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Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

інтернет - конференції, 22 листопада 2018 р., м. Мукачево. –270 c.  

 

 

 

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет - 

конференції «Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю», в яких розглядаються методологічні, методичні та 

практичні засади обліку, аналізу та аудиту в контексті розвитку економічної 

науки та практики. Окреслено коло проблем і запропоновані пропозиції щодо 

покращення змісту і якості обліково-аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю будуть цікавими і корисними для науковців і 

практиків усіх галузей економіки.  

 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе 

відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надана в 

рукописах, та залишає за собою право не розділяти поглядів деяких авторів на ті 

чи інші питання, розглянуті на конференції. 

  

 

 

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет Науково-

технічною радою Мукачівського державного університету (протокол №5  від  

17 грудня 2018 р.)  

 

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет Вченою 

радою Мукачівського державного університету (протокол №5 від  20 грудня 

2018 р.) 
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СЕКЦІЯ 1. 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ У ПОДОЛАННІ СВІТОВОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 

MICHAL LEVICKÝ, DENISA GAJDOVÁ, FRANTIŠEK VOJTECH* 

 

NIEKTORÉ PROBLÉMY CHOVATEĽOV VČIEL NA SLOVENSKU 

Úvod 

Ľudská spoločnosť poberá prínos z radu prírodných, ekologických funkcii, ktoré 

sa nazývajú ekosystémové funkcie. Medzi takéto funkcie patrí aj opeľovanie hmyzom, 

ktorý prenáša peľ v rámci jednej rastliny, alebo medzi viacerými kvetmi (Fisher et al., 

2009). 

FAO (2006) považuje opeľovanie za dôležitý článok vo fungovaní ekosystémov 

a pri výrobe širokej škály plodín. Hodnota opeľovacej činnosti je teda odvodená od jej 

príspevku k zachovaniu ekosystémov a biodiverzity, ako aj od dopadu na 

poľnohospodárstvo. Oblasť včelej pastvy a opeľovania má vo včelárskej vede svoje 

stále a nezastupiteľné miesto prakticky v každej krajine, ktorá má svoj včelársky 

výskum. Popovič (2000) uvádza ako hlavný dôvod národohospodárske hľadisko, ktoré 

spočíva v tom, že do úrodotvorného procesu celého radu entomofilných plodín sú 

zapojené včely medonosné ako hmyzí vektor prenášania peľu ako genetického 

materiálu z kvetu na kvet, čo je nutné pre vývin plodov. S poznaním opeľovacieho 

efektu včiel medonosných a jeho prírodných podmienok je organicky spojené 

poznávanie prírodných znáškových zdrojov nektáru pre ne ako hlavného atraktanta 

opeľujúceho hmyzu i ako zdroja medu, ktorý je u nás stále hlavným dôvodom 

včelárenia. Pozitívny efekt opeľovacej činnosti včiel medonosných na zvýšené 

hektárové úrody semien a plodov bol za posledné desaťročia experimentálne dokázaný  

vo veľkom počte výskumných prác. Opeľovací proces a uplatnenie včiel v ňom okrem 

prirodzenej biologickej variability  veľmi markantne závisí od najrôznejších vonkajších 

faktorov, ktoré majú povahu meteorologickú, agrotechnickú, vegetačnú, včelársku 

i antropickú. 

 

                                                 
* Ing. Michal Levický, PhD., Ústav ekonomiky a manažmentu, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 

949 74  Nitra, e-mail: mlevicky@ukf.sk 

Ing. Denisa Gajdová PhD., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu, Katedra malého 

a stredného podnikania, Furdekova 16, 851 04  Bratislava, e-mail: denisa.gajdova@vsemvs.sk 

Ing. František Vojtech, PhD., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu, Katedra malého 

a stredného podnikania, Furdekova 16, 851 04  Bratislava, e-mail: frantisek.vojtech@vsemvs.sk 
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1. Význam opeľovacej činnosti včiel 

Vo svete sa v poslednom období vyskytlo viacero nevysvetliteľných zmiznutí 

celých kolónii včelstiev. Ak však zoberieme do úvahy, že včela je citlivým indikátorom 

znečistenia životného prostredia, možno predpokladať, že aj za záhadnými stratami 

včelstiev možno vidieť nakoniec človeka a jeho činnosť. Stavy včelstiev sa tak globálne 

decimujú, a v niektorých oblastiach sveta sa napĺňajú katastrofické scenáre o prírode 

bez prirodzených opeľovačov starších ako ľudstvo samo. Len nedávno sa objavila 

v dennom spravodajstve informácia, že kvôli neuváženému používaniu pesticídov sú 

obyvatelia v čínskej provincii Sichuan nútení nahradiť vyhynuté včely vlastnými rukami 

a štetcami vyrobenými z kuracieho peria. K agentúrnej správe bol priložený obrázok 

dedinčanov lezúcich po stromoch jablone a hrušky, na ktorých manuálne opeľujú ich 

rozkvitnuté kvety s cieľom získania aspoň čiastočnej úrody ovocia z druhov, ktoré sú od 

opelenia včelou závislé. Či v budúcnosti oblastí s podobnou situáciou ako v Sichuane 

nepribudne, respektíve, či sa uvedený problém nerozšíri do globálnych rozmerov, závisí 

od prístupu ľudstva k planéte, na ktorej žije. 

