 

факти дозволяють зробити висновок про те, що підприємство характеризується 

досить широкою пропозицією послуг, що посилює його конкурентні позиції, 

підвищує попит та розширює клієнтську базу. Поряд з цим, відмінними 

особливостями підприємства є висока якість послуг, що надаються, швидкість 

виконання шиномонтажних робіт, а також високий рівень обслуговування.  

Висновок. Таким чином, аналіз зовнішнього середовища показав, що 

конкурентоспроможність будь-якого автомагазину багато в чому визначаться 

рівнем розвитку сервісного обслуговування, компетентного консультування, 

шириною асортименту, а також умовами гарантійних взаємовідносин з 

підприємством – виробником. Основною ланкою у структурі обслуговування 

автотранспортних засобів магазину ПП «ШипШина» є надання комплексу 

послуг шиномонтажу. Саме вони беруть на себе основне навантаження щодо 

задоволення потреб автовласників в послугах з підбору та встановлення якісних 

та відповідних автошин, АКБ, дисків. ПП «ШипШина» займає важливу роль 

серед шинних центрів у м. Хмельницькому, оскільки його частка на ринку 

автопослуг зростає. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ІГРАШОК В УКРАЇНІ ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ 
КОНКУРЕНТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ПП «СІМБА») 

 

Анотація. У статті проаналізовано сучасний 
стану ринку іграшок в Україні. Окреслені 
особливості конкуренції на ринку іграшок. 
Розглянуті найбільші гравці ринку іграшок в 
Україні, в тому числі іноземні. В роботі 
також наведено розподіл ринку серед 
мережевих магазинів дитячих товарів в 
Україні. В роботі наведені дані про частки 
імпортованої продукції та продукції 
внутрішнього виробництва, а також 
динаміку змін цих даних протягом кількох 
років. Розглянуто об’єм ринку іграшок 
України та показники експорту іграшок за 
2014-2018 роки. Окреслені особливості 
конкурентоспроможності різних видів 
іграшок. Зроблений висновок про 
перспективність виходу на ринок дитячих 
іграшок вітчизняних підприємств, в 
залежності від зовнішніх факторів. 
Ключові слова: іграшки, експертиза,, 
асортимент, конкуренція, ринок. 

Abstract. The article analyzes the current state 

of the toy market in Ukraine. The features of 

competition on the toy market are outlined. 

Considered the largest players in the market of 

toys in Ukraine, including foreign ones. The 

paper also describes the distribution of the 

market among children's goods stores in 

Ukraine. The paper presents data on the share 

of imported products and domestic production, 

as well as the dynamics of changes in these 

data over several years. Considered the 

volume of Ukrainian toys market and 

indicators of export of toys for 2014-2018. The 

features of the competitiveness of various types 

of toys are outlined. The conclusion about the 

prospect of entering the market of children's 

toys of domestic enterprises, depending on 

external factors, is made. 

Keywords: toys, examination, assortment, 

competition, market. 
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Вступ. Актуальність даного дослідження визначається активним 

розвитком ринку дитячих товарів в Україні. Перехід до ринкових відносин, 

особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в реалізації методів 

і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили 

необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості 

іграшок в магазинах та на ринку. 

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за 

допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження 

цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення 

кількості і якості іграшок, які споживаються. Важливе значення для 

торговельного підприємства має продаж якісних іграшок. Визначним серед 

покупців іграшок займають споживчі переваги щодо гігієнічності та 

нешкідливості. Значне місце при реалізації іграшок займає асортимент. 

Мета статті. Метою статті є надання практичних рекомендацій щодо 

удосконалення формування їх конкурентних особливостей на ринку іграшок.  

Методологічною базою статті є теорія маркетингу; загальнонаукові 

методи, зокрема системного аналізу, аналіз статистичних даних і аналогій. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Аналізу ринку іграшок, 

призначення було присвячено цілу низку досліджень вітчизняних і зарубіжних 

вчених: Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, О. О. Вовчик-Блакитна, Л. М. Герус, 

К. І. Матейко, О. С. Іванова, В. В. Нестеренко. 

У даному досліджені проаналізовано ринок іграшок в Україні. З виходом 

українських підприємств на зовнішній ринок та доступністю українського 

ринку для зарубіжних фірм, проблема якості продукції стала пріоритетною для 

вітчизняного товаровиробника. У розвинених країнах світу питання 

покращення якості займає провідне місце в забезпеченні 

конкурентоспроможності товарів культурно-побутового призначення, в тому 

числі й іграшок. Саме тому тема «Аналіз ринку іграшок в Україні та 

формування їх конкурентних особливостей (на прикладі ПП «Сімба»)» є на 

даний час досить актуальною. 
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Результати дослідження. Ринок іграшок щорічно зростає на 2-3 % в рік. 

Так, за даними Державної служби статистики України, продажі в сегменті «Ігри 

та іграшки» в останні три роки показували позитивну динаміку [1]. При цьому 

зростають темпи продажу різних розвиваючих іграшок (конструкторів, дитячих 

комп'ютерів, інтерактивних ігор) і знижуються темпи продажів іграшок на 

військову тематику. Змінюються і критерії вибору продукції для дітей. Якщо 

раніше багато батьків у першу чергу звертали увагу на зовнішній вигляд і 

вартість товару, то зараз на першому місці стоїть безпека виробу, що, за 

думкою споживачів, пов’язано із відомістю торгової марки, країни виробництва 

(віддають перевагу вітчизняним і європейським виробникам), наявністю 

сертифікату якості і гігієнічних висновків. Головною мотивацією при виборі 

продукції споживачами є турбота батьків про здоров'я своїх дітей, що стає 

запорукою готовності споживачів платити за якісний товар. Такий підхід 

споживачів, як переважно логічний спосіб вибору дитячих товарів на відмінну 

від емоційного способу [1], позначився на структурі асортименту. Якщо 

декілька років тому близько 70 % ринку дитячих товарів належало «стихійним 

базарам», які пропонували недорогі китайські вироби, то зараз біля половини 

ринку дитячих товарів належить спеціалізованим магазинам. Однак, значна 

частка ринку і досі знаходиться в тіні. Через це, назвати точний обсяг ринку 

вкрай складно. Деякі експерти визначають обсяг ринку дитячих іграшок в 400 

млн дол. США. Лише близько 15 % ринку припадає на українських виробників, 

до 60% – на Китай, 25 % – країни СНД, решта – Польща і США. Українські 

виробники іграшок достатньо дрібні. За різними оцінками їх менше ста в 

Україні. В основному, це фізичні особи-підприємці, які виробляють м'які та 

пластмасові іграшки. Великих фабрик, які спеціалізуються на виробництві 

іграшок, в країні одиниці [2]. Однак в останні пару років, коли в Україні 

посилилися патріотичні настрої, ринок став поповнюватися все новими 

вітчизняними гравцями. Тому можна сказати, що українська індустрія іграшок 

ще мало розвинена, і потенціал у галузі досить великий. Особливо це 

стосується окремих ніш, наприклад, виробництва розвиваючих іграшок. 
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Але, через дефіцит інвестиційних вкладень вітчизняний ринок помітно 

поступається західним фірмам, що створює більш складні іграшки. Як вже 

говорилося вище наш ринок виробляє тільки найпростіші пластмасові вироби, 

порівняно з західними інтерактивними іграшками він не конкурентоздатний. 

Але навіть з цієї ситуації є вихід - виробництво великих або якщо їх такими 

можна назвати гігантських іграшок. До них відносяться великі дитячі 

мотоцикли, автомобілі , всілякі пластмасові гірки. 

На відміну від інших галузей західна конкуренція тут практично 

зводиться нанівець, через дуже дорогий доставки. Тому ви можете з легкістю 

зайняти цю нішу без загрози бути витиснутими європейськими «гігантами» [9]. 

Попит на великі іграшки за останні час зростає з кожним роком, і це не 

тільки дитячі сади, але й звичайні громадяни бажають зробити своєму малюкові 

«великий сюрприз» або просто батьки купують гірки або пісочниці для 

облаштування дачі або заміського будинку. Попит досить великий, а ось 

пропозицій поки що замало. 

Іграшки в Україні реалізуються в магазинах та на ринках. Великими 

магазинами з продажу іграшок в м. Хмельницький є «Simba», «Носоріг», 

«Чадо». 

Іграшки також продаються в магазинах мережі супермаркетів та 

мегамаркетів. У магазинах України практично немає дешевої вітчизняної 

продукції, тому що її майже не виробляють. Статистика повідомляє, що попит 

на іграшку знизився у 8 разів, то це й завдяки тому, що знизилась 

народжуваність, а також внаслідок, високої ціни на іграшку батьки її придбати 

не можуть, а дешевої просто немає. Наприклад, конструктори, які розвивають 

дитячу фантазію, мають вартість від 70 до 1000 гривень, а середній заробіток по 

Україні 4000 грн. [4]. 

Багато іграшок невідомих підприємств надходять на український ринок з 

оптових ринків міст Одеси, Хмельницького, Києва, Харкова. 

Незважаючи на фінансові негаразди, активізувався попит на дорогі 

технологічні розваги і дитячу робототехніку, а популярність м'яких іграшок, 
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навпаки, зменшилася. Більше того, міжнародні фахівці запевняють, що до 2016 

р. динаміка українського ринку м'яких і пластикових іграшок йшла врозріз із 

загальносвітовими тенденціями. В усякому разі, популярність цих іграшок була 

досить високою, що дозволило вітчизняним виробникам зміцнити свої 

позиції [5, с. 13]. 

Вітчизняні оператори починають витісняти імпортерів з сегменту м'яких 

іграшок.  

Якщо кілька років тому імпорт займав в продажах до 70%, то зараз лише 

30-40% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Імпорт іграшок в Україну за 2014-2018 рр.  
Джерело: складено на основі [8] 

 
Проте, подальший розвиток стримується прямою залежністю від курсу 

валют і цін на вітчизняну продукцію – частину сировини все одно доводиться 

імпортувати. Проблема в тому, що плюш і велюр, використовувані для 

виготовлення м'яких іграшок, в Україні не випускаються, і сировина 

подорожчала на 60% (витрати на тканині в структурі собівартості складають до 

25%) . Сьогодні ситуація з попитом на іграшки в Україні почала 

стабілізуватися. На українському іграшковому ринку залишається досить 

невеликих ніша для оригінальної продукції, вироблюваної навіть невеликими 

підприємствами: наприклад ляльки, пошиті вручну із матеріалу без 

пластикових деталей і т. д. Правда, треба відмітити, що на українському ринку 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 2015 2016 2017 2018



 

 

906 

 

іграшок залишається сегмент, заповнити який вітчизняні виробники просто не в 

змозі. Йдеться про дитячі автомобілі конструктори, повчальні і ігрові приставки 

(загальносвітовий постачальник - китайські підприємства), для випуску яких у 

Україні зараз відсутня необхідна база. У цьому сегменті вплив кризи, і в першу 

чергу ріст курсу валют, відчувся повною мірою. [5] 

Якщо до економічного спаду українці охоче придбавали «складні» 

іграшки за цінами вище 150 грн. за штуку, то падіння прибутків для багатьох 

споживачів зробило навіть докризові ціни психологічно неприйнятними. Крім 

того, до проблем імпортерів додалася криза платежів з боку неспеціалізованого 

мережевого рітейлу, який, за їх словами, досі не дозволений. В той же час треба 

визнати, що у разі відновлення платоспроможності населення імпортери 

можуть швидко відвоювати втрачені позиції – серйозної конкуренції з боку 

українських виробників іграшок доки не передбачається [4]. 

Вже більше не можна говорити про те, що Україна відстає від трендів 

Європи і США хоча б на рік. Всі рітейлери, виробники, імпортери і 

дистриб’ютори привозять новинки практично одночасно зі світовими лончами. 

Винятки можуть бути пов’язані лише з ліцензійними продуктами, коли в США 

мультфільм вже показали, а в Україні – ще ні. 

При цьому продажі іграшок на світовому ринку зросли за останній рік на 

4%. За даними NDP Group в топ-10 світових брендів іграшок за кількістю 

продажів в січні-червні 2018 року увійшли L. O. L. Surprise!, Total Marvel, Star 

Wars, Nerf, Barbie, Hot Wheels та інші. Закриває десятку лідерів LEGO City. 

Схожі тенденції спостерігаються в Україні. [3] 

З минулого року обсяг ринку іграшок України збільшився на 14,9% і до 

кінця року може дотягнути до 20%, досягнувши $633 млн. Для порівняння: у 

2017-му ринок становив $551 млн, а роком раніше – $472 млн. (рис. 2). 
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Рис. 2. Об’єм ринку іграшок України 

Джерело: складено на основі [3] 
 

Зростає також експорт іграшок з України, який до кінця 2018-го 

збільшиться на 50,4%. У фінансовому еквіваленті це відповідає сумі в $34,6 

млн. (рис. 3). 

Рис. 3. Експорт іграшок з України 2015-2018 р. 
Джерело: складено на основі [3, с. 22] 
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По каналах збуту в Україні безумовним лідером є спеціалізований 

роздріб. За даними  Української Асоціації індустрії іграшок (УАІІ), за останній 

рік він виріс всього на 1,5%, але при цьому забезпечує колосальні 69,7% 

загальних продажів. Магазини більш широкої спеціалізації, для яких іграшки – 

лише деяка частина асортименту, продають 9,04% іграшок. [6] 

Говорити про інтернет-торгівлю, як про тренд майбутнього, останнім 

часом дуже по сучасному. Проте, за останній рік цей канал зменшив свою 

частку з 13,21% до 12,31%. Очевидна тенденція для України в тому, що 

традиційний роздріб продовжить жити і процвітати, незважаючи на всі 

популярні передбачення про те, що онлайн знищить офлайн (рис. 4) 

Найбільш успішними на ринку є мережі дитячих товарів, такі як 

«Антошка»; «Будинок іграшок»; «Смік», «Chicco», «Сімба», «Тигрес». 

 

Рис. 4. Канали збуту в Україні 2017-2018 р. 
Джерело: складено на основі [3] 

 
В рамках дослідження у ПП «Сімба» було опитано 1200 батьків. З них 

48% мам і 52% батьків. (рис. 5, 6)  
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Рис. 5. Вік дитини, для якої здійснено покупку іграшки у ПП «Сімба» 2018 р. 
Джерело: складено на основі [3] 

 

 
Рис. 6. Сфера діяльності респондентів 2018 р. 

Джерело складено на основі [3] 
 

Як з’ясувалося, основною особою, яка приймає рішення про вибір 

іграшки, залишається мама – 69,19%. Роль батька в ухваленні рішення, хоч 

незначно, але продовжує знижуватися на 0,5% і досягла 17,71%. Роль дитини 

зросла на 4% в порівнянні з дослідженням 2017 року і досягла 13,1% всіх 

рішення у виборі іграшки. [3] 
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Водночас мами залишаються основним покупцем іграшок для дитини. У 

жовтні 2018 року вони купували іграшки в 4,5 рази частіше тата. 

Висновки. Отже, аналіз ринку дитячих іграшок показав, що ринок 

стабільно росте вже, незважаючи на прискорену циклічність економічних криз. 

Найбільш успішними на ринку є мережі дитячих товарів, такі як «Антошка»; 

«Будинок іграшок»; «Смік», «Chicco», «Епік», «Сімба». 

Ринок дитячих іграшок зростає в середньому на 2-3% в рік. Споживачі 

почали надавати перевагу розвиваючим іграшкам від відомих брендів. Через 

кризу в країні та перенасичення пропозиції іноземними брендами, був 

відзначений спад розвитку деяких сегментів дитячих товарів, зокрема сегмент 

взуття та одягу. Екологічно чисті дерев’яні іграшки – перспективний для 

вітчизняних виробників напрям розширення асортименту, враховуючи тренд 

перерозподілу асортименту дитячих товарів у бік вітчизняних товарів. 

Проведений аналіз тенденцій ринку дитячих іграшок в Україні дозволив 

виокремити основні тенденції та перспективи розвитку окремих сегментів 

дитячого ринку в Україні, що відноситься до наукової новизни проведеного 

дослідження. Правильне використання даної інформації може створити шляхи 

швидкого виведення українських підприємств з економічної кризи.  
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Анотація. У статті проаналізовано сучасний 
стан виробництва і реалізації виноградного вина 
в Україні за  2016 – 2017 рр. Охарактеризовано 
стан розвитку виноробної галузі в Україні, а 
також розглянуто її актуальні проблеми та 
загрози в сучасних умовах нестабільної 
економіки. Виділено основні ринкові сегменти 
постачання продукції вітчизняного виробництва. 
Наведено динаміку виробництва вітчизняних вин 
у розрізі найбільших виробників останніх років, а 
також сумарний обсяг експорту та імпорту 
відповідно до товарних позицій за кодами 
УКТЗЕД. Обґрунтовано діяльність дрібних 
виробників виноробної продукції різних регіонів 
України. 
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виробництво, споживання, дрібні виробники 
виноробної продукції, експорт та імпорт вин. 

Abstract. The paper analyzes the current state of 

production and marketing of grape wine in 

Ukraine for 2016-2017. It was characterized the 

state of the development of the wine industry in 

Ukraine, as well as its actual problems and 

threats in the current conditions of unstable 

economy. It was emphasized the main market 

segments of national production supply. It 

presented the dynamics of national wines 

production in terms of the largest producers of the 

last years, as well, as the total volume of export 

and import according to the commodity positions 

of UKTZED codes. It was underlined the activity 

of small producers of winemaking products in 

different regions of Ukraine. 
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Вступ. Сучасний етап розвитку вітчизняного виноградарства 

характеризується глибокими занепадом, який став наслідком політичної ситуації в 

Україні. В сучасних умовах наша країна на світовому економічному просторі ринку 

виноробної продукції опинилася на другорядних позиціях. Ріст споживання 

виноградного вина та посилення конкуренції з боку іноземних виробників вимагає 

від українських виноробних підприємств значного підвищення 

конкурентоспроможності. З цих позицій, на сьогодні, здійснення аналізу та 

дослідження ринку виноградних вин вітчизняних і закордонних виробників є 

досить актуальним. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Науковцями все частіше 

підіймаються питання проблем економічного розвитку виноградарства та 

виноробства в Україні, серед них можна виокремити праці В.А. Виноградова, 

В. А. Загоруйко, І. М. Агеєвoї, О. М. Гаркуша, О. Б. Каламан, І. Г. Матчинoї та 

багатьох інших вітчизняних науковців. 

Не дивлячись на те, що даним питанням присвячено низку робіт, зміни в 

політичній та економічній ситуації наочно свідчать про актуальність подальшого 

вивчення проблемних питань виноробної галузі та впровадження нових методів для 

підвищення ефективності виробництва. 

Метою даної статті є аналіз та виділення основних тенденції розвитку ринку 

виноградних вин в Україні.  

Результати дослідження. Анексія Криму відчутно вдарила по українській 

економіці. З 2014 року українським виробникам та підприємцям доводиться не 

отримувати прибутки, а виживати в створеній економічній ситуації. Девальвація 

гривні, стрімке падіння купівельної спроможності населення, бойові дії на Сході 

України, втрата Кримського півострова – все це призвело до кризової ситуації. 

Вступ до безвізового режиму з ЄС, спрямування уваги споживачів до екологічної 

продукції, як нового напрямку підтримки вітчизняного виробника «Купуй 

українське», розвиток малого та середнього бізнесу – це лише деякі наведені 

фактори, які спонукають кожну українську компанію до пошуку нових 
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конкурентних переваг у співробітництві з вітчизняними та закордонними 

виробниками [1]. 

Упродовж останніх 26 років, з 1990 по 2017 рр., виробництво виноградного 

вина в Україні зменшилося в 5,6 разів – до 1,2 млн гектолітрів. Скоротилося і 

споживання виноградного вина на душу населення – майже на 70% [2]. 

Стан ринку виноградних вин значно погіршився з окупацією Криму, де 

розташовувалася четверта частина виноградників України. Проте, виробники на 

материковій частині України продовжують розвиватися, з’являється все більше 

крафтових виробників із цікавими технологіями та ідеями, з’явилися виробники 

органічного вина. Конкуренція між виробниками посилюється, в свою чергу, це 

сприяє покращенню якості вітчизняної продукції, збільшенню асортименту та 

зниженню цін. 

У той же час супермаркети ведуть гру проти українських виробників, 

скорочуючи асортимент вин вітчизняного виробництва на користь заміни 

імпортованими. 

У 2017 році виробництво тихих вин в Україні зросло майже на 1,5% 

порівняно з попереднім роком. Виробництво ігристих вин скоротилося на 24%. 

Основною причиною є низька купівельна спроможність населення [3]. 

В умовах сьогодення великі вітчизняні виробники активно працюють в трьох 

сегментах. Перший – переробка винограду на виноматеріали й подальший його 

експорт у сусідні країни (Росія та Грузія), другий – розлив імпортного вина по 

пляшках для подальшої реалізації в Україні. За аналогічною схемою в Україну 

потрапляє недороге вино, що вироблене в Чилі та Молдові. Третій сегмент 

орієнтований на місцевий ринок, що включає в себе виробництво переважно 

недорогих вин з дешевих виноматеріалів різної якості обробки. І тільки менше 

піввідсотка складають так звані елітні вина, які не всім українцям по кишені, а ті 

хто може собі їх дозволити, швидше нададуть перевагу дорогому імпорту, ніж 

українському виробництву. Крім того, одним з основних каналів збуту елітних вин 

є експорт. Україна поки що залишається країною з невисоким винним статусом [4]. 
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Пояснення низьких показників обсягу виробництва 2017 року підприємці 

пов’язують із зростанням акцизів: у 2017-му на столові вина акцизний податок не 

підвищувався, проте, на 12% зріс податок на кріплені (з 7,16 до 8,02 грн.) та ігристі 

вина (з 10,40 до 11,65 грн.). Як і у випадку з горілкою, в кінці 2016 року були 

підняті мінімальні роздрібні ціни на вина: на столові – до 33 грн. за пляшку, 

кріплені – до 42 грн., ігристі – до 69,9 грн. На відміну від виробників міцного 

алкоголю, винороби не можуть компенсувати невдачі на внутрішньому ринку за 

рахунок експорту [1]. 