2. Dotazníkový prieskum zameraný na ekonomické a manažérske 

aspekty chovu včelstiev 

Súčasťou dotazníkového prieskumu zameraného na ekonomické a manažérske 

aspekty chovu včelstiev na Slovensku bola otázka zisťujúca úroveň komunikácie 

subjektov poľnohospodárskej prvovýroby, zaoberajúcimi sa rastlinnou výrobou, 

a včelármi. Zamerali sme sa na skúmanie priamej alebo sprostredkovanej dostupnosti 

dvoch druhov zásadných informácii, a to informácii o plánovaných chemických 

ošetreniach porastov a informácii o koordinácii opeľovacej činnosti (požiadavky na 

prísun včelstiev). Z výsledkov prieskumu vyplýva, že takmer 67 % včelárov nemá 

prístup k žiadnym informáciám od subjektov poľnohospodárskej prvovýroby. Ide 

pritom o aspekty, ktoré ovplyvňujú ekonomiku chovu včelstiev. Približne 27 % 

včelárov uviedlo, že majú prístup k informáciám o plánovaných chemických 

ošetreniach porastov a len 6 % chovateľov disponuje informáciami o koordinácii 

opeľovacej činnosti. Informáciami o koordinácii opeľovacej činnosti disponovalo 

približne 6 % chovateľov. Ak by sme sledovali štruktúru včelárov z tohto hľadiska, 
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zistili by sme, že polovica z nich sú včelári, ktorí kočujú aspoň s jedným včelstvom 

a polovica sú včelári chovajúci svoje včelstvá výlučne stabilne. Informácie 

o koordinácii opeľovacej činnosti, napríklad vo forme požiadavky na prísun včelstiev, 

malo približne 12 % chovateľov, ktorý presúvali za zdrojmi znášky aspoň jedno 

včelstvo. 

3. Komunikácia včelárov a subjektov poľnohospodárskej prvovýroby 

Informovanosť včelárov možno hodnotiť z hľadiska efektívnosti opeľovacieho 

procesu ako relatívne nízku. Včelári na Slovensku sú zameraní na výrobu včelích 

produktov, hlavne medu. V krajinách, ako napríklad USA či Austrália, je včelárstvo 

zamerané na poskytovanie služby - takzvaného opeľovacieho servisu. Včelári tu na 

základe požiadaviek prvovýrobcov prisúvajú svoje včelstvá k plodinám na zabezpečenie 

opeľovania. Produkcia medu má v tomto prípade sekundárny význam. Súvisí to najmä s 

charakterom pôdohospodárskej výroby, pre ktorú sú typické veľmi rozľahlé polia, 

v ktorých dosahu sa nenachádzajú aglomerácie obyvateľstva či biotopy s výskytom 

prirodzených opeľovačov. V prípade, ak farmári pestujú plodiny, ktoré sú od opelenia 

viac či menej závislé, sú nútení si opeľovací servis za odplatu objednať a opeľovaciu 

činnosť v spolupráci so včelármi koordinovať. V našich podmienkach sa nestretávame 

s rozľahlými farmami, krajina je pomerne dobre a rovnomerne zavčelená a strategické 

plodiny (napr. obilniny) nie sú významne závislé od opelenia. Tieto skutočnosti 

vplývajú na to, že u nás neexistuje trh pre opeľovací servis a zároveň prvovýrobcovia 

zaoberajúci sa rastlinnou výrobou nevnímajú v dostatočnej miere opeľovanie ako 

intenzifikačný faktor, ktorý v závislosti od pestovaných plodín môže vplývať na 

kvantitu a kvalitu ich produkcie. Súčasný stav nie je z hľadiska zabezpečenia 

opeľovania poľnohospodárskych plodín príliš priaznivý. Včelári, ktorí svoje včelstvá 

presúvajú, majú často problémy s pristavením včelstiev na vhodné stanovisko. Často 

samotné poľnohospodárske podniky nemajú ochotu so včelármi o vyhradení miesta pre 

včelstvá komunikovať a danú situáciu vnímajú skôr ako príťaž. Ešte nepriaznivejšia 

situácia pre včelára a včelstvá vzniká, ak sa v čase prísunu včelstiev aplikujú na porast 