Після закриття ринку Росії, на який припадало 90-92% експорту української 

продукції, на перше місце вийшов Китай, однак такі обсяги експорту є незрівнянні. 

У 2016 році в цю країну українські виробники експортували 59 тис. дал вин, на 

другому місці – Казахстан (38 тис. дал) і на третьому – Польща (9 тис. дал). Зміна 

напрямків суттєво позначилася на загальному обсязі експортованої продукції. Цей 

показник поки що далеко не найкращий. До прикладу, у 2012 році тільки в Росію 

було експортовано 323 тис. дал вина. На сьогодні, ринок алкоголю переживає дуже 

складний період. Непродумана акцизна політика і низька купівельна спроможність 

виступають проти легальних виробників. Передумови для підвищення 

конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва необхідно 

досліджувати (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка виробництва вітчизняних вин за 2015-2016 рр. 
Виноградні вина 

Компанія-виробник 

Чистий дохід Чистий прибуток 

2016,  

млн грн 

2015,  

млн грн 

2016 

зростання, % 

2016, 

 млн грн 

2015,  

млн грн 

НВП   «Нива» 736 534 38 20 10 
«Одесавинпром» 528 324 63 24 -40 
«Вин Агро» 473 517 -9 11 5 
«Коблево» 447 360 24 68 36 
«Артемівськ Вайнері» 387 392 -1 9 8 

Джерело: складено автором за [5] 
 
На сьогодні, вітчизняні виробники вин досить наполегливо працюють. За 

даними експертів до першої п’ятірки входять: ПАТ «Коблево», ВАТ АПФ «Таврія» 

(підрозділ «Першого виноробного холдингу», який розпочав випуск продукції 
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TM «Inkerman»), ТОВ «Нива», ТОВ «Промислово-торгова компанія «Шабо», 

ТОВ «Фрут Мастер Фудс» (ТМ «Котнар») [5]. 

Лідером з виробництва виноградних вин України є Одеська область. Вона 

лідирує у напрямку виготовлення ігристого вина. Сучасні умови ринкової 

економіки змушують підприємства орендувати потужності одеських виробників 

ігристого вина для випуску своїх торгових марок. Також, помітними гравцями на 

ринку є Київський та Харківський заводи шампанських вин. 

Крім того, досить не малий влив відіграв законопроект №6693 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарних 

вин та натуральних медових напоїв», який прийнятий Верховною Радою України 

від 20.03.2018 року [6]. В даному законопроекті йдеться про спрощену процедуру 

ліцензування виробництва малих підприємців, що займаються виготовленням 

виноробної продукції, а саме тих вин, які притаманні даній місцевості (терруарних, 

як зазначили автори). Як результат, зі вступом у дію даного законопроекту, в 

Україні має зрости число малих винарень. 

Раніше, головною перешкодою для виходу малих виноробів на ринок було 

встановлення річної плати за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними 

напоями у розмірі 500 000 гривень. Ця норма посилила монополізацію ринку 

алкогольних напоїв, зокрема, для виробників виноградного вина з великими 

обсягами імпорту. 

Все ж таки, не зважаючи на жорсткі умови конкуренції, в Україні діють та 

розвиваються дрібні виробники вин, що не є відомими по всій Україні, але 

користуються місцевим попитом. 

Одеський «Колоніст» – є достатньо відома серед місцевих виноробнею, що 

розташована на одній широті з Бордо (Франція) та П’ємонтом  (Італія) – 45-та 

паралель. Їхній товар вже присутній на полицях українських супермаркетів.   

«Вина Гулієвих» – ще одна одеська сімейна виноробня, що працює з кінця 

90-х років та вирощує велику кількість міжнародних сортів винограду.   

http://www.bakertilly.ua/kolonist.com.ua/ru/
http://www.gulievwine.com/
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У Херсонській області працює «Виноробне господарство Князя 

Трубецького». Вони виробляють вино вже більше 120 років. Засновники – великі 

поціновувачі своєї історії, що додає їхній продукції особливого шарму.  

«Господарство Бейкуша», що знаходиться у Миколаївській області, може 

похвалитися власною науково-дослідницькою лабораторією, в яку власник 

перетворив свій будинок. Вони багато експерементують із сортами, аби підібрати 

найкращі для українського клімату. Виноробня поки мало відома, але має великі 

плани на майбутнє.  

Серед господарів Закарпатської області, що вирішили ризикнути і почати 

власне виробництво, можна теж відзначити декількох. Наприклад, вина 

торговельної марки «Котнар» знаходиться у вільному продажу вже досить давно. 

Справа в тому, що їхній бізнес, як і багатьох інших, раніше був спрямований на 

виробництво солодких вин за низькою ціною, проте, на сьогодні вони повністю 

реформували свою модель виробництва, запросивши угорця у якості головного 

винороба [7]. 

Нестандартним випадком є історія виноробного комплексу «Чизай», що 

знаходиться майже на кордоні з Угорщиною. Раніше «Чизай» виробляли вино лише 

на експорт, але з часом почали поширювати свою продукцію і в Україні. Вина 

«Чизай» знають у США, Ізраїлі, країнах Євросоюзу, Австралії та Нігерії. У 2012 

році компанія відкрила власний музей виноградарства та виноробства. 

Трійку країн – лідерів з виробництва вина у світі представляють Франція, 

Італія, Іспанія, їх частка становить 47% виробництва вина. 

В умовах зростаючого глобального суперництва регіонів, країн і континентів 

один з одним, географія розміщення світового виробництва вин значно змінилася 

упродовж двох останніх десятиліть. 

Якщо в 90-х роках XX ст. розміщення світового виробництва вин в 

основному було зосереджено в Європі, то вже на початку нового XXI ст. воно 

змістилося до Північної та Південної Америки, Азії, Австралії та Південної 

Африки. Аналіз наведених даних свідчить, що географія світового винного ринку 

змінюється. Частка традиційних «винних» держав, насамперед, Італії та Франції, 

http://vina-trubetskogo.com.ua/
http://vina-trubetskogo.com.ua/
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поступово знижується. Найбільшу частку (80,0%) у світове виробництво вина 

вносять 10 країн світу: Франція, Італія, Іспанія, США, Аргентина, Австралія, Китай, 

Південна Африка, Чилі, Німеччина [8]. 

У європейських країнах спостерігається тенденція сталого високого рівня 

споживання вина і зниження обсягу споживання горілки і міцних спиртних напоїв. 

В Україні, на жаль, така тенденція не простежується. 

Із експортом власного вина в Україні ситуація критична. Якщо у 2015 році 

експортовано на 38,2 млн. дол. менше (тобто на 6,1%), ніж у 2014 році, згідно даних 

2016 р. – продаж за кордон скоротився ще на 35% у порівнянні з 2015 р. [9]. Така 

тенденція характеризується декількома причинами: по-перше, велика кількість вина 

із Криму експортувалася до Росії і теперішній статус Криму забрав значну долю 

експорту; по-друге, українським виробниками вин досить важко конкурувати із 

італійськими чи французькими. 

Проте, не дивлячись на вищезазначену динаміку, виробництво вина в Україні 

за 2016 рік збільшилось вдвічі та становить 1,2 млн гектолітрів, у порівнянні із 0,9 

млн. гектолітра в 2015 р. Згідно з інформацією Мінагрополітики, в Україні 45 тис. 

га виноградників, а потенціал збільшення площ оцінюється до 300 тис. га. 

Урожайність виросла з 30 ц/га в період УРСР до поточних 100 ц/га [10]. 

Зараз існує кілька трендів виробництва вина в Україні: по-перше, якісне 

імпортне вино стає все більш недоступним через вартість та девальвацію; по-друге, 

на ринку зростає кількість неякісного імпортного або псевдо-імпортного вина; по-

третє, якість і різноманітність українського вина підвищується. 

Як бачимо, на українському ринку вина спостерігається яскраво виражена 

негативна динаміка виробництва. Не дивлячись на те, що статистичні дані вказують 

на зростання виробництва даного сегменту ринку, реальний економічний стан є 

досить критичний. Загальний об’єм випущеної продукції залишається низьким та 

характеризується спадною тенденцією (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій  
за кодами УКТЗЕД 

 

Рік 

Код 
товару 

Назва 
товару 

Імпорт Експорт 

Сальдо вартість 
питома 

вага 

вага 
нетто 

вартість 
питома 

вага 

вага 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 з 01.01.2014   по 31.12.2014 з 01.01.2014  по 31.12.2014  

2014 2204 

Вина 
виноградні; 

сусло 
виноградне 

95906 0,18% 40175 40734 0,08% 50998 -55172 

 з 01.01.2015   по 31.12.2015 з 01.01.2015  по 31.12.2015  

2015 2204 

Вина 
виноградні; 

сусло 
виноградне 

56491 0,15% 29000 38141 0,10% 64154 -18350 

 з 01.01.2016   по 31.12.2016 з 01.01.2016  по 31.12.2016  

2016 2204 

Вина 
виноградні; 

сусло 
виноградне 

85281 0,22% 52063 24659 0,07% 34981 -60622 

 з 01.01.2017   по 31.12.2017 з 01.01.2017   по 31.12.2017  

2017 2204 

Вина 
виноградні; 

сусло 
виноградне 

104237 0,21% 46663 35903 0,08% 48621 -68334 

 з 01.01.2018   по 31.10.2018 з 01.01.2018   по 31.10.2018  

2018 2204 

Вина 
виноградні; 

сусло 
виноградне 

100911 0,22% 37842 35127 0,09% 47432 -65784 

Джерело: складено автором за [9] 
 
Згідно даних таблиці 2, у 2016 році Україна імпорт виноградного вина 

становить у 3,5 разів більше за експорт (у доларовому еквіваленті). Вже за 10 

місяців 2018 року видно, що тенденція зберігається (імпорт перевищує експорт у 

2,4 разів). Разом з тим, у 2016-2017 рр. ціна імпорту перевищує ціну експорту у 3,4 і 

2,9 разів. 

Висновки. Отже, виноробна промисловість – є важливою частиною 

наповнення бюджету України. Однак, на сьогодні, виноробство країни знаходиться 

не досить у вигідних позиціях. Найбільший вплив, чинять скорочення площ 

виноградних насаджень, погіршення якості виноробної продукції, зниження 

платоспроможності населення. Крім того, багато українських споживачів 
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ставляться до вітчизняної винної продукції скептично, вважаючи, що винороби 

використовують у виробництві порошкові замінники, неякісну сировину або 

різного роду хімію. Проте, найбільш негативного впливу на дану галузь зазнає 

збільшення обсягів імпортованого вина. 

Вступ України до ЄС змушує вітчизняних виноробів доводити свою 

конкурентоздатність на європейському ринку. Для цього, їм потрібно 

впроваджувати новітні технології вирощення нових сортів винограду та 

поліпшення якості виноробної продукції. 

Для підвищення розвитку виноробної галузі в Україні, доцільно було б 

запровадити сучасні механізми, які б підвищували якість продукції, сприяли 

освоєнню зовнішніх ринків, дозволили знизити собівартість, допомогли боротися із 

виробництвом та пропозицією фальсифікованої продукції, а також, забезпечили 

дієву підтримку зі сторони держави. 
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СТАН РИНКУ СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. Стаття присвячена 
дослідженню стану ринку синтетичних 
миючих засобів в Україні. Деталізовано 
основні чинники впливу на формування 
попиту синтетичних миючих засобів, їх 
переваги і недоліки, першорядність та 
другорядність. Охарактеризовано зовнішні 
та внутрішні чинники формування попиту 
на синтетичні миючі засоби. Наведено 
показники динаміки ринку синтетичних 
миючих засобів в розрізі основного 
асортименту їх попиту. Представлено 
показники структури розподілу сегментів 
ринку синтетичних мийних засобів між 
основними виробниками. Проаналізовано 
основні тенденції розвитку ринку 
синтетичних миючих засобів та основні 
чинники, які на нього впливають. 
Ключові слова: синтетичні миючі засоби, 
пральний порошок, ринок миючих засобів, 
сегменти ринку, роздрібна торгівля. 

Abstract. The paper is devoted to the research of 

the state of synthetic detergents market of 

Ukraine. It was detailed the main factors of 

influence on the demand of synthetic detergents, 

their advantages and disadvantages, primacy 

and non-priority issues. It was characterized the 

external and internal factors of demand 

formation for synthetic detergents. There was 

presented the dynamics indexes of synthetic 

detergents market in the context of main 

assortment of their demand. There was analyzed 

the indexes of distribution in the structure of 

segments of the synthetic detergents market 

among the main producers. It was underlined 

the main tendencies of the synthetic detergents 

market development and the main factors of 

affection. 

Keywords: synthetic detergents, washing 

powder, detergent market, market segments, 

retail trade. 

 
Вступ. На споживання синтетичних миючих засобів впливає велика 

кількість чинників, кожен з яких у певних ситуаціях може як стимулювати 

ринок, так і стримувати його розвиток, обмежуючи його місткість. Усю 

сукупність цих чинників можна розподілити на дві групи: загального та 

https://landlord.ua/news/ukraina-sokrashhaet-eksport-vina/
https://landlord.ua/news/ukraina-sokrashhaet-eksport-vina/
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специфічного характеру. Загальними є соціально-економічні чинники, 

найважливіші з яких є обсяг і структура товарної пропозиції, асортимент і 

якість продукції, що виробляється, розміри імпорту товарів, досягнутий рівень 

життя і потреб населення, його купівельна спроможність, рівень і 

співвідношення цін на товари, ступінь насиченості ринку; стан збутової, 

торговельної та сервісної мережі, географічне розміщення ринку.  

З цих позицій, з метою забезпечення соціально-економічного розвитку 

населення, досить актуальним є питання ретельного дослідження стану ринку 

синтетичних миючих засобів, оскільки даний сегмент ринку в Україні є 

об’ємним та розвивається під впливом поглиблення інтеграційних процесів, 

збільшення товарів іноземного походження та зростаючих потреб споживачів, 

вимог до довкілля та здоров’я людини. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання щодо 

використання та реалізації синтетичних миючих засобів розглядалися багатьма 

вченими, зокрема такими як: Шубін О. О., Лойко Д. П., 

МчедловПетросян Н. О., Дєєва О., Краль-Осиніна Г. А., Жук Ю. Т. та ін. Однак 

стан, динаміка розвитку ринку мийних засобів розглядалися без урахування 

потреб цільових сегментів споживачів (у розрізі «продавець-покупець»). Тому 

це питання залишається актуальним та потребує більш детальної конкретизації. 

Мета даної статті полягає в аналізі ринку синтетичних миючих засобів в 

Україні. 

Результати дослідження. На розвиток та збільшення попиту на 

синтетичні миючі засоби (СМЗ) впливає безліч чинників, які обумовлені 

економічними відносинами між підприємствами та їх споживачами. Як вже 

зазначалося раніше, такі чинники носять здебільшого загальний і специфічний 

характер. 

Кожен із зазначених чинників тією або іншою мірою впливає на обсяги і 

структуру СМЗ. Розглянемо їх більш детально. На розміри індивідуального 

споживання СМЗ насамперед впливають склад сім’ї, наявність дітей 

дошкільного віку, забезпеченість населення не тільки основним упорядженим 
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житлом, але й дачами, садовими ділянками, а для сільських мешканців – 

наявність у господарстві городів, садів, худоби. Значно впливають на розміри 

споживання СМЗ і специфічні місцеві умови – склад води, галузева структура 

господарства, санітарний стан регіону, місцеві традиції. Результати досліджень 

показали, що в самотніх людей витрати мийного засобу на місяць не 

перевищують 0,1-0,2 кг; у сім’ях з двох-трьох осіб витрати мийного засобу 

становлять 0,2-0,6 кг на місяць; сім’я з чотирьох осіб у серед- ньому витрачає 

0,7-0,9 кг мийного засобу на місяць; більше 1 кг мийного засобу на місяць 

витрачають сім’ї, з п’яти і більше осіб [1].  

Одним із чинників, що впливають на витрати СМЗ є забезпеченість 

населення пральними машинами. Дослідження показують, що за користування 

пральними машинами витрати прального порошку зростають більше ніж на 25 

%, паст і рідких СМЗ – на 5-9 %, мила господарського – майже на 6 %. 

Пояснюється це тим, що в господарствах, забезпечених пральними машинами, 

кількість білизни, що підлягає пранню, збільшується на 25 %. Нині 

забезпеченість населення України пральними машинами становить 60 %. Зі 

збільшенням цього показника можна очікувати подальшого зростання обсягів 

споживання СМЗ. Ще одним чинником, який помітно впливає на рівень потреб 

і структуру індивідуального споживання СМЗ, є упорядженість житла, 

забезпеченість різноманітними видами водопостачання. Як показує практика, у 

сім’ях, котрі мешкають у менш упоряджених квартирах, де відсутнє гаряче 

водопостачання або водопровід узагалі, мийних засобів для прання білизни 

витрачається значно більше (на 5-10 %), тому що досягнення необхідного 

ефекту прання в холодній воді потребує більшої кількості мийного засобу.  

Інша група чинників впливає на структуру споживання СМЗ. Кінцевий 

споживач, як правило, украй погано розбирається в асортименті мийних 

засобів. Його вибір залежить від рекомендацій виробника текстильного виробу, 

реклами, порад інших споживачів, власного досвіду. Надаючи перевагу тому 

або іншому засобу для прання, споживач, як правило, бере до уваги три 

моменти: ефективність, безпеку і ціну. Керуючись особистим досвідом, 
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споживач найчастіше звертає увагу на первинний ефект (ступінь 

відпрасовування), майже не звертаючи увагу на вторинний (знос тканини, 

довгостроковий вплив активної речовини на її поверхню, на шкіру рук та ін.). 

Звичайно, принципової різниці між різноманітними видами мийних засобів 

немає. Кожен продукт знаходить свого покупця [2; 3;4].  

Сучасні потреби населення щодо традиційного виду мийних засобів – 

пральних порошків – в основному сформовані. Пральними порошками 

користуються 87 % споживачів. Що стосується таких препаратів, як пасти і 

рідкі СМЗ, то ці види миючих засобів у своєму господарстві використовує 

переважна меншість споживачів, як-от: 11 % застосовують рідкі і тільки 2 % – 

пастоподібні мийні засоби. У період різкого зниження платоспроможності 

населення ціна є найбільш значущим чинником, що впливає на вибір того або 

іншого мийного засобу. Зниження рівня прибутків основної частини населення 

зумовлює не тільки споживання більш дешевих СМЗ, але і скорочення обсягів 

їхнього споживання взагалі, і, як наслідок (прати все одно потрібно), 

збільшення споживання господарського мила як більш економічного засобу для 

прання. Другим за значущістю чинником, що впливає на вибір споживача, є 

торговельна реклама.  

У наш час усі торговельні марки СМЗ, що активно продаються в Україні, 

добре розрекламовані. Рекламі цих товарів присвячено 5 % рекламного часу на 

телебаченні. Рекламні бюджети відомих марок досягають декількох сотень 

тисяч доларів на місяць. Рекламні кампанії виробників спрямовані як на 

споживачів, які цінують абсолютну чистоту вище за довговічність виробу, так і 

на тих, кому важливішою є цілісність тканини. Правда, кількість реклами на 

телебаченні досягла вже критичного рівня – марка губиться серед інших [5].  

Істотну роль у наданні переваги певному мийному засобу відіграє його 

упаковка. Вона акумулює в потрібних обсягах форму виготовленої продукцію і 

полегшує її транспортування, зберігання й використання як для споживача, так 

і для каналів збуту. Крім цього, упаковка має істотне комунікаційне і рекламне 

значення. Практика показує, що зміна лише упаковки може однаковою мірою 
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як підвищити, так і скоротити обсяги продажу. Із цього випливає, що упаковка 

мийного засобу не може бути одноколірною та безликою. Активізований збут 

мають СМЗ у привабливій упаковці.  

Виходячи з цього, надалі, необхідно більше детальніше зупинитись на 

формуванні внутрішніх чинників впливу на поведінку споживача, проте зі 

сторони характеристик самого миючого засобу. Проте, не можна 

переоцінювати їхнє значення. Основними доказами на користь будь-якого 

миючого засобу, слугують його безпосередні споживчі характеристики. Аналіз 

проведених досліджень свідчить, що для середнього споживача найбільш 

важливими критеріями під час вибору СМЗ є його мийна і відбілююча дія. 

Істотний інтерес для споживача становить спроможність СМЗ підкрохмалювати 

і підсинювати білизну, а також запах препарату.  

Таким чином, мотивація споживачів мийних засобів найближчим часом 

швидше за все, буде визначатися не стільки психологією (поведінкою) 

споживача, яка цілком є залежною від стану кон’юнктури ринку, скільки дією 

об’єктивних соціально-економічних чинників. Передбачається, що в цей період 

процес досягнення раціональних норм споживання буде більш інтенсивним. У 

даному випадку під раціональною нормою індивідуального споживання 

населенням миючих засобів розуміється раціональна витрата їх видів для 

прання білизни в домашніх умовах. Це одна частина раціональної норми 

споживання мийних засобів. Інша складається з витрат на формування і 

поповнення необхідних сімейних запасів окремих видів мийних засобів, що 

забезпечують їх безперебійне споживання.  

У цілому, на думку операторів, ринок СМЗ сьогодні трохи сповільнив своє 

зростання, хоча й не втратив позитивної динаміки (табл. 1). Як вважають фахівці, 

його потенціал величезний завдяки ненасиченості й існуванню незаповнених ніш. 

Крім того, українцям ще далеко до середньоєвропейського рівня споживання 

мийних засобів, зокрема для миття посуду, тому надалі буде зростати саме цей 

сегмент, затверджують експерти. Кількість суб'єктів, що виробляли в 2016 році 

синтетичні мийні засоби, – більше 20. Об'єм продукції, виробленої в 2016 році, – 
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62236 т, імпортовано до України СМС – 53643 т, експортовано з України – 4562 т 

(за даними Держкомстату). У цілому ринок побутової хімії в Україні охоплений 5-7 

найбільшими і агресивними представниками транснаціонального бізнесу [2; 3; 4].  

Таблиця 1 

Динаміка ринку миючих засобів в розрізі асортименту 

Категорія 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Освіжувані, аерозолі 2,4 6,5 3,6 -4,6 -7,1 -0,8 2 3,2 

Засоби для миття посуду 2,1 3,3 0,7 -0,12 -0,43 0,21 0,7 1 

Засоби для прання білизни 5.5 3,8 -0,17 -1 1.6 -0,6 0,4 2,64 

Вакси, поліролі для меблів 3,2 2,7 -0,5 -14 -22,4 -3,5 -0,74 1 

Засоби по догляду за різними 
поверхнями 

0,17 0,75 0,77 -9,8 -18,4 7,6 -1,8 0,33 

Засоби по доглялу за 
туалетом 

23,1 6,9 1,9 -2,5 -4,1 0,24 2,5 -0,14 

Загальний обсяг продажів по 
догляду за ломом 

4,4 3,24 0,11 -2,6 -4,1 -1,4 3 3,4 

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3; 4] 
 
Лідируючі позиції з обсягу виробництва СМЗ займає компанія 

Procter & Gamble (близько 43 %). Велика частка продукції російського 

виробництва – це марки MrProper, Dreft, Fairy, Ace, Lenor та ін. З українського 

заводу Procter & Gamble Manufacturing Ukraine (м. Покров, Дніпропетровська 

область) поставляються дешеві пральні порошки (Gala, Tide), а також туалетне 

мило (Shandy, Safeguard і Camay). Слідом за лідером йде компанія Henkel 

(США-ЄС). Через «Henkel-Україна» з ЄС і СНД експортується широкий спектр 

продукції під відомими марками Persil, Rex, Perwoll, Pur, Bref, Silan, Losk. На 

думку експертів, Henkel займає понад 15 % ринку побутової хімії. Проте в 

масштабах діяльності компанії, світовий обсяг продажу якої становить $17 

млрд, Україна займає не таке важливе місце, як для Procter&Gamble. Частка 

ринку інших компаній закордонних виробників незначна: вони поділяють між 

собою (залежно від регіону) 5-15 % українського ринку, і на сьогоднішній день, 

конкурують з найбільшими гравцями епізодично. Це, наприклад, дуже відомі в 

СНД торговельні марки від британської Unilever (Domestos, Cif), ізраїльської 
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SanoBrunos (понад 15 видів очисників, дезинфекторів бачків Optima), німецької 

Werner & mertz (пральні, вибілювачі і очисники Frosch, Emsal). Вітчизняні 

торговельні марки становлять лише 1-4 % ринку (рис. 1) [6]. 

 

Рис. 1. Розподіл сегментів ринку синтетичних мийних засобів  
між основними виробниками, % 

Джерело: сформовано автором на основі [6] 
 

Характерними ознаками ринку СМЗ України в 2016 р. були: 

скорочення внутрішнього виробництва і зовнішнього торговельного обігу, 

зниження інвестиційної привабливості галузі, зростання вживання 

продукції дешевого сегмента, звуження асортименту, збільшення тенденції 

в сегменті СМЗ до зростання попиту продукції універсального призначення. 

Ємкість ринку в 2016 р. оцінюється в 315-320 тис. т, що на 10-12 % менше у 

порівнянні з 2013 роком. Фінансова криза негативно позначилася на 

споживчій активності практично у всіх асортиментних групах СМЗ. За 

оцінками експертів, у 2016 році попит на засоби для прання скоротився на 

5-7 %; чистячі засоби – на 8-10 %; відбілюючі засоби – на 6-8 %; апретуючі 

засоби – на 10-12 %. Відносно незначні зміни в обсязі і структурі 

споживання основних видів товарів побутової хімії в період кризи 

пояснюються тим, що ця продукція належить до товарів повсякденного 

попиту.  
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Понад 85 % СМЗ для роздрібної торгівлі в січні 2017 р., як і за 

підсумками 2016 р., контролювала група провідних продуцентів:  «Проктер 

енд Гембл Менюфекчурінг Україна», «СК Джонсон», «УНАЛ-АВС Кемікал 

Індастрі», «Інтерфіл», «Мілам». У досить крупних об'ємах випуск СМЗ для 

роздрібної торгівлі було здійснено такими компаніями як: «ОНІКС», «Голд-

Дроп», «Мейнпак», «Карапуз», «Сан-Клин-Инт», «Пірана», «ЮСИ», 

Київський експериментальний ЗБХ і ін. (рис. 2) [6]. 

 

Рис. 2. Структура виробництва СМЗ для роздрібної торгівлі основними  
продуцентами в 2017 році, % 

Джерело: сформовано автором на основі [6] 
 

Зниження споживчої активності на українському ринку СМЗ 

обумовлюється скороченням імпорту даної продукції. Якщо в 1 півріччі 2016 р. 

спад кількісних обсягів імпорту в порівнянні з таким же періодом 2013 р. склав 

10,7 %, то в цілому за рік об'єм імпорту виріс до 16,1 % до рівня 2013 р.  

Основні постачання СМЗ для роздрібної торгівлі збереглися за Польщею 

– сумарно 42% від загального імпорту. Зниження було характерне для 

більшості країн-постачальників. Найбільш високий приріст імпорту був із 

Сербії, у структурі постачань якої значну частку займали рідкі мийні засоби для 

посуду ТМ «Pur». Постачання із США збільшено на 4,4 %. Великі обсяги СМЗ 

із цієї країни надходили під маркою ТМ «AMWAY», середньоімпортна ціна 
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якої була найбільш високою. СМЗ являють собою продукти для видалення 

забруднень за рахунок мийної дії [2; 4; 6]. 

Залежно від нових вимог споживачів до СМЗ їхній склад може бути 

змінений шляхом виведення одних компонентів і застосування інших, що 

існують у виробництві або синтезуються. Можливість поліпшення або зміни 

властивостей СМЗ вигідно відрізняє їх від господарського мила, властивості 

якого вже не відповідають сучасним вимогам. Інтенсивне витіснення мила 

синтетичними мийними засобами відбувається в результаті бурхливого 

зростання виробництва хімічних волокон, збільшення комбінацій із 

синтетичних і натуральних волокон; зростання обсягів виробництва 

функціонального одягу для спорту і відпочинку, спецодягу; подальшого 

збільшення обсягів виробництва пофарбованих тканин, у тому числі білизни 

пастельних тонів; більш частим пранням верхнього одягу; використання 

особливих аксесуарів. У зв’язку із цим зараз активно розробляються рецептури 

спеціальних СМЗ для окремих видів тканин.  

Розвиток виробництва СМЗ цілком залежить від постійного підвищення і 

появи нових вимог до них: видалення кольорових плям (кава, чай, фруктові 

соки, вино); зняття білкових забруднень; надання антистатичних властивостей 

виробам тощо. За таких умов мило застосовуватися не може. Також, переважне 

застосування СМЗ пояснюється і зміною способу прання: зараз широко 

використовуються пральні машини, у тому числі й автоматичні, в яких 

застосовуються тільки синтетичні мийні засоби. Особливо помітні переваги 

СМЗ за умови зіставлення витрат праці на прання милом і СМЗ. Розвиток 

виробництва СМЗ значною мірою визначається структурою й асортиментом 

виробів, призначених для прання. Завдання процесу прання полягає в тому, 

щоб видалити всі види забруднень, але при цьому зберегти зовнішній вигляд і 

функціональні властивості виробів. За використання універсальних СМЗ, які 

зараз є основними, ця вимога не завжди виконується. Тому розробляються 

рецептури спеціальних СМЗ  для окремих видів тканин, що зумовлено такими 

чинниками: збільшенням комбінацій із синтетичних і натуральних волокон; 
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зростанням обсягів виробництва функціонального одягу для спорту і 

відпочинку, спецодягу; подальше збільшення обсягів виробництва 

пофарбованих тканин, у тому числі білизни пастельних тонів; більш частим 

пранням верхнього одягу; використанням особливих аксесуарів [2; 7;8; 10].  

З огляду на вищесказане, можна припустити, що група спеціальних СМЗ 

найближчими роками значно зміцнить свої позиції, тому що вони за багатьма 

аспектами перевершують універсальні СМЗ. Проте поки, незважаючи на зміну 

ринку текстильних виробів, універсальні СМЗ для прання при 60 °С і вище (аж 

до прання кип’ятінням) є найбільш значною групою в кількісному плані. 

Залишається відкритим питання, чи зміниться істотно співвідношення 

порошкоподібних і рідких СМЗ. Рідкі продукти, завдяки добрій мийній дії за 

низьких температур, враховуючи тенденцію до зниження температури прання, 

можливо, знайдуть більш широке застосування, особливо якщо буде 

розроблено нові дозувальні автоматичні системи для пральних машин.  

Висновки. Отже, з вищенаведених досліджень слід зазначити, 

технологічні процеси виробництва СМЗ розвиваються з урахуванням енерго- та 

ресурсозаощадження й охорони навколишнього середовища. Розвиток 

економічних процесів припускає, що рецептури СМЗ у майбутньому мають 

бути більш гнучкими стосовно цінових вимог ринку. Очевидно, що в період 

економічного спаду, підтримку зможуть отримати рецептури з низькою 

собівартістю, а в період зростання наголос робитиметься на ефективних та 

екологічно нешкідливих формулах. Водночас, завдання виробників СМЗ у 

сучасних умовах полягає в тому, щоб, як і дотепер, підтримувати тісний 

контакт із текстильниками з метою забезпечення і підтримки необхідної якості 

майбутніх виробів текстильного виробництва. 

Ринок побутової хімії в Україні значно розвинений. На ньому 

представлений широкий асортимент, який постійно поповнюється новими 

видами продукції, як універсальної, так і вузькоспеціалізованої дії. Для 

українського ринку побутової хімії характерний високий рівень концентрації. У 
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2017 році провідні три компанії, Procter & Gamble, Henkel і SC Johnson, 

забезпечили понад 50% продажів в категорії. 

Найбільш ємким на ринку побутової хімії є сегмент чистячих та миючих 

засобів. У 2018-2020 рр. очікується зростання в більшості сегментах засобів 

побутової хімії. В першу чергу, це стосується засобів для прання, а також 

чистячих і миючих засобів. Темпи приросту місткості ринку до 2020 року в цих 

категоріях складе 6,2% і 5,0% відповідно. 
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споживання хлібобулочних виробів в Україні. 
Наведені данні щодо різних видів 
хлібопекарських виробів та галузі загалом. 
Проаналізовано державно-правове 
регулювання споживання хлібобулочних 
виробів та фактичні показники. Досліджено 
ринок хліба та хлібобулочних виробів в умовах 
конкуренції, сучасний стан тіньового ринку 
та проаналізована проблема тіньового ринку в 
Україні., представлені інноваційні види хлібів 
та їх вплив на конкурентоспроможність 
підприємства в сучасних ринкових умовах в 
Україні. Описана історія розвитку та 
становлення хлібобулочних виробів. Наведена 
статистика що до споживання 
хлібопекарських виробів різними верствами 
населення.  
Ключові слова: Хлібобулочні вироби, галузь, 
виробництво, харчова індустрія, закон, 
законодавство, норма споживання. 

bakery products in Ukraine. The data on 

various types of bakery products and industry 

in general are given. The state-legal regulation 

of consumption of bakery products and actual 

indicators are analyzed. The market of bread 

and bakery products in the conditions of 

competition, the current state of the shadow 

market and analyzed the problem of the 

shadow market in Ukraine are investigated. 

The innovative types of bread and their 

influence on the competitiveness of the 

enterprise in the current market conditions in 

Ukraine are presented. The history of 

development and formation of bakery products 

is described. The statistics on the consumption 

of bakery products by different layers of 

population is given. 

Keywords: bakery products, industry, 

production, food industry, law, legislation, 

consumption rate. 

 

Вступ. Хліб – це продукт який приблизно почали виготовляти понад 

десять тисяч років назад, історія хліба - це історія всього людства і його 

розвитку. І досі він являється найпопулярнішим продуктом у кошику мільйонів 

людей. Вже у період античності було відомо десятки видів хліба. Грецький 

письменник Автенеус описує у своїх творах різноманітні види хліба, пирогів, 

печива та інших хлібобулочних виробів які були доступні у цей період. Серед 

хлібів він описує корж який пікся на сковорідці, медовий хліб, грибний та 

військовий хліби які пеклись на рожні. Тип та якість борошна з якого випікався 

хліб також були різними. У ті часи римлянин Дифілус зазначив: «Хліб 

виготовлений із пшениці, в порівнянні з ячмінним хлібом поживніший, легше 

засвоюється і смачніший». У часи середньовіччя хліб не тільки був основним 

продуктом харчування але і а частиною сервірування столу.  

В сучасних умовах для хлібобулочних виробів використовують зерно 

небагатьох видів сільськогосподарських культур: пшениця, жито, ячменю, 

кукурудзи, рису, проса. 

Отто Фредеріка Рогведдера вважають батьком нарізного хліба. У 1912 

Рогведдер започаткував роботу над машиною, що нарізає хліб, але хлібопекарні 
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неохоче використовували цю технологію тому що через неї хліб швидше 

черствів. Але у 1928 році Рогваддер створив машину яка нарізала і упаковувала 

хліб одночасно.  

У 1961 році винайшли машину яка автоматизувала роботу із тістом та 

значно зменшила період ферментації і час виготовлення однієї буханки. Цей 

спосіб і досі використовується у всьому світі [11]. 

Аналіз досліджень та постановка завдань. Розробкою методів 

класифікації хлібобулочних виробів займається товарознавчно-експертна 

галузь. Багато авторів займалися питанням класифікації хлібобулочних виробів, 

але на даний час найбільш повну класифікацію надає Сирохман І. В який 

враховує велику кількість ознак хлібобулочних виробів.  

В сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу дуже важко 

слідкувати за новими хлібобулочними виробами та вкладати в існуючі рамки їх 

класифікації, але такі вчені як В.В Бочаров, Є.С. Стоянова, В.Г. Федоренко 

внесли великий вклад у дослідження хлібобулочних виробів та проблемам 

фінансово-інвестиційного розвитку промисловості у даному напрямку. Також 

харчова цінність хлібопекарських виробів має велике значення, тому що вони 

забезпечують більше 50% добової потреби в калоріях і 75% в рослинному 

білку. 

Результат дослідження. У сумарній сумі продукції всієї харчової 

промисловості України виробництво хлібобулочних виробів займає одне з 

топових місць, а частина хлібобулочних виробів у раціоні кожного українця в 

середньому складає 15%, що зазначає статус цих виробів як основного 

продукту харчування. Потреба в хлібопекарських виробах притаманна всім 

верствам населення [2, c. 26]. Але за статистикою останнім часом споживання 

хлібопекарських виробів іде на спад (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка виробництва хліба 

Джерело: узагальнено автором на основі [12] 
 
Згідно із даних статистики починаючи з 2000 року і до 2016 виробництво 

хліба та хлібобулочних виробів скоротилося у 2.2 рази, але чисельність 

населення зменшилася лише на 14% [6, с. 32-35]. 

У 2017 році виробництво хлібобулочних виробів становило 1.05 тони, що 

на 6.9% менше ніж за аналогічний період у 2016. У 2018 прогнозується 

подальше зниження виробництва хлібобулочних виробів на 7.5%.  

Але слід зазначити наразі статистика відображає виробництва 

хлібобулочних виробів лише на промислових підприємствах, а це 40% ринку. 

Решта фактично знаходиться у тіньовому секторі оскільки підприємства які 

працюють на єдиному податку звітують тільки в грошовому вираженні, а 

обсяги виробництва в натуральних числах не показують [1]. Не потрапляє і до 

статистики виробництво у великих супермаркетах таких як Сільпо чи Таврія у 

яких налагоджене своє виробництво хлібопекарської номенклатури. 

Невідповідність державної статистики реальній ситуації приводить до 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2016

2015

2010

2005

2000

2016 2015 2010 2005 2000
хліб пшеничний 475 533 871 1153 1294

хліб житній, житньо-
пшеничний і 

пшенично-житній
371 416 552 710 845

вироби булочні 271 276 376 394 263

хліб дієтичний 2 2 2 2 3

хліб інший 4 5 6 5 59

Динаміка виробництва хліба та хлібобулочних вироібів 
нетривалого зберігання (за данними Держстату)
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недопостачання податків у державний бюджет і сильно ускладнює аналізування 

ринку.  

Структура хліба і хлібобулочних виробів принципово не змінилася. 

Виходячи з цього середнє споживання хліба на душу населення зменшилось з 

50 кг до 26 кг на рік. 

Можна зробити висновок що з тих 2000 року раціон українців змінився, і 

частина хлібобулочних виробів в їх раціоні зменшилась у 2.2 рази у 2016. 

Скоріше за все українці почали відходити від радянського минулого де хліб був 

основним продуктом харчування [9, c. 53]. 

Але одночасно згідно Закону України «Про прожитковий мінімум», 

починаючи з 2000 року Уряд затвердив набір продуктів харчування який 

забезпечує нормальне функціонування організму людини. На 2016 рік мінімум 

споживання хлібобулочних виробів представлений у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Норми споживання хлібобулочних виробів для різних соціально-

демографічних груп 

Соціально-демографічні 
групи населення 

Мінімальна норма 
споживання хліба відповідно 
до постанови уряду 11.10.2016 

Середньорічне споживання 
хліба згідно мінімальних 

норм кг на особу Пшеничний Житній 

Діти віком до 6 років 29.2 14.6 43.8 
Діти віком від 6 до 18 
років 

51.1 28.0 79.1 

Працездатне населення 
від 18 до 60 років 

62.0 39.0 101.0 

Не працездатне населення 
від 60 і старше 

62.0 38.0 100.0 

Джерело: узагальнено автором на основі [13] 
 
Згідно вищезазначених даних можна зробити висновок що на 2016 рік 

українці споживають хлібобулочних виробів на 28% менше норми [5, c 12]. 

Цій галузі зазвичай приділяють менше уваги, ніж іншим галузям, не 

звертаючи уваги на те що ціна на хліб і його позиція яка є на ринку України 

впливають на економічне та соціально-політичне життя України. На 

українському ринку хлібобулочна продукція на 99% представлена 

українськими виробниками. Хліб – це харчовий продукт що випікається з 
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борошна. Хлібобулочні вироби – це харчові продукти які випікаються з 

борошна, дріжджів, солі, води та додаткової сировини. 

Хлібопекарська галузь – це одна з провідних галузей харчової 

промисловості України, яка має на меті забезпечення виробництва хліба, 

хлібобулочних виробів які в свою чергу повинні відповідати нормам державної 

продовольчої безпеки [10]. Хлібопекарська галузь на даний момент 

удосконалюється кожного дня і розробляє нові рецепти, випускає великий 

асортимент інноваційних хлібобулочних виробів  які наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Інноваційні хлібобулочні вироби 
Інноваційні хлібобулочні вироби 

Елітні сорти хліба із сировини 
вищого гатунку 

Хліб з підвищеним вмістом харчових волокон 
Хліб з органічного борошна 

Заморожена продукція Основа на млинці 
Лаваш 

Упакована продукція Хліб вагою 200г 
Міні-круасани 

Грінки 
Дієтична продукція Хлібці з насінням льону 

Хлібці з кунжутом 
Хлібці з насінням соняшника 

Безглютеновий хліб з рисового борошна 
Безглютеновий хліб з картопляним крохмалем 
Безглютеновий хліб з кукурудзяним крохмалем 

Продукція спортивного напрямку Гречаний хліб 
Хліб без солі 

Продукція з корисними 
добавками 

Хліб з додаванням спіруліни 
Мультизерновий хліб 

Хліб з пророщеної пшениці 
Низькокалорійна продукція Хліб з диспрегованого зерна 

Продукція з тривалим терміном 
зберігання 

Сухарі з маком 
Сухарі з родзинками 

Сухарі з насінням соняшника 
Хлібні палички 

Продукція з домішками Хліб з інжиром 
Хліб з фініками 

Багет з насінням соняшника 
Джерело: узагальнено автором на основі [8] 
 
Слід окремо виділити дієтичний хліб, а саме безглютеновий хліб. Саме 

завдяки інноваційним технологіям хлібопекарській галузі вдалося створити 

безглютенові вироби для людей у яких є непереносимість глютену або для 
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людей які просто хочуть схуднути, адже безнлютенова дієта вважається однією 

з найефективніших.   

На жаль за останні три роки в Україні закрилось близько 150 

хлібопекарських підприємств [3, c. 11]. 

На сьогодні аналітики говорять про наявність в Україні 400 промислових 

підприємств, що випускають хлібобулочні вироби, і близько 400 міні-пекарень 

які мають продуктивність від 1 тонни на рік. За останні шість років пекарні 

пропонували стандартні види продукції, але зараз багато переорієнтовуються 

на виробництво екзотичних сортів хліба які наведені у таблиці 2, та солодкої 

випічки щоб встигати за тенденціями ринку і бути конкурентно спроможними.  

Слід зауважити що 50% внутрішнього виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів припадає на 6 великих компаній, також зростає частина 

більш дорогих сортів хліба [7, c. 21]. 

Висновки. Отже ринок хлібів та хлібобулочний виробів представлений 

як і великими промисловими підприємствами так і малими міні-пекарнями. По 

даним держстатистики українці з часом все менше і менше приділяють увагу 

хлібопекарським виробам але ця статистика не включає в себе тіньову частину 

виробництва яка з часом тільки збільшується, та статистику з супермаркетів з 

власною випічкою. Тому адекватно оцінити динаміку росту чи спаду 

виробництва хлібобулочних виробів неможливо.  

Але при цьому присутня позитивна динаміка що до удосконалення 

процесі виробництва існуючих видів хліба і розроблення нових. Що дає 

можливість підприємствам залишатися конкурентно-спроможними в 

теперішніх і так складних економічних умовах високої інфляції. Ті 

підприємства що не слідкують за тре[3нами просто вибувають з ринку.  

Також потрібно ще раз згадати за тіньовий сектор економіки і що більше 

40% всіх вироблених хлібопекарських виробів не оподатковуються, і це є 

великою проблемою взагалі по всім промисловим галузям і якщо зосередити 

увагу на проблему хлібопекарень та допомогти їм зменшенням відсотком 

оподаткуванням на одну одиницю виробу та різного роду державною 
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допомогою малому бізнесу це допоможе навпаки збільшити дохід до державної 

казни [4]. 
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Анотація. Узагальнено теоретичні 
положення системи маркетингових 
комунікацій комерційного банку. Обговорено 
сутність понять «банківська послуга», 
«банківська операція» і «банківський 
продукт». Розглянуто рівні конкурентного 
середовища: конкуренцію між комерційними 
банками, конкуренцію банків з 
небанківськими фінансовими інститутами, 
конкуренцію банків з нефінансовими 
організаціями. Розглянуто основні критерії, 
на основі яких люди приймають рішення 
щодо отримання послуг в банку. Досліджено 
послуги, яким надають перевагу фізичні та 
юридичні особи. Обґрунтовано практичні 
рекомендації щодо вдосконалення системи 
маркетингових комунікацій комерційного 
банку. Наведено сценарій обслуговування 
клієнтів. Аргументовано основні методи 
залучення та утримання клієнтів. Доведено 
необхідність застосування комплексного 
підходу до задачі залучення та утримання 
клієнтів. 
Ключові слова: банк, маркетингові 
комунікації, клієнт, банківська послуга, 
конкурентне середовище. 

Abstract. The theoretical positions of the 

system of marketing communications of a 

commercial bank are generalized in the 

article. The essence of the concepts of 

"banking service", "banking operation" and 

"banking product" are discussed. The level of 

competitive environment is considered: 

competition between commercial banks, 

competition of banks with non-bank financial 

institutions, competition of banks with non-

financial organizations. The main criteria on 

the basis of which people make decisions on 

receiving services in a bank are considered. 

The services, which are preferred by physical 

and legal persons, are considered. Practical 

recommendations for improving the 

marketing communications marketing system 

of the commercial bank are substantiated. 

The customer service scenario is presented. 

The main methods of attracting and retaining 

clients are argued. The necessity of applying 

an integrated approach to the task of 

attracting and retaining clients is proved. 

Keywords: marketing communications, client, 

banking service, competitive environment. 

 

Вступ. Одним з основних елементів ринкового середовища є ринок 

банківських послуг. Процеси глобалізації, загострення конкуренції, швидкий 

розвиток вітчизняного фінансового ринку вимагають від банків активізації 

досліджень ринкової кон’юнктури, ґрунтовного вивчення потреб наявних та 

потенційних клієнтів, винайдення та впровадження нових послуг, 
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розширення клієнтської бази, підвищення якості обслуговування. Наявні 

тенденції значно підвищують роль маркетингу у діяльності сучасного банку.   

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми маркетингу, в 

тому числі банківського, на теоретичному і методичному рівні розглядали у 

свої роботах такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як М. Бітнер, Н. Вудкок, 

П. Гембл, Я. Гордон, К. Гренроос, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Стоун, Г. Багієв, 

Є. Діхтль, О. Лаврушин, О. В. Дубовик, С. М. Бойко, М. А. Вознюк, 

О. С. Кириченко, О. І. Лютий, Т. Г. Іванова, С. М. Подік та інші. У роботах 

цих авторів аналізуються загальні принципи, методи та прийоми маркетингу 

послуг, що застосовуються в ринкових умовах господарювання, принципи 

узгодження маркетингу з банківською діяльністю. Однак незважаючи на 

досягнуті результати, питання маркетингових комунікацій та їх вплив на 

результати діяльності банку ще розкриті недостатньо. 

Метою написання статті є узагальнення теоретичних положень та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи 

маркетингових комунікацій комерційного банку на прикладі 

АТ «Укрексімбанк».  

Результати дослідження. Основною метою діяльності банку, як і будь-

якого підприємства, є отримання прибутку, але в сучасних умовах 

насиченості ринку та загострення конкурентної боротьби питання, пов’язанні 

з залученням та утриманням клієнтів набувають все більшої актуальності. 

Обґрунтоване застосування банківськими установами маркетингових 

комунікацій може стати одним із важливих чинників підвищення 

ефективності їхньої діяльності.  

Особливості банківської комунікаційної політики обумовлені 

специфікою продукту, з яким установи банку виходять на ринок. З точки 

зору орієнтованості діяльності банківських установ на задоволення потреб 

клієнтів як одного з основних принципів маркетингу розрізняють поняття 

«банківська послуга», «банківська операція» і «банківський продукт». 
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Банківська послуга – це результат комплексної діяльності банку, який 

являє собою економічні блага для задоволення певних потреб людини при 

проведенні банківських операцій. Специфіка банківської послуги полягає в 

тому, що потреба конкретного клієнта є первинною, а надання послуги може 

виконуватися без участі клієнта за допомогою певних банківських технологій 

з дотриманням стандартів у межах існуючого законодавства. 

Банківська операція – комплекс узгоджених за цілями, містом та часом 

дій банку, що спрямований на вирішення поставленої задачі з 

обслуговування клієнта. 

Банківський продукт – це спосіб надання послуг клієнтам банку, тобто 

система взаємозв’язаних заходів банку, що об’єднані єдиною технологією 

обслуговування клієнтів і спрямовані на задоволення потреб клієнтів в 

окремих видах банківської діяльності [1]. 

Ключовим елементом сутності кожної з наведених категорій є саме 

взаємодія з клієнтами. Таким чином, маркетинг відносин можна розглядати 

як  особливу форму роботи банку з клієнтами щодо найповнішого 

задоволення їх потреб у банківській сфері, встановлення і підтримання 

довгострокових та взаємовигідних відносин між банком і споживачами та 

спрямованість установи на утримання вже існуючих клієнтів [2]. 

Таблиця 1 

Конкуренти АТ «Укрексімбанк» у розрізі основних показників 
діяльності станом на 01.01.2018 р., млн. грн. 

№ 
з/п Банківська установа 

Чисті 
активи, 
усього 

Кредити та 
заборгованість 

клієнтів 

Усього 
зобов’язань 

Кошти 
клієнтів 

1. ПРИВАТБАНК 259061,47 38117,63 233453,76 208565,76 
2. ОЩАДБАНК  234241,04 74502,54 202662,61 148302,25 
3. УКРЕКСІМБАНК 171011,25 67581,29 156555,17 88584,21 
4. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 72108,06 37795,07 61203,42 52280,58 
5. УКРГАЗБАНК 69274,26 33621,91 63645,64 60709,84 
6 АЛЬФА-БАНК 49530,31 28223,62 45552,07 41366,14 
7. УКРСИББАНК 46576,67 22221,4 41005,17 35784,72 
8. ПУМБ 46532,33 25495,6 41659,07 36900,19 
9. КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 30946,06 19393,16 27296,14 24983,06 
10. УКРСОЦБАНК 29248,96 15323,34 24092,32 19335,92 

Джерело: складено авторами за даними квартальної звітності [3; 4] 
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Наявність великої кількості банків-конкурентів, що пропонують 

однотипні продукти за відсутності штучних бар’єрів, обумовлює 

надзвичайно високий рівень конкуренції на ринку банківських послуг. 

Перемагають у цій конкурентній боротьбі ті банки, які запропонують 

клієнтам найбільш зручні й умови, мають гарну репутацію, стабільно 

функціонують тощо.  

Виділяють такі рівні конкурентного середовища: 

− конкуренцію між комерційними банками; 

− конкуренцію банків з небанківськими фінансовими інститутами; 

− конкуренцію банків з нефінансовими організаціями. 

Основний рівень – конкуренція між комерційними банками. 

Порівняємо основні показники діяльності АТ «Укрексімбанк» з показниками 

інших банків. Згідно даними, наведеним у таблиці 1, АТ «Укрексімбанк» 

входить в першу трійку за усіма показниками.  

Укрексімбанк орієнтується передусім на обслуговування великих та 

середніх підприємств різних галузей економіки з високим потенціалом 

розвитку, а також фізичних осіб. Клієнтам забезпечується кваліфікований 

банківський сервіс на рівні міжнародних стандартів, надаються можливості 

для продуктивного співробітництва з діловими партнерами в Україні та за її 

межами. 

Як універсальна фінансова установа Укрексімбанк здійснює широкий 

спектр стандартних та індивідуальних високоякісних, оперативних й 

комплексних банківських операцій всією мережею своїх установ.  

Місією банку є фінансування інвестиційних проектів (державних і 

приватних), спрямованих на розвиток галузей з високою доданою вартістю, 

підприємств-виробників експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, 

залучення зовнішніх кредитних ресурсів для поліпшення ефективності 

економіки України (у тому числі впровадження енергозберігаючих 

технологій), обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів, 
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виконання функцій фінансового агента Уряду України з міжнародного 

кредитування. 

27 червня 2018 року Укрексімбанк отримав почесний диплом «За 

перший запуск Visa Loyalty Platform у регіоні СНД та Південно-Східної 

Європи» від міжнародної платіжної системи Visa. Таким чином, Державний 

експортно-імпортний банк України став єдиним серед вітчизняних 

фінустанов, з яким Visa вже реалізувала комплексну бонусну програму – 

EXIM Bonus [4]. 

Задля створення ефективної системи залучення клієнтів на 

обслуговування до банку та подальшого їх утримання потрібно зрозуміти з 

яких елементів складається саме поява бажання отримати ту чи іншу 

банківську послугу сучасного клієнта. 

Для початку потрібно зрозуміти що з себе представляє клієнт 

комерційного банку в теперішній час. Сучасний активний споживач 

банківських послуг – це особа, що: 

− максимально можливо намагається вирішувати всі питання за 

допомогою свого телефону – їй легше написати повідомлення на 100 слів, 

аніж просто зателефонувати; 

− бажає користуватись новітніми технологіями, завжди в русі; 

− швидше вибере послугу, що дорожча та при цьому якісніша, аніж 

дешевшу, яка по якості значно буде поступатись першій. 

На наступному етапі виділимо три основних критерії, на основі яких 

люди приймають рішення щодо отримання послуг в певному банку чи 

продовження обслуговування надалі, не змінюючи на аналогічні продукти 

іншого комерційного банку: 

− технологічна база; 

− продуктова лінійка; 

− якісь роботи менеджерів з обслуговування та залучення клієнтів. 

Базовим аспектом більше не залучення, а саме утримання клієнта є 
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надійна та сучасна технологічна база, оскільки наявність певних 

несправностей може призвести до: 

− втрати даних про клієнтів; 

− постійних перебоїв в роботі фінансової установи; 

− затримки роботи онлайн-банкінгу;  

− неякісних магнітних смужок, чипів та антен платіжних карток. 

В умовах, коли клієнт отримує ту послугу, яку він бажав та при цьому 

вона буде працювати неякісно, швидше за все банк втратить такого клієнта. 

Одним з важливих аспектів є продуктова лінійка – наповненість та 

якість послуг банку для певного клієнта (фізичної особи, клієнта малого та 

середнього бізнесу чи великого корпоративного клієнта) [5; 6]. 

Для великих підприємств, окрім традиційного кредитування, найбільше 

цікаві рідкісні та оригінальні послуги (із поєднанням високої кваліфікації 

кадрів) такі, як: інкасо; документарні акредитиви; гарантії різних видів; 

факторинг; супроводження кредитів, отриманих від нерезидентів; операції з 

векселями; лізинг; андеррайтинг. 

Малий та середній бізнес зацікавлений у послугах дистанційного 

банкінгу та дистанційного обслуговування, а також різного виду доступного 

фінансування такого, як: фінансування оборотного капіталу, різні види 

овердрафтів, кредити на устаткування та обладнання, на розвиток бізнесу, 

фінансування експортних та імпортних контрактів, банківські гарантії.  

Сучасні фізичні особи як клієнти банків є одними з найвибагливіших 

користувачів продуктів та послуг. Їм потрібна надійність, технологічність, 

сучасність та ідеальна наповненість. Так, одразу спробувавши щось новітнє, 

вони вже не захочуть повертатись до «відсталих» технологій. 

Після готівкових розрахунків люди перейшли на платежі з допомогою 

карток, потім картки стали безконтактними (технологія Visa PayWave та 

MasterCard PayPass) і для розрахунку в магазині вже навіть не потрібно 

діставати пластик з гаманця, а просто прикласти до платіжного терміналу. 
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Потім нова революція – смартфон, який є невід’ємною частиною життя 

сучасної людини, став ще й засобом розрахунку. За допомогою технології 

NFC (Near Field Communication), що дозволяє емулювати віртуальну картку 

клієнта в мобільному додатку банки та фінансова сфера стає ближчою до 

фізичних осіб, оскільки все це уміщується в улюбленому гаджеті. На цьому, 

звичайно ж, ні технології, ні фінансові установи не будуть зупинятись, а 

клієнти в свою чергу вже не захочуть повертатися до відсталих 

продуктів  [7; 8] 

Та якими би не були технології та продукти комерційного банку, для 

сучасного клієнта важливою залишається якість сервісу. 

З метою покращення обслуговування та залучення клієнтів до 

комерційного банку, можна ввести сценарій обслуговування клієнтів, що 

буде складатись із п’яти етапів, а саме: 

1. Встановлення контакту. 

2. З’ясування потреби. 

3. Презентація продукту. 

4. Робота із запереченнями. 

5. Завершення угоди [6; 9; 10]. 

На І етапі «Встановлення контакту» головним завданням є створення 

атмосфери довіри. В першу чергу менеджер має посміхнутись та привітатись 

з клієнтом, уточнити як можна до нього звертатись і використовувати це 

звертання під час обслуговування. Необхідно говорити зрозумілою мовою 

для клієнта та поводити себе впевнено. Рекомендується використовувати 

техніку Small Talk (техніка встановлення контакту в процесі продажу або 

переговорів, представляє собою міні-діалог на відстрочену, не пов’язану з 

метою зустрічі теми та як правило, по тривалості не перевищує 2-3 хвилини). 

ІІ етап «З’ясування потреби». Основною метою цього етапу є 

отримання найбільш повної інформації про потреби клієнта, його стиль 

життя та обслуговування.  
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Завдання етапу: 

− найточніше визначити, яку послугу бажає оформити клієнт; 

− отримати точну інформацію про потреби клієнта та суть його 

звернення; 

− використовувати запитання для з’ясування потреби. 

Необхідно ставити точні та конкретні запитання. Краще задати одне-

два відкритих запитань (ці питання починаються зі слів: що, як, який, 

скільки, чому і передбачають отримання розгорнутої відповіді), від п’яти до 

семи закритих запитань (вони припускають точну відповідь на запитання) 

для того, щоб точно знати, яка послуга буде найкращою цьому клієнту та 

одне альтернативне запитання (ці питання надають можливість вибору, вони 

припускають швидке рішення, ви нічого не нав'язуєте, а просто пропонуєте 

вибір між тим, що вам потрібно та зручно), наприклад: «коли ми зможемо 

зустрітись для оформлення цього продукту? В середу в першій половині дня 

чи в четвер в другій половині?».  

Саме на цьому етапі виявиться рівень знань менеджера продуктів 

банку. Якщо це не досконалий рівень, то, швидше за все, угода до 

завершення не дійде, а клієнт з порожніми руками покине установу. 

Наступний етап «Презентація продукту» є найбільш відповідальним, 

оскільки саме від нього залежить враження клієнта від необхідної послуги та 

бажання її оформити.  

Основними завданнями етапу є: 

− демонстрація користі банківського продукту саме для цього 

клієнта; 

− використання методу «мова вигоди»; 

− розмовна мова без використання спеціальної термінології. 

«Мова вигоди» – це термін, використовуваний у продажу, часто його 

ще називають «мова клієнта». Розуміння і використання в роботі з клієнтами 

«мови вигоди» є для продавців життєво необхідною навичкою. 
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Дуже часто успішний продавець відрізняється від неуспішного тільки 

розумінням і умінням використовувати «мову вигоди». Продавці, які не 

використовують у спілкуванні з клієнтами «мова вигоди», продають 

«наосліп» покладаючись на удачу, але їх шанси на успіх дуже близькі до 

нуля. 

Перед продажем та презентацією послуги, необхідно менеджеру 

поставити собі запитання: «що отримує людина, отримавши той чи інший 

банківський продукт?». Відповіді повинні концентруватись не просто на 

грошовому вираженні, а ще й на інших цінностях, таких як комфорт, 

затишок, спокій та ін. Так, продаючи депозит із автоматичним щомісячним 

поповненням із карткового рахунку, перш за все менеджер має навести 

приклад, як з допомогою саме цього продукту можна непомітно для себе 

накопичити на якусь важливу подію, як день народження подружжя, новий 

рік, сімейна подорож тощо. 

Найбільша проблема в комунікації між менеджерами банку та 

клієнтами полягає в тому, що перші воліють розповідати тільки про 

характеристику продукту представленого ними банку. Клієнта це не 

цікавить, тому що головне для кожного – це особиста вигода. 

Тому, презентуючи товар або послугу, успішний менеджер повинен 

привертати увагу клієнта в першу чергу до тих вигодам продукту, які 

задовольняють його (клієнта) потреби, відповідають його побажанням. 

Виняток становлять «холодні дзвінки» по телефону потенційним 

клієнтам, оскільки клієнт має зрозуміти хоча б тезисно суть послуги, що 

пропонується. Продавець в першу чергу називає кілька вигод співпраці з 

його фірмою або від використання його продукту, щоб зацікавити людину на 

іншому кінці дроту в продовження бесіди.  

На етапі «Презентація» необхідно надавати чітку та достовірну 

інформацію та демонструвати високу особисту оцінку продуктів, при цьому 

необхідно використовувати можливість «продати» не тільки ту послугу, за 
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якою звернувся клієнт, а ще й запропонувати додаткові продукти, що можуть 

більше прив’язати його до фінансової установи. 

Етап «Робота із запереченнями» є одним із найскладніших та 

найвідповідальніших, оскільки за відсутності навичок в менеджера, успіх 

справи може провалитись. 

Основними завданнями є: 

− зняти заперечення; 

− навести аргументи на користь своєї пропозиції; 

− використовувати алгоритм роботи із запереченнями (вислухати – 

приєднатися – уточнити – аргументувати – впевнитись, що питання 

вирішене). 

Етап «Завершення угоди» є логічним кінцем продажу банківського 

продукту. Основним завданням його є підтримка вибору клієнта у випадку, 

коли він сумнівається та підвести до згоди оформлення потрібної послуги. 

В кінці розмови потрібно подякувати за відвідування банку, уточнити 

чи все сподобалось та, за можливості, надати контактні дані для зв’язку. 

Потрібно орієнтуватись на довгострокові відносини з клієнтом, а тому 

завершення угоди необхідно провести не менш професійно, ніж попередні 

етапи. 

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, з метою створення 

ефективної системи залучення клієнтів на обслуговування до банку та 

подальшого їх утримання обґрунтовано систему елементів, з яких 

складається саме поява бажання отримати ту чи іншу банківську послугу 

сучасного клієнта: надійна та сучасна технологічна база, продуктова лінійка 

та якісь роботи менеджерів з обслуговування та залучення клієнтів. 

Застосування комплексного підходу до задачі залучення та утримання 

клієнтів дозволить підвищити рівень та покращити якість продажу 

банківських послуг. 
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АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПрАТ «ФІРМA «БАКАЛІЯ» 

 
Анотація. Визначено підходи до комерційної 
діяльності торговельного підприємства на 
засадах маркетингових стратегій. Подано 
трактування сутності поняття 
«торговельна мережа». Визначено, що 
сутність маркетингової стратегії у новій 
парадигмі маркетингу полягає у персоналізації 
стосунків між працівниками торговельного 
підприємства та споживчих цінностей, їх 
клієнтами. Даний факт вимагає інтеграції 
зусиль різних підрозділів підприємства будь-

якої галузі у напрямі адаптації 
функціонування окремих закладів до умов їх 

Abstract. The approaches to commercial 

activity of a trading enterprise on the basis 

of marketing strategies are determined. The 

interpretation of the essence of the concept 

of "trading network" is given. It is 

determined that the essence of the 

marketing strategy in the new marketing 

paradigm is to personalize the relations 

between the employees of the trade 

enterprise and the consumer values, their 

clients. This fact requires the integration of 

the efforts of various divisions of the 

enterprise of any branch in the direction of 
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розташування. Надано практичні 
рекомендації щодо удосконалення існуючої 
маркетингової диверсифікованої стратегії на 
конкретному торговельному підпрємстві. 
Автор робить висновок про те, що тратегії 
вертикальної та горизонтальної 
диверсифікації є об’єктивними елементами 
розвитку торговельних підприємств на 
сучасному етапі. 
Ключові слова: маркетинг, стратегія, 
клієнтоорієнтованість, маркетингові 
стратегії, торговельне підприємство, 
маркетингова диверсифікована стратегія. 

adapting the functioning of individual 

institutions to the conditions of their 

location. Practical recommendations for the 

improvement of existing marketing 

diversified strategy on a concrete trading 

enterprise are given. The author concludes 

that the vertical and horizontal 

diversification traditions are the objective 

elements of the development of trade 

enterprises at the present stage. 

Keywords: marketing, strategy, client 

orientation, marketing strategies, trading 

company, marketing diversified strategy. 

 

Вступ. Виходячи з того, що маркетингова стратегія – це процес 

формування та реалізації цілей та задач підприємства по кожному окремому 

ринку або його сегменту та кожному товару, на певний період часу, для 

здійснення виробничо-комерційної діяльності, у повній відповідності до 

ринкової ситуації та можливостей підприємства, її метою є довгострокове 

узгодження можливостей підприємства з ситуацією на ринку, тобто в 

узгодженні внутрішньої та зовнішньої середовищ його діяльності [1]. Саме 

тому актуальності набувають питання аналізу маркетингових стратегій 

конкретного підприємства, зокрема торговельного. Адже важливу роль в 

соціально-економічному розвитку України відіграють торговельні мережі, в 

яких, порівняно з незалежними суб’єктами господарювання, є суттєві 

переваги. 

ПрАТ «Фірма «Бакалія» є оптово-роздрібним підприємством, що 

вважається одним з лідерів у формуванні ринку продовольчих товарів. 

Характерною рисою діяльності ринкових лідерів є те, що вони зосереджують 

увагу не на окремій сфері маркетингової діяльності, а на всіх аспектах 

маркетингу. Іншими словами, ринковий лідер повинен оптимізувати 

маркетинговий комплекс взагалі та окремі елементи маркетингу зокрема. 

Варто зазначити, що маркетингових стратегій є багато, головне обрати 

найбільш вдалу для кожного ринку і кожного товару. Іншими словами, 

стратегію, що б відповідала вимогам досягнення маркетингових ціле та, яка б 
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визначала вектор дій суб’єкта господарювання як по відношенню до 

споживачів, так й по відношенню до конкурентів. При цьому різноманіття 

маркетингових стратегій зумовлює виникнення ряду проблем пов’язаних з 

вибором найбільш підходящої стратегії та її подальшою реалізацією.  

Міжнародні та вітчизняні торгові майданчики формують довіру 

завдяки створенню максимально комфортних умов для клієнтів і розвитку 

багатьох сервісів, що в першу чергу компенсують психологічні бар’єри 

покупок. Така ситуація може виникати вразі складності діагностики 

основних параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища й 

необхідності врахування різних факторів, що впливають на досягнення 

поставлених цілей. Це призводить до необхідності формування нових 

підходів до розроблення маркетингових стратегій розвитку торговельних 

підприємств та нехтуванню сучасними технологіями побудови партнерських 

стосунків з клієнтами, управлінням асортиментом, вивченні конкурентів. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні 

та методичні засади визначення змісту маркетингових стратегій 

торговельного підприємства знайшли відображення у роботах таких 

науковців: С. Алєксєєва, І. Ансоффом, В. Апопій, М. Бєлєцького, 

О. Бондаренко, Голошубова, Л. Дідківська, П. Друкер, О. Ільчук, 

Н. Казмерчук-Палащиної, Ф. Котлер, А. Мазаракі, Л. Мулярчук, О. Нікітіної, 

М. Портером, А. Савчук, І. Севрук, Н. Сичової, В. Фадєєва, Л. Фролової, 

Т. Футало, І. Школа, Н. Яцевич та ін. Дослідженням ефективності їх 

функціонування присвячено роботи І. Бланка, Є. Бойка, О. Вовчак, 

В. Загорського, В. Іваницького, Є. Мних, А. Садєкова, Н. Ушакової, 

А. Фрідмана, М. Яцківа та ін.  

У їх працях ґрунтовно висвітлена сутність та різновиди маркетингових 

стратегій торговельних підприємств, їх переваги, недоліки та умови 

застосування. Разом з тим, слід зазначити, що в умовах ринку зі зростаючою 

конкуренцією не достатньо розробити нову, якісну конкурентоспроможну 
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маркетингову стратегію. Дедалі більшого значення набуває процесу 

реалізацією маркетингової стратегії як на українських підприємствах 

загалом, так й торговельного зокрема. В той же час нерозв'язаними, на наш 

погляд, залишаються питання, пов’язані з диверсифікації на підприємствах 

торгівлі, зокрема визначення її місця у діяльності підприємства та ролі у 

виборі шляхів подолання кризових явищ. Власне необхідність удосконалення 

теоретико-методичних основ і розробки практичних підходів до оптимізації 

розвитку торговельних підприємств на засадах маркетингових стратегій і 

зумовила вибір теми статті, визначили її мету та завдання. 

Метою статті є визначення шляхів оптимізації розвитку оптово-

роздрібної компанії ПрАТ «Фірма «Бакалія» на засадах маркетингової 

стратегії. 

Результати дослідження. Узагальнення теоретичних аспектів 

побудови стратегій маркетингу для різних типів підприємств показало, що 

під стратегією розвитку торговельної розуміють здатність суб’єкта 

господарювання здійснювати стабільну господарську діяльність у 

відповідності до запланованих цілей шляхом ефективного формування та 

використання ресурсів, враховуючи платоспроможний попит та 

швидкозростаючі потреби споживачів, а також адаптації до умов ринкового 

оточення та забезпечення конкурентоспроможності на споживчому ринку.  

Дослідження наявних поглядів на трактування сутності поняття 

«торговельна мережа» дозволило виділити три теоретичні підходи до її 

визначення: структурно-територіальний, ланцюговий і мережевий. 

Порівнюючи ці підходи, можна прийти до висновку, що, не зважаючи на 

різні позиції до розгляду цього питання, вони не суперечать одна одній, а 

доповнюють та розширюють розуміння проблеми [2; 3; 4; 5].  

Особливістю діяльності ПрАТ «Фірма «Бакалія» є поєднання 

незалежної оптової торгівлі споживчими товарами з роботою на засадах 

торговельного представництва та дистрибуції. Узагальнюючи погляди різних 



 

 

952 
 

науковців, можна зазначити, що в рамках ланцюгового підходу, розуміння 

сутності торговельної мережі є найбільш широковживаним терміном, який в 

повному обсязі відображає сутність предмета, тобто термін «торговельна» 

означає спеціалізацію підприємств, а термін «мережа» – сукупність бізнес-

одиниць (магазинів) із певними внутрішніми зв’язками, параметрами, 

характеристиками. Актуальність саме цього підходу до розкриття змісту 

торговельної мережі в сучасних умовах зростає. Водночас західний досвід 

ведення бізнесу свідчить про інші механізми і форми поєднання різних 

підприємств, які мають свої організаційно-правові форми, у торговельні 

мережі [2]. 

Вихідними елементами стратегії, що використовується на підприємстві 

є: товарний, ціновий, збутовий напрями та напрям комунікаційної політики. 

У будуванні концепції розвитку ПрАТ «Фірма «Бакалія» важливе місце 

посідає також аналіз чинників формування специфіки зовнішнього 

середовища: параметрів демографічного розвитку населення, галузевої 

структури зайнятості економічно активного населення території, 

спеціалізації господарства, розвитку транспортної та складської 

інфраструктури тощо [6].  

У контексті базових маркетингових стратегій досліджуване 

торговельне підприємство акцентує увагу на своїх конкурентних перевагах 

або через реалізацію стратегії диференціації. Іншими словами, на 

виготовлення особливої продукції, яка є модифікацією стандартного виробу. 

Така продукція пропонується для споживачів, яких не влаштовує стандартна 

продукція. Тобто диференціація продукції означає розробку низки суттєвих 

властивостей продукту, відмінних від товарів-конкурентів. Це може бути, 

зокрема, покращений дизайн, поліпшені смакові властивості тощо.  

Однак, в окремих галузях тенденція зростання різноманітності 

смакових характеристик в певній мірі вже вичерпала себе, на зміну 

приходить новий тренд – підвищення значимості структури продукту. Все 
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частіше на етикетку продукту (іноді навіть у складі самої назви) виносяться 

такі характеристики як м'який, соковитий, хрусткий, ніжний, свіжий, з 

жувальною структурою, пористий тощо [7]. 

Застосування такої стратегії орієнтовано на розширення товарного 

асортименту, освоєння нових товарних ринків та видів послуг, а також на 

розповсюдження підприємницької діяльності та нові види діяльності. З 

іншого боку підприємство здатне розподілити можливі ризики та нівелювати 

залежність від циклічного розвитку бізнесу. 

Варто зауважити, що ефективність диверсифікації є пропорційною 

швидкості переорієнтації торговельного підприємства на ті види товарів, 

послуг, що характеризуються попитом і є конкурентоспроможними. Саме 

тому, на наш погляд, для компанії ПрАТ «Фірма «Бакалія» має бути 

характерним розподіл диверсифікації на споріднену та неспоріднену.  

За спорідненої диверсифікації нова сфера бізнесу має суттєвий збіг з 

основною діяльністю підприємства. Наявність такої спільності означає 

можливість компанії значною мірою використовувати напрацьований 

потенціал й отримання ефекту масштабу або синергізму від обміну активами 

та навиками. 

Як результат фірма в цілому має отримувати більш високі прибутки на 

інвестиції: її доходи мають збільшуватися, а витрати (в частині умовно-

постійних витрат) та потреби в капіталовкладеннях мають зменшуватися. 

Суттєвий збіг нової сфери бізнесу з основними видами діяльності фірми 

передбачає спільне використання: покупців і в деяких випадках вироблених 

товарів (потенціал для пропозиції системних рішень); торговельного 

персоналу або каналів розподілу; торгової марки та її іміджу; виробничих, 

офісних, складських приміщень; досліджень та розробок; персоналу та 

інформаційних систем; маркетингу та маркетингових досліджень [8]. 

Стратегія розширення товарного асортименту на ПрАТ «Фірма 

«Бакалія» передбачає роботу з поточним ринком та напрацьованою системою 
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розподілу продукції, саме тому її можна віднести до спорідненої 

диверсифікації. Таке ж саме можна сказати й про стратегію розширення 

ринку, коли компанія застосовує вже наявну технологію виробництва та 

обслуговується подібний ринок з використанням такої системи розподілу [5].  

Загалом сукупність ринкових стратегій, що використовують на ПрАТ 

«Фірма «Бакалія», умовно може бути поділеною на такі різновиди: 

позиційний захист, фланговий захист, випереджувальний захист, 

контрнаступ, мобільний наступ, стратегія відступу та стратегія підвищення 

ринкової частки за існуючої місткості ринку. Використання таких стратегій 

передбачає маркетингову орієнтованість торговельного підприємства. І хоча 

за результатами фінансової звітності останніх років діагностовано зростання 

фінансових результатів, досліджуване торговельне підприємство періодично 

демонструє від’ємні значення фінансового результату [5].  

Застосування стратегії виходу досліджуваної компанії на зовнішні 

ринки є також досить перспективним напрямом з огляду на те, що відкриває 

значні можливості для реалізації власної продукції споживачам з високою 

купівельною спроможністю. З огляду на те, що найближчим часом загальна 

економічна ситуація в Україні залишатиметься досить складною, а тенденції 

зниження купівельної спроможності населення, підвищення цін, зростання 

витрат в структурі витрат домогосподарств (комунальні послуги, транспорт 

тощо) без паралельного зростання доходів продовжують загострюватись, 

значна кількість вітчизняних підприємств пов'язує розширення своєї 

діяльності із застосуванням стратегії виходу на зовнішні ринки, а тренд 

натуральності та екологічності стає домінуючим при реалізації даної 

стратегії. Крім того, ринок ЄС – це ринок, який охоплює 500 млн споживачів, 

і є найбільш платоспроможним ринком у світі [9, с. 184; 10]. 

Факт позитивного фінансового результату до оподаткування доводить 

позитивні зрушення в господарській діяльності ПрАТ «Фірма «Бакалія». В 

той же час неефективно на досліджуваному підприємстві використовується 
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Інтернет-торгівля. Хоча цілком очевидно, що новою парадигмою сучасного 

маркетингу нині став маркетинг відносин, в основі якого лежать розвиток і 

підтримка довгострокових, надійних зв’язків з індивідуальними 

споживачами, постачальниками, працівниками й іншими партнерами. 

Розвиток маркетингу взаємовідносин відбувається одночасно та 

взаємопов’язано, об’єднуючи компанії та групи (споживачів, найманих 

працівників, постачальників, дистриб’юторів, рекламні агенції, 

консультантів, радників тощо), що підтримують її, та формує взаємовигідні 

бізнес-відносини [5]. 

Така клієнтоорієнтованість торговельної компанії необхідно розуміти 

як пріоритет його маркетингової стратегії, що дозволяє досягти лояльності 

ключових клієнтів шляхом формування унікальних стосунків з ними. Тому у 

контексті цього визначення необхідно дослідити усе коло покупців окремого 

торговельного закладу та виділити ключових з них і налагодити роботу з 

ними у такий спосіб, щоб викликати у них почуття лояльності. Саме 

формування стосунків саме з цією крупою клієнтів дозволить досягти 

балансу інтересів. 

Варто відмітити, що для цього на ПрАТ «Фірма «Бакалія» необхідно 

вжити такі заходи розвитку компанії, що мають принципово іншу основу. 

Підприємство має функціонувати за допомогою диверсифікації своєї 

діяльності в напрямі забезпечення найрізноманітніших потреб населення. 

Адже пропонуючи нові продукти із значними перевагами, виробники можуть 

завоювати симпатії тих споживачів, які готові витрачати більше коштів на 

продукти, корисні для здоров'я. Це, у свою чергу, передбачає володіння 

компанією розвинутою системою маркетингу, зокрема компетентним 

персоналом, інформаційною системою, клієнтськими базами даних тощо, 

формує програму ефективної взаємодії з покупцями, виділяє відповідні 

бюджети на підтримання взаємовигідних відносин з усіма суб’єктами 

бізнесу. 
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В той же час варто, на нашу думку, використовувати й горизонтальну 

диверсифікацію, що забезпечує певні переваги виробнику: поєднується 

координація дій з великими можливостями контролю; забезпечується 

стабільність господарських зв’язків у межах підприємства; гарантованими є 

поставки матеріально-технічних ресурсів; зберігається тісний контакт з 

кінцевими споживачами.  

Разом з тим наявні й деякі недоліки. А саме: взаємозалежність 

структурних підрозділів підприємства у випадку негативних зовнішніх змін 

виступає дестабілізуючим чинником для становища цілого підприємства; 

обмежений ринок збуту призводить до зменшення впливу конкуренції; 

необхідність удосконалення потребує значних витрат, що, в підсумку, 

призводить до перевищення вартості ресурсів за середньою ринковою ціною. 

Однак запровадженні стратегії горизонтальної диверсифікації ПрАТ «Фірма 

«Бакалія» задля задоволення потреб існуючих клієнтів розширює сферу 

ведення бізнесу. Таким шляхом різнобічне врахування потреб постійних 

споживачів забезпечує висхідний розвиток підприємства та вихід на нові 

ринки сировини та збуту. 

Отже, проведені дослідження показують, що мережевий підхід до 

визначення поняття «торговельна мережа» комплексно та всебічно 

характеризує організацію сучасного торговельного бізнесу у вигляді мережі 

незалежних підприємств (партнерів, союзів), що комбінують ресурси, 

зв’язки, зусилля для розвитку найбільш вигідних напрямків підприємницької 

діяльності. Стратегії вертикальної та горизонтальної диверсифікації є 

об’єктивними елементами розвитку торговельних підприємств на сучасному 

етапі. 

Висновки. Таким чином, розвиток ПрАТ «Фірма «Бакалія» має стати 

максимально диверсифікованим. Це вимагає пріоритетного вирішення такого 

важливого завдання, як розробка інноваційної маркетингової 

диверсифікованої стратегії розвитку компанії, виходу на зарубіжний ринок та 
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використанні засобів Інтернет-торгівлі. Тому найефективнішою має стати 

вертикальна та горизонтальна диверсифікація, що передбачає виробництво 

товарів (послуг), що в технологічному та маркетинговому відношенні тісно 

пов’язані з пропонованими досліджуваним підприємством товарами. Саме 

розробка реалізації зазначених маркетингових стратегій досліджуваного 

торговельного підприємства й має стати предметом подальших наукових 

розвідок. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. В статті узагальнено 
теоретичні питання щодо особливостей 
використання маркетингової цінової 
політики в діяльності суб’єкта 
господарювання. Обґрунтовано роль 
логістики у розробці цінової політики та 
виборі цінової стратегії підприємства. 
Доведено ефективність централізованих 
поставок товару зі створеного логістичного 
центру в торгові філіали. За результатами 
досліджень визначено ефективність 
системи цінової стратегії і цінової політики 
підприємства. Проаналізовано результати 
запровадження у власної торгової марки. 

Розглянуто цінову стратегію підприємства 
та систему формування попиту на 
продукцію при комплексному використанні 
маркетингу і логістики. Обґрунтовано 
пропозиції щодо вдосконалення цінові 
стратегій і політики підприємства. 
Ключові слова: маркетингова цінова 
політика, цінова стратегія, цінова політика, 
логістика. 

Abstract. Theoretical problems about the 

peculiarities of the use of marketing pricing 

policy in the subject of the business are 

summarized in the article. The role of 

logistics in the development of pricing policy 

and the choice of enterprise pricing strategy 

is substantiated. The efficiency of centralized 

deliveries of goods from the established 

logistics center to the trading subsidiaries 

has been proved. The results of the research 

determined the effectiveness of the pricing 

strategy and pricing policy of the enterprise. 

The results of implementation in the own 

brand are analyzed. The price strategy of the 

enterprise and the system of formation of 

demand for products at the complex use of 

marketing and logistics are considered. The 

proposals on improving the pricing strategies 

and policies of the enterprise are 

substantiated. 

Keywords: marketing pricing policy, pricing 

strategy, pricing policy, logistics. 

 

Вступ. Сталий розвиток суб’єкта господарювання переважною мірою 

визначається ефективністю його маркетингової діяльності. Від обраної 

цінової політики, як основної складової маркетингової діяльності, 

безпосередньо залежать конкурентоспроможність продукції, рівень попиту 

на неї, результати діяльності та конкурентоспроможність підприємств. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемам 

ціноутворення та управління ціновою політикою присвячували дослідження 

такі відомі зарубіжні науковці, як Г. Ассель, Б. Берман, Ф. Котлер, 
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Дж. Р. Еванс та вітчизняні: І. М. Аксьонов, В. М. Гальпєрін, 

В. В. Герасименко, І. П. Денисов, І. А. Єрухимович, В. Є. Єсіпов, 

І. А. Желтяков, І. В. Ліпсиц, Г. А. Маховиков, Т. Т. Негл, В. М. Тарасевич, 

Л. О. Шкварчук та ін. Але рекомендації іноземних дослідників не можуть 

бути механічно використані в умовах національної економіки, а розробки 

українських авторів потрібують подальшого розвитку. 

Метою статті є розробка механізму цінової політики ТОВ «Епіцентр К» 

на основі комплексного використання маркетингу і логістики. 

Результати дослідження. В умовах розвитку ринкових відносин, 

зростанні конкуренції і перманентній кризі економіки принципи формування 

цін на продукцію докорінно змінюються. У зв'язку з цим маркетологам і всім, 

хто займається дослідженням цільових ринків це слід враховувати. 

Нестабільна політична обстановка в країні, негативні зміни в економіці, 

зростання конкуренції в боротьбі за клієнтів, низькі пенсії і зарплати 

більшості населення, динаміка зовнішнього середовища вимагають від 

менеджерів особливої уваги у формуванні та реалізації цінової політики та 

виборі цінової стратегії підприємств [1]. 

Останніми роками постерігається низка негативних явищ в економіці 

країни. Ситуація, що склалась, вимагає від підприємств активізації діяльності 

щодо використання прийомів маркетингу. Не винятком є й ТОВ «Епіцентр 

К». Компанія за характером своєї діяльності є торгівельним підприємством, 

при цьому середовище діяльності – ринок товарів будівельного призначення. 

Працює на ринку України в якості оптового торгового посередника. 

Компанія ТОВ «Епіцентр К» – потужна національна мережа 

будівельно-господарських гіпермаркетів, яка стабільно розвивається. 

Перший гіпермаркет національної мережі ТОВ «Епіцентр-К» був відкритий у 

2003 році в Києві. За 7 років розвитку по всій Україні відкрито 23 

гіпермаркети, 17 в регіонах та 6 у столиці, де працюють майже 14 тисяч осіб. 

ТОВ «Епіцентр К» також відкрився і в м. Хмельницькому, компанія постійно 
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вдосконалюється, покращує сервіс, розширює асортимент товарів та спектр 

послуг щоб максимально задовольнити потреби споживачів і на практиці 

втілювати головне гасло компанії «Покупець завжди правий!». 

Загальною місією компанії є забезпечення мешканців України 

широким асортиментом якісних і доступних товарів, заощадження часу 

клієнта за допомогою зручної технології обслуговування та надання повного 

спектра товарів і послуг під одним дахом. Найголовнішим завданням 

будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» є створення 

найсприятливіших умов для будівництва, ремонту та облаштування оселі 

кожного мешканця України. 

Значну роль при розробці цінових стратегій для гіпермаркетів ТОВ 

«Епіцентр К» відіграє логістика, адже керівництво розуміє на скільки 

важливо налагодити товаропостачання з мінімальними витратами. 

Підприємство здійснює закупівлю великої партії товарів у надійного 

виробника під власною торговою маркою, що значно скорочує витрати під 

час формування ціни на товари.  

Маркетинг і логістика мають дуже тісний взаємозв‘язок. Подекуди 

настільки тісний, що іноді буває трудно розмежувати сфери їхньої дії, і 

логістику можна розглядати як реверсну сторону маркетингу. Прямий 

взаємозв'язок існує за такими складовими маркетингового комплексу, як 

продукт, місце і ціна [2; 3]. 

Дуже важливим для розуміння сутності розподільної логістики є 

розгляд питання про її взаємозв'язок і розходження з маркетингом. На 

більшості вітчизняних підприємств сфера маркетингового управління 

обмежується стратегічними і тактичними рішеннями в товарній політиці, 

ціні, збуті та просуванні товару [3]. Для практики вітчизняного 

підприємництва не характерне взяття на себе службою маркетингу 

відповідальності за всі аспекти інтегрованого управління в сфері дистрибуції 

і постачання, зі свідомим врахуванням принципів логістики. Сутність 
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концепції маркетингу полягає в керуванні (плануванні, організації та 

контролі) виробництвом, просуванням на ринок і реалізацією продукції, 

орієнтованому на попит (на потреби споживача продукції). 

Сутність концепції логістики полягає в керуванні (плануванні, 

організації та контролі) матеріальними, інформаційними й іншими потоками, 

орієнтованому на ефективне використання потенційних можливостей, 

засобів і зусиль для вирішення комплексу завдань із фізичного переміщення 

продукції всередині підприємства та в зовнішньому середовищі з метою 

задоволення потреб споживачів у транспортно-експедиційних послугах і 

постачальницько-збутових роботах [2]. 

В обох концепціях чітко виокремлюється пріоритетна роль споживачів, 

а не виробника. За цілями та розв'язуваними завданнями логістика і 

маркетинг є частинами єдиного процесу задоволення потреб споживачів. 

При застосуванні інструментів маркетингу визначаються стратегічні 

цілі, а урахування логістичних операцій допомагає вибрати раціональний вид 

транспорту, перевізника, оптимальні маршрути, що сприяє скороченню 

витрат в системі дистрибуції і розширенню можливості щодо маркетингового 

підходу до цінової політики. Витрати в дистрибуції на складування, 

вантажопереробку і, особливо, транспортні витрати за розмірами порівняні з 

собівартістю виробництва і впливають на ціни товарів. Таким чином, 

логістика допомагає реалізувати маркетингові схеми ціноутворення [4]. 

З безлічі факторів, які впливають на рівень ціни і результати діяльності 

суб'єктів господарювання, стабілізацію їх фінансового положення, розвиток 

конкуренції і підвищення (зниження) ефективності перевезень особливе 

місце займають цінові, які мають розглядатися як вирішальні в 

маркетингово-логістичному менеджменті [5]. 

Зокрема, з ціллю зменшення витрат, керівництво ТОВ «Епіцентр К» 

налагодило прямі зв’язки між підприємствами виробниками, що дозволило 

скоротити витрати на гуртових посередників. У смт. Калинівці, яке 
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знаходиться біля Києва, було відкрито митний термінал на базі логістичного 

центру «Калинівка», що належить компанії «Епіцентр К». Таке розташування 

терміналу не є випадковим – дозволяє оптимізувати доставку і отримання 

товарів з усієї Європи.  

ТОВ «Епіцентр К» у своїй роботі керується принципом ретельного 

відбору компаній-партнерів, адже тільки у співпраці зі справжніми 

професіоналами загальними зусиллями можна досягнути успіху. 

Для кращого бачення місця та розвитку ТОВ «Епіцентр К» дуже часто 

керівниками складаються маркетинговий та логістичний плани діяльності 

підприємства в динаміці. Ці плани перетинаються у питаннях упакування 

продукту. Маркетинг диктує вимоги оригінального кінцевого упакування, що 

у роздрібній торгівлі може бути вирішальним фактором обсягу продажів. З 

позиції логістики важливі габаритні розміри упакування, її захисні 

властивості і придатність торговельного упакування для приміщення її в 

транспортний засіб із повним використанням обсягу, наприклад, 

контейнера [6]. Особливо це стосується власних торгових марок ТОВ 

«Епіцентр» К, адже товари є значно дешевшими від зарубіжних аналогів, а 

покупці вже не так як раніше орієнтуються на товари відомих брендів і 

пізнаваність логотипів на упаковці виробників.  

Взаємозв'язок логістики і маркетингу за фактором «місце» виявляється 

в проблемі вибору місць збуту основного обсягу готової продукції. 

Маркетологи ТОВ «Епіцентр К» приймають рішення про продаж продукції, а 

після цього логістики вибирають структуру каналів дистрибуції. Такі 

рішення про “місце” істотно впливають на ефективність логістичної системи. 

Наприклад, рівень витрат виробника на транспортування продукції нижче, а 

логістичних проблем менше у випадку збуту тільки гуртовикам. Зараз ТОВ 

«Епіцентр К» співпрацює більш ніж з 300 виробниками. У перші кілька років 

80% виробників ВТМ для компанії були зарубіжними. Але вже зараз 

українські постачальники займають частку в 50%. 
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Що стосується взаємодії виробництва, логістики, і виробничого 

менеджменту з позицій внутрівиробничої логістики, то вона виявляється в 

керуванні запасами технологічних процесів виробництва, організації 

процедур замовлень матеріальних ресурсів у підрозділах підприємства, 

керуванні технологічним транспортом, складським господарством [7]. 

ТОВ «Епіцентр К» стабільно нарощує частку українських 

постачальників, що пов’язано з цілим рядом причин. По-перше, близькість 

виробника дозволяє полегшити логістику і аудит виробництва для контролю 

якості продукції. По-друге, місцевим постачальникам легше здійснювати 

поставки частинами, за рахунок чого ТОВ «Епіцентр К» не доводиться 

перевантажувати власні склади. Ну і найголовніше: зараз українські 

підприємства виходять на новий рівень. Закуповується нове обладнання, 

відкриваються нові, сучасні виробництва, дуже багато українських 

підприємств починають працювати на експорт. Відповідно, вони починають 

сертифікувати продукцію по західним стандартам, працюють з 

європейськими торговельними мережами і набагато краще розуміють, чого 

хоче від них торговельне підприємство «Епіцентр К». 

Як правило, для вибору виробника товару ВТМ на цільовому 

висококонкурентному ринку ТОВ «Епіцентр К» оголошує тендер. Серед 

основних критеріїв, які враховуються під час тендеру – висока якість, 

прозора ціна, достатні обсяги виробництва і логістичні можливості 

кандидата. 

Власні торговельні марки активно використовуються на різних 

національних ринках. За даними дослідницької компанії “Nielsen”, їх частка у 

грошовому вираженні становить: у Швейцарії 45% ринку, в Іспанії і 

Великобританії – 41%, у Німеччині, Португалії та Бельгії – більше 30%. У 

Канаді та США приватні марки займають 18% ринку, серед країн Азіатсько-

Тихоокеанського регіону ВТМ найбільш популярні в Австралії (21%) та 

Новій Зеландії (13%) [8]. 
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Під час роботи було проаналізовано результати запровадження у 

гіпермаркеті «Епіцентр К» власної торгової марки («Експерт», «Клевер»). 

Встановлено, що за два тижні дії акції приріст реалізації товарів (до 

прикладу, газонокоси та бензопили) збільшився на 15 % у порівнянні з 

попереднім періодом. Окрім цього збільшились обсяги реалізації супутніх 

товарів, зокрема мастильних товарів, захисних окулярів, рукавиць та 

ін. [9; 10] 

Єдине, до чого в ТОВ «Епіцентр К» відносяться нетерпимо – це 

зниження рівня якості продукції, що поставляється. На сьогодні споживач 

стає менш брендозалежним. Ніхто не хоче переплачувати за маркетингові 

дослідження, рекламу, персонал і величезну кількість супервайзерів і 

промоутерів. При цьому споживач все більш вимогливий до якості товарів. 

Тому на підприємстві ніколи не закривають очі на зниження високого рівня 

якості товарів під ВТМ. Адже це ставить під великий сумнів існування 

всього ВТМ ТОВ «Епіцентр К». 

Менеджери-керівники ТОВ «Епіцентр К» ретельно слідкують за 

дотриманням маркетологами-логістами всіх домовленостей з виробниками. 

Контроль здійснюється не епізодично, а послідовно. Постійний моніторинг 

зовнішнього середовища дозволяє вчасно коригувати господарську 

діяльність, забезпечуючи підвищення ефективності функціонування 

підприємства шляхом гнучкої цінової стратегії і політики цін, задоволення 

попиту, зменшення витрат. Досягненню такої цілі буде сприяти комплексне 

застосування менеджерами ТОВ «Епіцентр К» маркетингу та логістики при 

системному підході до розробки цінові стратегії і політики цін [3]. 

Висновки. З метою удосконалення  цінової стратегії і політики цін 

ТОВ «Епіцентр К» доцільним є впровадження наступних заходів: моніторинг 

цін конкурентів; розробка системи корегування цін підприємства; 

дослідження життєвого циклу товарів; розширення асортименту товарів 

ВТМ; впровадження маркетингово-логістичних підходів при формуванні 
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цінових стратегій і політики підприємства; систематичні дослідження 

еластичності попиту на товари підприємства та прийняття відповідних 

маркетингових рішень.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. Розглянуто основні форми 
організації маркетингової діяльності у 
вигляді організаційних структур. 
Обґрунтовано методичний підхід до 
формування механізму управління 
маркетинговою діяльністю підприємства, 
який базується на визначенні пріоритетів 
маркетингового управління; створенні 

Abstract. The basic forms of organization of 

marketing activity in the form of 

organizational structures are considered. The 

methodical approach to the formation of the 

mechanism of management of marketing 

activity of the enterprise based on the 

definition of the priorities of the marketing 

management is grounded; to create an 
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ефективної організаційної структури 

маркетингу за допомогою врахування 
функціональних завдань, що постають перед 
маркетингом залежно від мети діяльності 
підприємства та ринкових викликів. 
Розглянуто теоретичні аспекти управління 
маркетинговою діяльністю, визначено, що 
головним напрямом ефективного управління 
маркетингом є формування маркетингової 
стратегії розвитку. Обґрунтовано, що 
оптимальне використання складових 
комплексу маркетингу в діяльності 
підприємств може стати потужним 
механізмом для отримання конкурентних 
переваг як на внутрішньому ринку, так і в 
боротьбі з закордонними виробниками 
товарів-аналогів. 
Ключові слова: маркетинг, стратегія, 
логістика, канали товароруху, дистрибуція. 

effective organizational structure of 

marketing by taking into account the 

functional tasks facing the marketing 

depending on the purpose of the enterprise 

and market challenges. The theoretical 

aspects of management of marketing activity 

are considered, and the main direction of 

effective marketing management is the 

formation of a marketing strategy of 

development. It is substantiated that optimal 

use of components of the marketing complex 

in the activity of enterprises can become a 

powerful mechanism for obtaining 

competitive advantages both in the domestic 

market and in the struggle against foreign 

manufacturers of substitute goods 

Keywords: marketing, strategy, logistics, 

channels of commodity circulation, 

distribution.. 

 

Вступ. В сучасних умовах функціонування та розвитку української 

економіки, одним із життєво важливих факторів є знання та застосування 

комплексу маркетингу, який дає змогу підприємству зайняти та утримати 

достатню частку внутрішнього та міжнародного ринку і отримати головний 

результат діяльності будь-якого підприємства – високий рівень прибутку за 

відносно низького рівня витрат. 

Досконале знання потреб споживача та параметрів виробництва 

товарів, що їх задовольняють, – єдина можливість досягти цілей, пов’язаних з 

прибутком, збільшенням обсягу продажу, проникненням на нові 

ринки [1; 2; 3]. Оскільки в ринковій економіці найскладнішою проблемою 

для підприємства є продаж продукції, маркетинг являє собою одну з 

найважливіших областей забезпечення успіху бізнесу.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Управлінські рішення, 

спрямовані на маркетинг, виступають сьогодні одними з найскладніших 

завдань діяльності, які суттєво впливають на інші функціональні сфери 

підприємств. Актуалізуються питання поглибленої орієнтації на споживачів, 

збільшується необхідність взаємозв’язку розрізнених елементів маркети 

діяльності, що дозволить вирішувати гострі ринкові проблеми більш 
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раціонально, своєчасно виявляти потенційні можливості підприємств, 

планувати та здійснювати діяльність з урахуванням тенденцій споживчого 

попиту. Теоретико-методологічні аспекти дослідження розглядаються в 

роботах зарубіжних і вітчизняних авторів, серед яких: Котлер Ф., 

Чевертон П., Багієв Г. Л., Балабанова Л. В., Гаркавенко С. С., 

Кендюхов О. В., Ковальчук С. В. та інші. 

Метою статті є визначення теоретико-методичних підходів та 

формування практичних рекомендацій щодо вдосконалення комплексу 

маркетингу на підприємствах-дистриб’юторах.  

Результати дослідження. Дистрибуція або дистриб'юція  – це поняття 

у логістиці, іноді позначається як дистрибуційна або розподільча логістика, 

яке означає комплекс взаємопов'язаних функцій, які реалізуються в процесі 

розподілення матеріального потоку між різними, як правило, 

гуртовими покупцями [4]. Таким чином, розподільча логістика, або фізичний 

розподіл – це діяльність пов'язана з отриманням продукції, її зберіганням до 

моменту отримання замовлення і наступної доставки до клієнтів. До 

дистрибуції доцільно застосовувати методи управління ланцюгом поставок. 

Також, дистрибуція є важливим поняттям маркетингу, де 

розглядаються проблеми забезпечення оптимального руху товару каналом 

розподілу до кінцевого споживача. Згідно з сучасною концепцією маркетингу 

дистрибуція є одним з елементів маркетинг-міксу, в якому її називають місце 

(place) або розповсюдження чи товаропросування [5]. 

Система дистрибуції – складна економічна система, яка об’єднує в 

своєму складі виробника готової продукції та різноманітних посередників, 

які на договірних засадах (на основі договору) спільно здійснюють 

маркетингову, комерційну, логістичну діяльність з переміщення продукції до 

кінцевого споживача і її продажу відповідно до стратегії суб’єкта 

господарювання – організатора такої системи з дотриманням встановлених 

ним умов продажу, цін продажу, стандартів обслуговування і під його 
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контролем. [4, 6]. 

Система дистрибуції основана на поєднанні в процесах збуту готової 

продукції таких основних складових, як: 

‒ стратегія поведінки підприємства (організатора системи дистрибуції) 

на ринку, зокрема – стратегія маркетингового розподілу, концепція 

організації системи дистрибуції тощо; 

‒ партнерство з комерційними посередниками, які на договірній основі 

об’єднуються в канали розподілу; 

‒ ціноутворення, яке має ґрунтуватися на єдиних для всіх учасників 

каналів розподілу продукції підходах і передбачати справедливе і прозоре 

встановлення не лише роздрібної ціни, але й цін перепродажу у всьому 

каналі збуту; 

‒ логістика, яка має бути ефективною для забезпечення фізичного руху 

товару (обслуговування замовлень, транспортування, утримування складів, 

утримування запасів і забезпечення наявності всього заявленого асортименту 

товарів); 

‒ аналіз і контроль, насамперед – контроль за роздрібними цінами, 

контроль наявності товарів у місцях продажу, контроль якості подання 

товару в кожному пункті продажу, контроль і аналіз діяльності партнерів 

виробничого підприємства з погляду дотримання домовленостей, стандартів 

обслуговування, недопущення внутрішньосистемної конкуренції, 

демпінгування, завдавання шкоди іміджу товаровиробника тощо, а також 

аналіз дій конкурентів. [4] 

Мережі дистриб'юторів значно оперативніше і якісніше організовують 

логістичні рішення для своїх клієнтів на відміну від виробників. А це значить 

що продукція буде доставлена до кінцевого споживача в потрібні терміни в 

необхідних обсягах. Таким чином, існує можливість створювати оперативний 

запас товару на складах. 

Маркетингова логістика – діяльність компанії, спрямована на 
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формування конкурентної переваги в ланцюгу постачання на основі чітко 

вираженої ринкової орієнтації [7]. Маркетингова логістика має на 

меті стратегічне поєднання маркетингової та логістичної діяльності в 

контексті ланцюга поставок в процесі створення цінності для споживачів. 

Маркетингова логістика охоплює наступні види діяльності в контексті 

ланцюга постачання: 

‒ вивчення попиту і прогнозування продажів; 

‒ планування виробництва на основі інформації про ринок; 

‒ обробка замовлень; 

‒ складування і зберігання готової продукції; 

‒ доставка замовлень (транспортування готової продукції); 

‒ в деяких випадках – післяпродажне обслуговування. 

В умовах функціонування ринково-орієнтованої компанії важливим є 

підпорядкування всієї діяльності меті створення цінності для споживача. 

Тому, можна назвати такі основні напрямки управління підприємством в 

контексті маркетингової логістики: 

‒ перехід від ієрархічної функціональної структури управління до 

управління процесами на міжфункціональній основі; 

‒ використання підходів управління, орієнтованих на ринок та 

споживача, а не на товар; 

‒ використання ефективності процесів, а не прибутку, як основного 

показника, що характеризує діяльність компанії, в тому числі при оцінці та 

управлінні ланцюгом постачання [7]. 

Основне завдання маркетинг-логістики полягає в тому, щоб товар 

опинився в потрібному місці, в потрібній кількості, в потрібний час. Таким 

чином, мета маркетинг-логістики – одночасно максимізувати рівень 

обслуговування і мінімізувати витрати на розподіл товарів. 

Цього можна досягти завдяки: 

‒ оптимізації рівня товарних запасів; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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‒ використанню менш дорогих засобів транспортування; 

‒ відвантаженню товарів великими партіями; 

‒ швидким та надійним поставкам, у тому числі своєчасному 

відвантаженню товару відповідних обсягу та якості; 

‒ швидким виконанням замовлень [4]. 

Відповідно до зазначених шляхів оптимізації товароруху мають бути 

прийняті рішення щодо терміну постачання з урахуванням витрат і доходів, 

кількості пунктів постачання, їх розміру та місць розміщення, доцільності 

застосування сторонніх організацій, виду транспортного засобу. 

Відповідно до зазначених шляхів оптимізації товароруху мають бути 

прийняті рішення щодо терміну постачання з урахуванням витрат і доходів, 

кількості пунктів постачання, їх розміру та місць розміщення, доцільності 

застосування сторонніх організацій, виду транспортного засобу 

У ТОВ “Баядера Логістик» розробляються логістичні прогнози, плани, 

координується робота по системі логістики, здійснюється координація 

постачальників, укладаються договори на поставку, а також способи і 

технологія зберігання продукції. 

Під час організації маркетингу ТОВ «Баядера Логістик» дотримується 

таких основних принципів її побудови: 

‒ простота маркетингової структури; 

‒ забезпечення ефективної системи зв’язків між підрозділами; 

‒ невелика кількість ланок маркетингової структури; 

‒ гнучкість і пристосованість до змін маркетингового середовища 

функціонування [8]. 

ТОВ «Баядера Логістик» у м. Хмельницькиму не має власного 

транспорту, оскільки воно є фліалом Холдінгової компанії «Баядера Груп». 

Товариство орендує транспортні засоби на закупку алкогольної продукції з 

заводу виробника у таких спеціалізованих транспортних організаціях, як: 

«Транссервіс – 1», «Бруклін – Транс», «Топтранс», «Черкаська транспортна 
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компанія», «Експорт. UA”. Однак, при виборі перевага надається організації 

за такими критеріями: швидкість, частота, надійність поставок, віддаленість 

споживачів, завантаженості транспортних ліній, вартості палива тощо. 

На території області товар доставляється на транспорті орендованому 

приватних підприємців. 

В середньому обсяги вантажоперевезень становлять 3-4 фури в 

тиждень, кожна з яких має 18-20 тон. Тобто за місяць в середньому за місяць 

з завода алкогольну продукцію  доставляє 14-16 фур. Середня плата за 

закупку складає 200-250 тис.грн. В середньому за місяць на ТОВ «Баядера 

Логістик» у м.Хмельницькому алкогольної продукції надходить на суму     

14-18 млн.грн. 

Важливе місце На ТОВ «Баядера Логістик» займає система оброблення 

замовлень. Цей етап, пов'язаний з підготовкою до відправки споживачеві 

необхідної продукції, передбачає перевірку платоспроможності замовника; 

прийняття рішення щодо продажу товару; отримання інформації про наявний 

запас товару; видачі замовлення для складу; оформлення рахунків 

замовникові та транспортування документів; обліку змін запасів товару. 

Власні складські приміщення на товаристві відсутні, тому ТОВ 

«Баядера Логістик» орендує склади у їх власників. При виборі підходящого 

складу, перевага надається місцю розташування складу, та його загальній 

площі. Взагалі існують два варіанти організації складування: склади 

довгострокового зберігання, де товари зберігаються протягом тривалого 

часу, та регіональні центри розподілу, які використовуються в основному не 

для зберігання, а для швидкого переміщення товарів торговими 

посередниками. На ТОВ «Баядера Логістик» використовують другий варіант 

організації складування. Загальна орендована площа складських приміщень 

складає 1100 кв.м. 

Отже, серед основних цілей процесу товароруху на ТОВ «Баядера 

Логістик» можна назвати: 
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‒ мінімізацію ушкодження вантажів при поставці шляхом 

застосування сучасних методів оброблення вантажів; 

‒ мінімізацію випадків відсутності товарів шляхом ефективнішого 

контролю запасів; 

‒ своєчасне виконання замовлень споживачів шляхом ефективнішого 

контролю запасів; 

‒ мінімізацію витрат тощо. 

Перші три групи цілей спрямовані на підвищення рівня задоволеності 

споживачів завдяки дотримуванню певних стандартів обслуговування, а 

остання – на зниження витрат товароруху. Відповідно до них здійснюється 

оцінювання ефективності системи товароруху. 

Канали товароруху є складовою розподільчої логістики. Рішення про 

вибір каналів товароруху – одне з найскладніших і найвідповідальніших, що 

його необхідно прийняти фірмі. Кожний канал характеризується 

притаманними йому рівнями збуту та витрат: обравши конкретний 

маркетинговий канал, фірма повинна, як правило, використовувати його 

тривалий час. Кожна фірма має розробити кілька ринкових варіантів (шляхи 

досягнення ринку) [7; 9]. 

Проведені дослідження засвідчили, що «Холдинг «Баядера Груп», 

ефективно застосовує елементи комплексу маркетингу, що в значною мірою 

впливає прибуткову діяльність. Маркетинг впливу доводить, що тренд може 

бути ефективним. Для компанії дуже важливо, що знайдено правильний 

баланс між економічністю і ефективністю. Економічність найчастіше 

пов'язана зі стратегією раціоналізації і економії витрат. Постійне дотримання 

такої стратегії означає, що компанія "залазить в кишеню до майбутнього", 

так  як для розвитку їй потрібні серйозні інвестиції [10]. Тому компанією 

перш за все встановлено цілі, пов'язані з розвитком, домагатися зовнішньої 

ефективності – правильно визначати цільовий ринок, робити правильну 

пропозицію цінності (товар, послуги, ціна, місце і канал продажів тощо). 
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Висновки. Підсумовуючи наведене вище, сучасні компанії не 

розглядають маркетингову концепцію як управління тільки відділом 

маркетингу чи як засіб для забезпечення збуту, а вважають її методом 

управління всією організацією. Суть маркетингового забезпечення діяльності 

досліджуваного підприємства полягає у використанні комплексу маркетингу, 

розробленого на основі інструментів маркетингу, що поєднані відповідними 

способами, та маркетингової концепції, на яку орієнтовані ці підприємства. 

Дослідження показали, що найбільш дієвим інструментом комплексу 

маркетингу підприємств є товар.  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гірченко Т. Д. Маркетинг: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 
255 с. 
2. Григорчук Т. В., Маркетинг. Частина друга: навч. посібник. Київ, Університет 
«Україна», 2007. URL : https://sites.google.com/site/marketing distance/tema/6-1-sutnist-i-cili-
cinovoiepolitiki-marketingu. (дата звернення: 11.12.2018 р.). 
3. Дубовик О. В., Гірченко Т. Д. Маркетинг: навч. посібник К.: Центр навчальної 
літератури, 2007. 255 с. 
4. Лозинський В. Т., Міщук І. П. Формування сучасних систем дистрибуції товарів: 
проблеми теорії і практики. Логістика. Збірник наукових праць. Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2010. С. 95 - 103. 
5. Артімонова І. В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу 
до організації маркетингової діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 
2010. № 4. С.94 – 101. 
6. Крикавський Є., Дейнега О., Патора Р. Маркетингова товарна політика: посібник. 3-тє 
вид., доповнене і перероблене. Львів: Львівська політехніка, 2012. 360 с. 
7. Балабанова Л. В., Митрохіна Ю. П. Стратегічне маркетингове управління збутом 
підприємств: піруч. Донецьк: В-во Дон. ДУЕТ, 2009. 246 с. 
8. Офіційний сайт «Баядера Груп»: веб-сайт. URL: http://bayaderagroup.com/uk/ (дата 
звернення: 15.12.2018 р.) 
9. Заяць Т. А., Тарлопов І. І., Пилипенко О. О. Управління маркетингом на підприємстві: 
монографія. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. 253 с. 
10. Маркетинг: навч.-метод. Посібник. Павленко А. Ф. URL: 
http://studentbooks.com.ua/content/view/114/44/1/8/. (дата звернення: 18.12.2018 р.). 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 

 

974 
 

УДК: 65:658.6. 
Власюк Ю. О. 

канд. екон. наук, доцент, 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

Чорний А. О. 

магістрант спеціальності «Маркетинг», 
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

 

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Анотація. Розглянуто основні методи 
формування асортименту продукції 
підприємства. Обґрунтовано доцільність 
застосування АВС-аналізу, як одного з 
основних методів формування асортименту 
з урахуванням економічних цілей 
підприємства. Підкреслено, що результати 
ABC-аналізу доцільно застосовувати при 
складанні асортиментних матриць 
магазинів та планів з проведення заходів 
мерчандайзингу. Наведено алгоритм 
проведення ABC-аналізу  для ПрАТ «Фірма 
«Бакалія». Виділено групи товарів, які 
відрізняються за своєю значимістю і 
вкладом в оборот або прибуток магазину. 
Розглянуто рекомендації щодо кожної групи 
та підгрупи товарів. Зазначено, що для 
успішної діяльності ПрАТ «Фірма «Бакалія»  
необхідно постійно відстежувати динаміку 
основних показників за товарними групами 
та мобільно реагувати на зміни. 
Ключові слова: асортимент, асортиментна 
політика, АВС-аналіз,   
конкурентоспроможність. 

Abstract. The main methods of forming the 

assortment of products of the enterprise are 

considered. The expediency of the use of ABC 

analysis as one of the main methods of 

assortment formation taking into account the 

economic goals of the enterprise is 

substantiated. It was emphasized that the 

results of ABC-analysis should be used when 

assembling assortment matrices of stores and 

merchandising measures. An algorithm of 

carrying out of ABC-analysis for PJSC 

"Firm" Bakalie "is presented. Allocated 

groups of goods that differ in their 

significance and contribution to the turnover 

or profit of the store. Recommendations for 

each group and subgroup of goods are 

considered. It is noted that for the successful 

activity of PJSC "Firm" Grocery "it is 

necessary to continuously monitor the 

dynamics of the main indicators by product 

groups and to react mobilely to changes. 

Keywords: assortment, assortment policy, 

ABC analysis, competitiveness. 

 

Вступ Ключовими факторами успіху для будь-якого суб’єкта 

господарювання є сукупність чинників, що визначає його переваги порівняно 

з іншими. Ці фактори не є постійними, вони змінюються залежно від 

особливостей внутрішнього та змін зовнішнього середовища суб’єкта 

господарювання. Такі конкурентні переваги формують 

конкурентоспроможність об’єкта досліджень. В умовах жорсткої конкуренції 

на ринку бакалійної продукції підприємства прагнуть зміцнити свої позиції, 
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але такі напрями діяльності, як планування асортименту та розподіл товару 

потребують доопрацювання.   

Аналіз досліджень та постановка завдання. Вивченню питань 

формування системи управління товарним асортиментом, її впливу на 

майбутній розвиток та конкурентні позиції торговельного підприємства 

присвячені праці багатьох зарубіжних вчених-економістів, зокрема 

Н. Каллена, Б. Бермана, Дж. Еванса, М. Саллівана, Д. Едкока, Л. Вейтца, 

В. Снегірьової,  Ф. Панкратова, Г. Серьогіної, О. Бузукової та ін. Теоретичні 

аспекти та методичний інструментарій формування товарного асортименту 

торговельного підприємства фрагментарно розглядалися вітчизняними 

вченими А. А. Мазаракі, Н. М. Ушаковою, Л. О. Лігоненко, 

Л. В. Балабановою, А. В. Трояном, Є. О. Діденко, Д. С. Савельєвим, 

Н. С. Степанюком, З. С. Петриченко, А. М. Германчук та ін. 

Метою статті є дослідження асортиментної політики підприємства та 

шляхів її вдосконалення. 

Результати дослідження. Однією з основних умов сталого розвитку 

підприємств є формування асортиментної політики. Саме асортиментна 

політика є передумовою переважної більшості стратегічних маркетингових 

рішень у діяльності підприємства. 

Існує низка методів формування асортименту продукції підприємства: 

– метод формування асортименту з урахуванням економічних цілей 

підприємства (тобто на основі критеріїв максимізації прибутку, збільшення 

обсягу реалізованої продукції тощо);  

– метод формування асортименту на основі вивчення особливостей 

товарної лінії;  

– метод аналізу асортименту з використанням матриці «Маркон»;  

– метод оцінки продуктового портфеля Дібба-Сімкіна; 

– аналіз продуктового портфеля за адаптованою матрицею BCG;  

– метод оптимізації структури асортименту при існуванні ряду 
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обмежень;  

– оцінка за методом Боровинського;  

– метод «директ-костинг»;  

– комплексна оцінка асортименту Варламова; 

– аналіз взаємозалежного попиту на основі кореляції; 

– метод експертних оцінок. [1 - 4]. 

Одним з універсальних методів формування асортименту з 

урахуванням економічних цілей підприємства є АВС-аналіз, який і буде 

використано для проведення цього дослідження. Як правило, методика ABC-

аналізу базується на концепції категорійного менеджменту, який передбачає 

формування асортименту підприємства на основі вивчення потреб і попиту 

споживачів. У рамках концепції категорійного менеджменту формування 

асортименту товарів та його викладення в магазині здійснюється відповідно 

до принципу спільного вжитку товарів [5, 6]. Тому зростає роль ефективності 

управління товарними запасами в магазинах, що можливо здійснити за 

допомогою методу ABC-аналізу. 

ABC-аналіз заснований на принципі Парето, який говорить про те, що 

за 20% наслідків відповідає 80% причин. Правило Парето «20/80» означає, 

що в будь-якому процесі мале число причин (20%) життєво важливі, а 80% не 

роблять істотного впливу на результат. Важливим є той факт, що дане 

правило є емпіричним і конкретна пропорція може виявитися іншою: не 

80/20, а, наприклад, 90/10 або 67/33. Правило Парето вказує саме на значне 

відхилення від пропорції 50/50 в різних системах, а не на конкретну величину 

відхилення. Але й досі пропорція «20/80» є універсальним терміном. 

Цінність правила Парето полягає в тому, що ця ідея дозволяє зосередитися на 

тих 20% результату, які дійсно важливі. По суті, ABC-аналіз – це ранжування 

асортименту за різними параметрами. Ранжувати таким чином можна 

постачальників, складські запаси, покупців, тривалість періоду продажів - 

все, що має достатню кількість статистичних даних. Результатом ABC 
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аналізу є групування об'єктів згідно з мірою впливу на загальний 

результат [7, 1]. 

ABC-аналіз ґрунтується на принципі дисбалансу, при проведенні якого 

будується графік залежності сукупного ефекту від кількості елементів. Такий 

графік називається кривою Парето, кривою Лоренца або ABC-кривою. За 

результатами аналізу асортиментні позиції ранжуються і групуються залежно 

від розміру їх вкладу в сукупний ефект [8]. У логістиці ABC-аналіз, зазвичай, 

застосовують з метою відстежування обсягів відвантаження певних артикулів 

і частоти звернень до тієї або іншої позиції асортименту, а також для 

ранжирування клієнтів за кількістю або обсягом зроблених ними замовлень. 

У практиці роботи роздрібних підприємств вживання ABC-аналізу необхідне 

для правильного формування асортименту товарів, які приносять найбільший 

дохід та формують прибуток магазину й уникнення перенасичення 

асортименту в тих товарних групах, які мають маленький дохід і малу 

націнку, тобто не є прибутковими. Вживання ABC-аналізу на підприємствах 

роздрібної торгівлі дозволить виділити пріоритетні, базові та унікальні 

категорії товарів, що сприятиме ефективнішому використанню торговельної 

площі за рахунок раціонального розміщення цих категорій товарів на 

полицях магазина. Результати ABC-аналізу повинні використовуватися при 

складанні асортиментних матриць магазинів та планів з проведення заходів 

мерчандайзингу. 

Для ПрАТ «Фірма «Бакалія» порядок проведення ABC-аналізу повинен 

складатися з таких кроків: 

− 1-й крок. Визначення цілей та завдань аналізу. 

− 2-й крок. Визначення дій за підсумками аналізу. 

− 3-й крок. Вибір об'єкта аналізу і параметрів аналізу. Для ПрАТ 

«Фірма «Бакалія» об'єктами ABC аналізу певні товарні групи. 

− 4-й крок. Складання рейтингового списку об'єктів за убуванням 

значення параметру. 
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− 5-й крок. Розрахунок частки кожного параметру від загальної 

суми параметрів з накопичувальним підсумком. Частка з накопичувальним 

підсумком розраховується шляхом збільшення параметра до суми попередніх 

параметрів. 

− 6-й крок. Виділяються групи А, В і С: привласнюються значення 

груп вибраним об'єктам [9; 4]. 

В рейтинговому списку виділяють три групи – А, В і С, які 

відрізняються за своєю значимістю і вкладом в оборот або прибуток 

магазину. Дотримуючись класичного правила Парето, розглянемо розбиття 

товарів на групи та їх рівні за доходом і прибутковістю. Товари групи А – це 

найважливіші товари, які приносять перші 80% результату за доходом та 

прибутком. Товари В –- «середні» за важливістю, які приносять ще 15% 

результату. Товари С – «проблемні» товари, які приносять інші 5% 

результату. 

За результатами проведено аналізу, до групи «А» відносяться такі 

товари, як хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній, крупи гречані, 

вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, пряники та вироби 

подібні; печиво солодке; вафлі та вафельні пластини, олія соняшникова. Ця 

група становить 50% усіх товарних одиниць і забезпечує 81,11% обсягів 

реалізації. До групи «В» відносять такі товари, як цукор білий кристалічний, 

пиво, горілчані вироби, напої безалкогольні (в тому числі соки). Ця група 

становить 40% усіх товарних одиниць і забезпечує 15,84% обсягів реалізації. 

До групи «С» відноситься спеції, які становлять 10% від усіх товарних 

одиниць та забезпечує 3,04% обсягів реалізації. 

Метод АВС-аналізу дозволяє детальніше класифікувати асортимент і 

дає додаткові переваги при ухваленні управлінських рішень. На основі цієї 

методики, можна виділити 9 груп (або більше, якщо в асортименті є товари 

груп СІ і С2), виходячи з різних поєднань АВС-параметрів. У нашому 

випадку були поєднані параметри обороту товарів та їхня 
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прибутковість (рис. 1). 

Такий аналіз можна проводити на різних рівнях: за товарними групами, 

за товарними категоріями, підкатегоріями, за товарними позиціями всередині 

кожної категорії, за брендами, за постачальниками [10]. 

Аналіз товарів для ПрАТ «Фірма «Бакалія» рекомендується починати з 

аутсайдерів, оскільки саме вони служать сигналом незбалансованого 

асортименту. Розглянемо рекомендації щодо кожної групи та підгрупи: 

 

Рис. 1. Поєднання полів матриці за оборотом та прибутком 

Джерело: складено автором на основі [1] 
 

− С1С1 - це товари, які приносять менше 1% в обороті та прибутку. 

Це баласт, який підлягає ретельному аналізу, перш ніж буде прийнято 

рішення про його ліквідацію. Якщо такий товар є присутнім в асортименті та 

його частка за кількістю найменувань в асортименті перевищує 5%, то варто 

оптимізувати асортимент за цією групою. 

− СС – це позиції, які не вносять істотного вкладу в результати 

роботи магазину. Вони є аутсайдерами за прибутком та за оборотом. Перш 

ніж ці товари будуть вилучені з асортименту, необхідно ретельно 

проаналізувати, яку роль вони відіграють в загальному асортименті та чому 

вони показують такі результати. Можливо, справа в поганому викладенні, 
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неправильній ціні або ці товари служать для залучення клієнтів в магазин або 

є частиною колекції, наприклад, чай чи кава. Їх вилучення може призвести до 

загального зниження результатів, оскільки загальна маса товарів тут же 

розподілиться згідно з тією пропорцією 80-15-5%. 

− ВС – це малоприбуткові товари, але вони мають середній рівень 

оборотності. Щоб не допустити попадання цих товарів у групу СС, необхідно 

збільшувати прибутковість по них - можливо, надавши цим товарам вищий 

статус, зобов'язавши продавців детально роз'яснювати переваги товару або 

розробити заходи щодо просування цих товарів на місцях продажу. Просте 

підвищення ціни без додаткових заходів з просування призведе тільки до 

втрати оборотів. 

− СВ – це товари з невисоким оборотом, але середньою 

прибутковістю. У цій групі можливо передбачити акції з метою збільшення 

обсягів продажу за рахунок надання товару нових привабливих властивостей 

в очах клієнта, за рахунок додаткового викладення в зонах основного потоку 

споживачів, а саме кращого місця на полицях магазину. 

− ВВ –- ці товари стійкі середняки. По них можна усе залишити як 

є або займатися ними в останню чергу. 

− СА – товари з низьким оборотом, але високою прибутковістю. 

Можливо, це унікальні або рідкісні товари, ексклюзивні або колекційні 

предмети. Це може бути й новим товаром, який щойно надійшов у продаж із 

стратегією ціни «зняття вершків». По такому товару треба докладати зусиль 

для збільшення обсягу продажів - за допомогою спеціальних консультацій 

продавців або рекламних кампаній. 

− АС – це товари з низьким прибутком, але високим оборотом. Це 

«генератори потоку», тобто товари, які притягають основну частину 

покупців. У рамках цієї групи важливо не допускати зниження оборотів, щоб 

товар не перейшов до групи ВС. 

− АВ і ВА – товари з високим показником за одним з параметрів –- 
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прибутку або обороту і середнім показником за іншим. У цих групах головне, 

щоб товар стабільно знаходився у своїй ніші та не знижував показники. Ці 

товарні категорії вимагають постійного моніторингу у конкурентів. 

− АА – це «зірка» асортименту, найбільш цінний товар. За цією 

категорію необхідно ретельно стежити, виділяти таким товарам кращі місця в 

торговельному залі та підтримувати рекламними акціями й заходами. За 

цими товарними категоріями слід ретельно відстежувати конкурентне 

середовище та коливання попиту. 

Висновки. Для успішної діяльності ПрАТ «Фірма «Бакалія»  необхідно 

постійно відстежувати динаміку основних показників за товарними групами 

та мобільно реагувати на зміни всередині діючого ринку. Необхідно звертати 

увагу, що всередині підкатегорії асортимент ранжується по мірі його 

значущості в кожному параметрі. Оскільки асортимент товарів, які 

потрапляють в ту або іншу категорію (базові, пріоритетні й т. ін.) може бути 

різним для магазинів різного формату, а також залежатиме від району 

розташування магазину, сезонності та інших чинників, необхідно проводити 

аналіз руху товарних позицій всередині кожної категорії по магазинах на 

регулярній основі. 
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Анотація. Визначено особливості формування 
корпоративного іміджу підприємства 
роздрібної торгівлі та сфери харчування на 
прикладі піцерії «Сицилія». Проаналізовано 
функціональні особливості даного закладу, де 
виявлено значні фінансові втрати. 
Запропоновано план заходів щодо формування 
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Вступ. В умовах ринкової економіки зростають потреби споживачів у 

різноманітних товарах та послугах, тому з кожним роком інфраструктура і 

різноманітність закладів торгівлі тільки зростає. Серед підприємств торгівлі 

особливе місце займають ресторани, кафе, бари. Вони відіграють помітну 

роль і в організації відпочинку населення. Відвідувачі приходять в бар або 

ресторан не тільки, щоб смачно поїсти або випити оригінальний коктейль, 

але і для того щоб провести ділову зустріч, або приємний вечір у колі друзів, 

або нарешті просто відпочити і скинути метушню робочого дня. Найчастіше 
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для цієї мети обирають установи із високим показником якості послуг та, 

відповідно, сформованим іміджем.  

Формування іміджу підприємства – справа не тільки фахівців. Адже він 

формується високою якістю продукції, ставленням персоналу до споживача, 

рекламою тощо. Сприятливий імідж підприємства має бути адекватним, 

оригінальним, пластичним. Властивість адекватності означає відповідність 

реально існуючому образу або специфіці підприємства. Бути оригінальним – 

значить відрізнятися від образів інших продуктів та підприємств, особливо 

субститутів [10]. Властивість пластичності означає не застарілість, а свіжість 

ідей, дотримання моди, що весь час змінюється. З огляду на вказане, 

проблематика формування іміджу підприємства торгівлі та його продукції 

надзвичайно актуальна, оскільки суб’єкти відповідного рівня перебувають 

під постійним впливом факторів зовнішнього середовища: від смаків 

споживача до внутрішньої організації підприємства торгівлі товарами чи 

послугами. Варто зауважити, що від останнього й власне залежить процес 

формування корпоративного іміджу підприємства. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні 

та методичні засади визначення особливостей формування корпоративного 

іміджу та його вдосконалення представлені в роботах провідних спеціалістів 

по менеджменту та маркетингу, а саме Котлера Ф., Армстронга Г., 

Сондерса Д., Вонга В. [4] Цікавими є роботи Валінкевича Н. В. [6] щодо 

репутаційного менеджменту, Примака Т. О. [11] по маркетингових 

комунікаціях, Мельниковича О. М. щодо значення стимулювання продажів у 

досягненні стратегічних цілей роздрібної торгівлі та ін.  

Аналіз наукових досліджень цих авторів дозволив встановити, що на 

сьогодні в економічній літературі питання формування корпоративного 

іміджу підприємства надзвичайно актуальні, а окремі положення та методи 

роботи – вкрай дискусійні. Часто закордонний успішний досвід не дає 

бажаного результату на вітчизняному ринку, а тому витрачені кошти, 
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зусилля та час не є гарантією сформованого позитивного іміджу закладу. 

Особливо це актуально для підприємств роздрібної торгівлі товарами та 

послугами, закладів харчування [10]. Досліджуючи вказану проблематику, 

ми зосередилися на підприємстві торгівлі піцерії «Сицилія» та її продукції 

для споживачів. 

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 

недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті та визначили 

її мету. 

Метою статті э дослідження та розробка практичних рекомендацій 

щодо формування корпоративного іміджу підприємства торгівлі та його 

продукту для піцерії «Сицилія». 

Результати дослідження. Корпоративний імідж складається з оцінки 

та інтерпретації інформації, що надходить з різних каналів, і може бути 

пояснена об'єктами, ситуаціями, поняттями та ознаками, анімованими в 

свідомості уявою.  

Як і люди, підприємства також залишають певні враження та картину 

під час відносин з оточенням. Сьогодні ця картина, яка формується в 

свідомості і визначається як образ, може з'явитись як важливий чинник, що 

дає компаніям важливі переваги у реалізації своїх цілей [14]. Формування 

іміджу підприємства – справа не тільки фахівців. Адже він формується 

високою якістю продукції, ставленням персоналу до споживача, рекламою 

тощо. Сприятливий імідж підприємства має бути адекватним, оригінальним, 

пластичним. Властивість адекватності означає відповідність реально 

існуючому образу або специфіці підприємства. Бути оригінальним - значить 

відрізнятися від образів інших продуктів та підприємств, особливо 

субститутів. Властивість пластичності означає не застарілість, а свіжість 

ідей, дотримання моди, що весь час змінюється [3]. 

Корпоративний імідж підпприємства слід оцінювати за результатами 

дослідження, а не за окремими ідеями. Оскільки поведінка підприємства 



 

 

985 
 

може бути задумана для зміни корпоративного іміджу, дослідження 

поведінки людей в підприємстві в той час пов'язане з розумінням і оцінкою 

корпоративного іміджу.  

Науковці виділяють 6 груп суб’єктів взаємодії у процесі формування 

іміджу підприємства (табл. 1), які, виходячи з різних цілей, інтересів, 

очікувань по відношенню до підприємства торгівлі, по-різному його 

сприймають [9]. 

Оскільки, ми обрали об’єктом дослідження формування 

корпоративного іміджу піцерію «Сицилія», то, відповідно, зосередимося на 

особливостях цього процесу на вітчизняному ринку надання товарів та 

послуг. Підприємство має ряд особливостей. Якщо більшість підприємств 

інших галузей обмежуються виконанням лише однієї або двох функцій, 

наприклад підприємства торгівлі – реалізацію продукції, то піцерія 

«Сицилія» виконує три взаємопов'язані функції: виробництво кулінарної 

продукції; реалізацію кулінарної продукції; організацію її споживання. 

Таблиця 1 

Суб’єкти взаємодії підприємства для оцінки іміджу 

Суб’єкти взаємодії 

Статус підприємства 
ресторанного бізнесу 

по відношенню до 
суб’єкта 

Цілі, інтереси, очікування 
суб’єкта по відношенню до 
підприємства ресторанного 

бізнесу 

Покупці (кінцеві, проміжні, 
роздрібні, оптові) Виробник продукції Виробництво, продаж 

товару/послуги 

Персонал (наймані працівники) Роботодавець 
Забезпечення зайнятості, 
виплата зарплати 

Партнери (постачальники, 
обслуговуючі організації) 

Гравець ринку, 
контрагент 

Виконання зобов’язань, угод 

Інвестори (акціонери, сторонні 
інвестори) Об’єкт інвестицій 

Створення і розподіл 
прибутку 

Державні і муніципальні органи 
влади та управління 

Суб’єкт правового 
простору 

Дотримання законодавства, 
сплата податків і зборів 

Населення Юридична особа 
Участь у житті суспільства, 
допомога регіону 

Джерело: систематизовано автором на основі [9] 
 
Кожен із вказаних елементів може відіграти ключову роль у кінцевому 

іміджі підприємства, а тому неможливо розвивати один напрям, при цьому 
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обмежуючи інші. Специфічність іміджу піцерії «Сицилія» проявляється ще й 

в тому, що він залежить не тільки від зусиль самого підприємства, оскільки 

він є, навіть якщо і не розробляється спеціально. Для створення і підтримки 

саме позитивного іміджу потрібно постійно оцінювати і коригувати його на 

основі моніторингу оцінок покупців. 

«Сицилія» - мережа піцерій в Тернополі. Діяльність підприємства 

пов’язана зі сферою громадського харчування: приготування піци, пасти, 

різотто, салатів, тортів, тістечок, морозива, напоїв – коктейлі, кавові, 

шоколад гарячий [7].  

Незважаючи на таке розмаїття пропозицій, в цілому, підприємство за 

основними показниками роботи вважається збитковим. Аналіз даних 

основних показників дохідності, в даному випадку збитковості підприємства 

і структури прибутку від звичайної діяльності вказують на те, що за період, 

що аналізується, спостерігалося стабільне зменшення збитковості з 5835 тис. 

грн. у 2015 р. до 677 тис. грн. збитків у 2017 р.  

В 2016 році порівняно з 2015 роком фінансовий стан підприємства 

покращився з рахунок зменшення собівартості реалізованої продукції (на 63 

%), зменшення витрат на збут (на 50%), зменшення на 40% адміністративних 

витрат, збільшення прибутку від реалізації на 84%, стабілізуючим фактором 

було збільшення інших операційних доходів на 980%, зменшення фінансових 

витрат на 83% і збільшення чистого доходу на 32%. В 2017 році порівняно з 

2016 роком збільшився чистий дохід від реалізації продукції на 367%, 

зменшились на 22% фінансові витрати, в той же час зросли витрати на збут 

на 120%, що не можна назвати негативним моментом, так як завдяки 

маркетинговій діяльності зріс дохід від реалізації, негативним показником є 

зростання собівартості продукції на 308% за рахунок подорожчання 

сировини [7]. 

В умовах посилення конкуренції підприємствам складніше створювати 

і підтримувати свою конкурентну перевагу лише за рахунок поліпшення 
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обслуговування або зниження цін. В таких умовах першочергового значення 

набуває формування міцних доброзичливих відносин з усіма групами впливу 

(стейкхолдерами). Імідж піцерії «Сицилія» формується різними групами 

впливу, які входять до складу його зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Одне і те ж торгове підприємство може по-різному сприйматися покупцями, 

партнерами, держструктурами, місцевої громадськістю. Аналіз причин 

негативного корпоративного іміджу піцерії «Сицилія» виявив помилки, яких 

припускається підприємство в його позиціонуванні і відображенні цього 

позиціонування в корпоративних комунікаціях: 

– бажання мати єдиний імідж для всіх сегментів споживачів; 

– відсутність комунікаційної стратегії, чітко орієнтованої на тих, на 

кого спрямована діяльність по створенню позитивного іміджу; 

– спроба охопити інший сегмент споживачів за допомогою тих же 

маркетингових інструментів, які використовувалися при створенні іміджу 

для іншого сегмента споживачів; 

– невідповідність думки співробітників торгового підприємства 

про його іміджі уявленням споживачів; 

– створення іміджу тільки на основі низької ціни, без аналізу думки 

споживачів цільових сегментів про важливість цінової політики [7–8]. 

Для покращення діяльності підприємства в майбутньому керівництву 

піцерії «Сицилія» на основі маркетингової діяльності створено стратегічний 

план на першу половину 2019 року, де визначено розмір запланованого 

товарообороту і валового доходу. В цьому періоді планується збільшити 

товарооборот на 20%, а валовий дохід на 18,6%, що дасть змогу досягти 

збільшення розміру прибутку. Для цього необхідно спрямувати маркетингову 

діяльність підприємства в таких основних напрямках як розширення 

цільового ринку, покращення позицій товару, збільшення асортименту, 

вдосконалення ціноутворення, розширення каналів розподілу, підвищення 
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рівня обслуговування споживачів, а також належним чином організувати 

рекламну діяльність підприємства на майбутнє. 

Розробка плану заходів (визначення інструментарію) по формуванню 

позитивного іміджу роздрібній торговельній компанії для кожної цільової 

групи громадськості з метою формування позитивного корпоративного 

іміджу, можна подати у вигляді наступної таблиці (табл. 2). Варто зауважити, 

що застосовуючи сучасний інструментарій економіко-математичного 

моделювання, можна здійснити й оцінку впливу витрат на маркетингову 

діяльність та фінансові фактори розвитку піцерії на основі методології 

регресійного аналізу, який дозволяє вивчати ступінь кореляційного впливу.  

Таблиця 2 

План заходів щодо формування корпоративного іміджу піцерії 
«Сицилія» 

№ Захід Інструмент 

1 2 3 

Для споживачів і співробітників 

1 
Забезпечити представленість 
фірмового стилю (логотипу, 
фірмового знаку) в офісі компанії 

Необхідно: 
- замовити і повісити в офісі об'ємну вивіску 
з логотипом і фірмовим знаком компанії; 
- замовити буклети з товарним 
асортиментом; 
- зробити фірмові бланки; 
- замовити власний календар 

Для споживачів 

2 

Підвищити популярність компанії 
Коментарі: У зв'язку з новими 
трендами ринку, що стосуються 
відтоку покупців від офлайнових 
форм шопінгу в онлайн-канали, 
було прийняте рішення 
використовувати інструменти 
просування компанії в Інтернеті 

- Участь в форумах в Інтернеті; 
- зйомки відеороликів про компанію, товари і 
викласти їх в ю-туб; 
- просування сайту (SEO); 
- участь на форумах в Інтернеті; 
- реклама в Інтернеті; 
- просування в соціальних мережах 

3 
Розробити систему знижок, 
зрозумілу для споживача 

Розробити і впровадити систему знижок, 
зрозумілу для споживача 

Для співробітників 

4 

Проінформувати співробітників про 
створення місії, цінностях, дрес-
код, ознайомити з інструкцією 
містить конкретні, обов'язки 
працівників 

Провести збори за участю директора і всіх 
співробітників компанії 

5 
Провести навчання співробітників, 
які здійснюють продажі 

Зобов'язати неформального лідера провести 
серію майстер-класів 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

6 
Провести заходи по підвищення 
престижу компанії в очах 
співробітників 

Керівництву слід постійно інформувати 
співробітників про концепцію розвитку 
компанії 

7 
Провести заходи по підвищенню 
згуртування колективу і 
підвищенню морального духу 

Створення традицій компанії (спільне 
відзначення свят, час від часу відправлятися 
разом в походи або на пікніки, влаштовувати 
конкурси, спортивні змагання і т. д.) 

8 
Провести заходи, що сприяють 
підвищенню мотивації 
співробітників 

Керівництву компанії слід обов'язково 
психологічно заохочувати співробітників 
компанії, тому що у співробітників існує 
потреба у визнанні і нагороді 

Джерело: систематизовано автором на основі [7–9] 
 
Висновки. Аналіз перспектив досягнення успіху вітчизняних 

продуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках дозволяє зробити висновок 

про те, що вдосконалення їх споживчих властивостей недостатньо для 

здобуття стійкої прихильності у споживачів і, відповідно, сильного іміджу. 

Маркетинг та менеджмент партнерських відносин стає однією з 

перспективних стратегій досягнення конкурентних переваг для вітчизняних 

виробників і становить основу формування корпоративного іміджу 

підприємства.  

Концепція маркетингу, як форма виробничо-комерційної діяльності, 

повинна забезпечити пристосування піцерії «Сицилія» до умов внутрішнього 

та зовнішнього ринків, повинна враховувати особливості поточної ситуації. 

Саме маркетинг може підвищити ефективність функціонування підприємств 

в ринкових умовах, в умовах жорстокої конкурентної боротьби. У реалізації 

основної стратегії розвитку взаємодії з клієнтами піцерії «Сицилія» в 2019 р. 

особливе місце має відводитися виробленню та реалізації активної 

маркетингової політики, заснованої на таких принципах: збереження та 

розширення ринків збуту; пошуку гнучких форм взаєморозрахунків з 

споживачам; створення режиму найбільшого сприяння постійним великим 

споживачам; участі у спеціалізованих виставках тощо. Це сприятиме 

формуванню корпоративного іміджу компанії на основі двох складових: 
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активної дії по формуванню і адекватному сприйняттю свого «обличчя» та 

власне «віддзеркалення» компанії в «дзеркалі» клієнта. При цьому, 

природно, уявлення компанії про себе і уявлення клієнта щодо компанії 

можуть не тільки не збігатися, а й бути вкрай далекі один від одного.  

В ході дослідження було встановлено, що той імідж піцерії, який 

відкрито подається на ринок, безумовно, повинен відповідати й певному 

етапу розвитку суспільства, однак всередині компанії повинна постійно 

проводитися робота щодо можливих трансформацій іміджу відповідно з 

потенційними змінами умов ринку. При цьому нові елементи іміджу повинні 

поступово вплітатися в старий, звичний малюнок, щоб у постійних клієнтів 

був час звикнути до них не усвідомлено, а нові клієнти могли оцінити 

інновації компанії в пошуках чогось нового. 
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МАРКЕТИНГОВІ ЧИННИКИ В УПРАВЛІННІ РЕКЛАМНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Анотація. Визначено суть та поняття 
реклами, як складової комплексу 
маркетингових комунікації. Розглянуто 
процес, а також маркетингові чинники в 
управлінні рекламної діяльності на 
підприємстві. Визначено важливість 
реклами для господарської діяльності 
підприємства та її результатів, як одного з 
основних елементів комплексу маркетингу. 
Запропоновано теоретичну структурно-

логічну модель впливу маркетингових 
чинники на механізм управління рекламною 
діяльністю та її ефективність на ПрАТ 
«Фірма “Бакалія”». Визначено узагальнюючі 
завдання реалізації рекламної діяльності 
сучасних підприємств. Розглянуто сутність, 
необхідність та особливості впровадження 
нової «філософії» підприємництва – 

концепція маркетингу. 
Ключові слова: маркетинг, маркетинговий 
комплекс, реклама, ремна діяльність, 
управління рекламною діяльністю, 
торговельне підприємство. 

Abstract. The essence and concept of 

advertising, as a component of the marketing 

communications complex, are determined. 

The process, as well as marketing factors in 

the management of advertising activity at the 

enterprise are considered. The importance of 

advertising for the economic activity of the 

enterprise and its results as one of the main 

elements of the marketing complex are 

determined. The theoretical structural-logical 

model of the influence of marketing factors 

on the mechanism of advertising activity 

management and its effectiveness on PJSC 

"Firm" Bakalie "». The general problems of 

realization of advertising activity of modern 

enterprises are determined. The essence, 

necessity and features of the introduction of a 

new "philosophy" of entrepreneurship are 

considered - the concept of marketing. 

Keywords: marketing, marketing complex, 

advertising, belt activity, advertising 

management, trading company. 

 

Вступ. У сучасній економіці, в умовах, коли пропозиція товарів 

перевищує попит на них та відбуваються зміни кон’юнктури ринку, 

просування товарів до споживача є неможливим без систематичної рекламної 
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діяльності. Адже саме застосуванням реклами виконується економічна 

функція щодо просування товарів до споживача. У той же час при 

застосуванні рекламі надається обґрунтовану інформацію споживачу про 

продукти, що в кінцевому варіанті приносять прибутки виробникам та 

власникам підприємств [2].  

На сьогодні сформована ситуація в Україні вимагає організаційно-

управлінської перебудови існуючої рекламної діяльності на вітчизняних 

підприємствах. Оскільки реклама в якості самостійного економічного 

фактора реалізується в сфері виробництва і збуту як єдиної системи 

управління діяльністю підприємства та його ланок то вирішення цієї 

проблеми залежить від особливостей формування маркетингового механізму 

управління рекламою на конкретному підприємстві.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні 

та методичні засади визначення місця маркетингу в управлінні рекламною 

діяльністю підприємств знайшли відображення у роботах таких науковців, як  

І. Аксьонова, М. Азаряна, Л. Балабанової, Д. Волкова, Л. Гермогенової, 

Є. Голубкової, Д. Джугенхаймера, Ф. Джефкінса, А. Іляшенко, Ф. Котлера, 

Т. Макаренко, Е. Маркушина, Т. Олійник, В. Павлової, Ф. Панкратова, 

О. Панкрухіна, В. Пилипчика, С. Сергеева, В. Соловйова, Дж. Тарондо, 

А. Томпсона, Є. Уткіна, Г. Уайта, О. Феофанова, А. Шумейка та ін.  

Окремі аспекти управління рекламною діяльністю на підприємстві як 

окремої ланки маркетингової діяльності досліджувались в працях 

Н. О. Саніахметової, А. І. Черемнової, А. О. Вітренко, Т. Д. Булах, 

К. О. Жирнової, Ю. І. Зоріної, Л. В. Мамчур, Л. А. Микитенко, Є. В. Ромата, 

К. Ю. Тотьєва, Г. О. Ульянової, О. Р. Шишки, К. Ротцолла, Ч. Сендиджа, 

В. Фрайбургера.  

У працях учених, які названо й ін. ґрунтовно висвітлені основні 

поняття та проаналізовані підходи щодо реклами як елементу маркетингу, 

організації рекламної діяльності, досліджено маркетингові чинники впливу 
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на механізм управління рекламною діяльністю та її ефективність. Однак, 

існують розбіжності щодо визначення сутності та змісту основних 

економічних категорій. Саме це є однією з найпоширеніших причин, що 

обумовлюють неефективну діяльність як всього підприємства, так й 

рекламної зокрема.  

Аналіз наукових досліджень цих авторів дозволив встановити, що на 

сьогодні в економічній літературі не достатньо розкритими залишаються 

питання щодо управління рекламною діяльністю на українських 

підприємствах, місця та значення маркетингу у рекламній діяльності 

торгового підприємства 

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 

недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті, визначили її 

мету та завдання. 

Метою статті є визначення впливу маркетингових чинників в 

управлінні рекламною діяльністю торговельного підприємства ПрАТ «Фірма 

«Бакалія». 

Результати дослідження. Сучасний етап розвитку вітчизняних 

підприємств характеризується посиленням впливу зовнішнього середовища 

бізнесу на їхню діяльність, що зумовлює необхідність формування системи 

управління на засадах маркетингу та передбачає якісне використання його 

інструментарію, зокрема реклами. Тобто маркетинг виступає як процес 

управління та реалізації задумів щодо виробництва, ціноутворення, 

просування товарів та втілення ідей, товарів і послуг способом обміну, що 

задовольняє певні цілі та потреби окремих осіб і організацій [1, с. 112-123]. 

Загалом, більшість науковців-економістів та практиків під 

маркетинговою діяльністю в сучасних умовах господарювання розглядають 

процес покращення ефективності управлінської системи, методології 

функціонування ринку, що визначає стратегічні та тактичні цілі будь-якого 

підприємства за умов ринкової конкуренції. При цьому основним завданням 
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суб’єкта підприємницької діяльності повинна бути орієнтація на 

максимальне задоволення потреб споживача [4, с. 158].  

Маркетинговий комплекс — це набір засобів маркетингу 

(інструментів), де досягнення виставленої мети та вирішення завдань 

маркетингу на цільовому ринку забезпечує їх структура [3, с. 69].  

Поєднання цих засобів формулює маркетингові зусилля підприємства 

на ринку. У кожному окремому випадку засоби маркетингу повинні 

обиратися так, щоб вони забезпечували оптимальний вплив, орієнтуючись на 

обрані цілі маркетингу [9]. 

Саме тому ключового значення для підвищення конкурентоздатності 

вітчизняних підприємств при цьому набуває активізація їх маркетингової 

діяльності, однією з найважливіших складових якої є реклама, без якої 

неможливо проінформувати споживачів про наявні товари або послуги, 

переконати їх у придбанні продукції або нагадати про її існування. Однак це 

поняття розглядається в багатьох аспектах. Сьогодні під цим терміном 

розуміють:  

– вид діяльності або вироблену в її результаті інформаційну 

продукцію [10, с. 75];  

– процес інформування населення про товар, ознайомлення з ним, 

переконання в необхідності його покупки [7, с. 105];  

– комплекс психологічних заходів впливу на свідомість 

потенційних споживачів з метою активного просування на ринок об’єктів 

реклами, будь то товар, послуга або політичний діяч [5, с. 317];  

– сплачена неособиста комунікація, здійснювана ідентифікованим 

спонсором за допомогою засобів масової інформації з метою схилити (до 

чогось) або вплинути (якось) на аудиторію [2, с. 80];  

– інструмент комунікаційної політики, заснований на використанні 

неособистих форм комунікацій [6, с. 400].  



 

 

995 
 

Дещо інший підхід до цього поняття висловлюють             

О. С. Раковська-Башмакова та Т. М. Русанова, розглядаючи рекламну 

діяльність як психологічний вплив на суспільство. При цьому науковці 

констатують, що рекламна діяльність – це складна система звʼязків і відносин 

між людьми, що містить у собі велику кількість різних способів взаємного 

впливу людей. Відповідно, рекламний вплив не є односпрямованим і 

однобічним, а являє собою багаторівневу суперечливу систему комунікацій із 

широкою мережею зворотних звʼязків [8, с. 160].  

Однак, більшість економістів сходяться на думці, що під рекламною 

діяльність слід розуміти процес, що регулюється як з боку органів держави, 

так і внутрішньо організаційно-управлінський, що виникає в середині 

підприємств, компаній, установ, організацій, реалізація ними управлінських 

функцій з боку певного кола суб’єктів. Отже, управління рекламною 

діяльністю – це становлення та функціонування у рамках державної політики 

системи організаційних, соціальних, економічних, правових, моральних 

відносин, що забезпечують конструктивну реалізацію можливостей як в 

інтересах суб’єктів реклами, так і держави в цілому. 

Термінологічна складність поняття «реклама» пов’язана з 

комплексністю категорії, що відображає найрізноманітніші сфери людської 

діяльності та наукового пізнання, наділяючи їх елементами власного 

понятійного апарату. Однак всі автори сходяться у тому, що основу 

рекламної діяльності підприємства, як цілісної системи, складає програма 

організації управління рекламною діяльністю. У відповідності з цією 

програмою можна виділити основні блоки організації управління рекламною 

діяльністю на підприємстві [5, с. 94]: дослідження, планування рекламних 

заходів, тактичні рішення, оперативний контроль, оцінка ефективності 

рекламних заходів.  

З огляду на вищевикладене, теоретична структурно-логічна модель 

маркетингових чинники впливу на механізм управління рекламною 



 

 

996 
 

діяльністю та її ефективність на ПрАТ «Фірма «Бакалія», у контурі зв’язку 

основних функцій може бути представлена у вигляді, поданому на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Теоретична структурно-логічна модель маркетингових чинники впливу на 
механізм управління рекламною діяльністю та її ефективність  

Джерело: [7] 
 
Оскільки одним із головних інструментів удосконалення ефективності 

роботи торговельного підприємства є саме реклама, потрібно застосовувати 

такий механізм взаємодії, де враховувалися б інтереси трьох учасників 

процесу, а саме ПрАТ «Фірма «Бакалія», рекламного агентства чи 

рекламного підрозділу підприємства та споживача. Алгоритм такого 

механізму має відбуватися таким чином:  

− чіткий відбір споживача (процес відбору починається із 

розуміння потреб клієнта, сегментації ринку на ніші); 

− залучення споживачів (після того як торгове підприємство 

проаналізує ринок та розподілить його на сегменти, воно ініціює 

Бажаний стан підприємства 
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комунікацію з метою інформування цільових споживачів продукції та послуг 

щодо запропонованих цінностей; 

− утримання постійних покупців (реалізація заходів щодо 

збереження 

клієнтів шляхом задоволення тих потреб, що є ключовими для них);  

− формування лояльної групи споживачів (підвищення важливості 

кожного з існуючих покупців чи користувачів послуг).  

Варто зауважити, що останні дослідження засвідчують, що ефективну 

та конкурентоспроможну організацію відрізняє особистісний підхід до 

процесу управління: постановки стратегічних та тактичних цілей, завдань, 

вибору методів, принципів, критеріїв оцінювання діяльності як персоналу так 

й підприємства в цілому. Від цього в значній мірі залежить повнота 

розкриття людського потенціалу, що, в першу чергу, стосується підприємств 

галузі торгівлі, оскільки саме в цій сфері персонал є складовою частиною 

продукту та визначає його якість.  

Отже, система організації рекламної діяльності на торговельному 

підприємстві має будуватись на довготривалих цілях самої компанії з 

одночасним вирішенням поставлених на поточний момент тактичних 

завдань. Головне питання полягає у визначенні співвідношення між вартістю 

маркетингових комунікацій та їхньою ефективністю. Маркетингова політика 

комунікацій має задовольнити покупців і забезпечити додатковий прибуток 

виробнику, зокрема завдяки організації рекламної діяльності будь-якого 

підприємства. 

Висновки. В сучасних умовах значно підвищується роль реклами у 

комплексі маркетингових заходів виробників товарів і послуг. Адже 

рекламна діяльність безпосередньо впливає на одержання цими виробниками 

прибутку.  

Рекламу необхідно вважати провідним інструментарієм ефективної 

діяльності будь-якого підприємства. Формування моделі виявлення 
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взаємозв'язку застосування реклами для досягнення результативності 

торговельного підприємства є доцільним для отримання економічного ефекту 

та задоволення потреб споживача. Така модель допоможе ПрАТ «Фірма 

«Бакалія» вирішувати такі завдання: аналіз та оцінка взаємозв'язку між 

рекламною динамікою реалізації продуктів та послуг; визначити потенційну 

ємність на відповідному сегменті ринку; сформувати економіко-математичне 

рівняння залежності показників реклами та реалізації продукції та послуг; 

визначити точку беззбитковості діяльності компанії; визначити питому вагу 

впливу реклами на споживання, довести доцільність застосування обраної 

моделі маркетингової діяльності. Саме це й має бути предметом подальших 

наших досліджень. 
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