chemické ochranné prostriedky bez predchádzajúceho vyrozumenia, predovšetkým 

o čase aplikácie a druhu použitého prípravku. Z hľadiska fariem zas nesystematické 
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opeľovanie prináša stratu vo forme neuskutočnenia potenciálneho zvýšenia úrod plodín 

závislých od opelenia včelou. Situácia farmárov aj včelárov by sa výrazne zlepšila, ak 

by opeľovacia činnosť bola zmysluplnejšie koordinovaná. Predpokladom, ktorý by 

viedol k racionalizácii opeľovacieho procesu, je zmena pohľadu farmárov na včelstvo 

a dostatočné pochopenie významu opeľovania a jeho prínosu z hľadiska zvyšovania 

produkcie plodín. Ako sme už spomenuli, na rozdiel od niektorých krajín je opeľovanie 

v našich podmienkach štandardne bezodplatné, čo môže byť tiež príčinou jeho 

nedocenenia. Je ťažké si vytvoriť predstavu o hodnote statku, ktorého cena je 

v dôsledku neexistujúceho trhu neznáma. K objasneniu tejto problematiky môžu 

dopomôcť výsledky evaluácii hodnoty opeľovacej činnosti včiel, ktorej odhad 

uvádzame v predchádzajúcich častiach monografie. Za situácie, že uvedený predpoklad 

by bol platný, navrhujeme jednoduchý algoritmus, ktorý by mohol viesť k racionalizácii 

opeľovacej činnosti v našich podmienkach. Princípom algoritmu by bolo vytvorenie 

informačného systému, do ktorého by boli zapojené 3 druhy subjektov, a to 

prvovýrobcovia (dopyt po opeľovacej činnosti), včelári (ponuka) a obce. Informačný 

systém by bol predovšetkým miestom koncentrácie dopytu, čiže prvovýrobcovia 

(podniky pestujúce plodiny závislé od opelenia) by do systému zadávali informácie 

o druhu pestovanej plodiny, ktorú požadujú opeliť,  rozlohe, na ktorej je plodina 

pestovaná a agrotechnický termín, ktorý by vyjadroval približný čas kvitnutia plodiny. 

Súčasne by takýto subjekt bol povinný vyčleniť miesto na stanovište prisunutých 

včelstiev. Úlohou obcí v informačnom systéme by bolo spravovať informácie 

o umiestnení a počtoch včelstiev, ktoré sa nachádzajú ich katastri a sú obhospodarované 

stabilne. Obec by súčasne zaznamenávala informácie o včelstvách, ktorých prísun do 

katastra obce bol zaregistrovaný včelárom (termín prísunu, počet včelstiev). Z hľadiska 

administratívnej náročnosti by miestne samosprávy týmito činnosťami neboli vo väčšej 

miere zaťažené, nakoľko povinnosť zaznamenávať väčšinu vyššie uvedených údajov 

pre obce existuje aj v dnešnej dobe. Význam sprostredkovania týchto údajov 

v informačnom systéme by spočíval v správnom stanovení potrebného počtu 

prisunutých včelstiev, ktorých počet by mohol byť z hľadiska racionalizácie znížený 

o počet včelstiev, ktoré sa potenciálne môžu podieľať na opelení plodín (stabilne 
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obhospodarované) a počet včelstiev, ktoré boli prisunuté v dôsledku reakcie na 

konkrétny dopyt po opeľovacej činnosti. Včelári by v informačnom systéme vystupovali 

ako subjekty reagujúce na dopyt po opeľovacej činnosti. Máme v tomto prípade na 

mysli včelárov, ktorí svoje včelstvá neobhospodarujú stabilne, ale prisúvajú ich 

k zdrojom pastvy prostredníctvom rôznych zariadení. Ich úlohou by bolo záväzne 

prihlásiť svoje včelstvá na zabezpečenie opeľovania viažuceho sa ku konkrétnej 

požiadavke zo strany prvovýrobcov. Pri požiadavke by bolo uvedené, že bola splnená 

prísunom určitého počtu včelstiev v stanovenom čase. Ak by rozloha pestovanej 

plodiny, ktorú by žiadal prvovýrobca opeliť, presahovala možnosti počtu prihlásených 

včelstiev na opelenie, bolo by umožnené prihlasovanie ďalších včelárov. Z dôvodu, že 

súčasťou informačného systému by boli aj obce, bola by týmto súčasne splnená aj 

podmienka hlásenia presunov miestnym úradom zo strany včelárov. Dôvodov, prečo by 

mal byť informačný systém postavený na princípe reakcie ponuky na dopyt a nie 

naopak je viacero. Včelár by mohol svoje včelstvá, s ktorými disponuje, presúvať podľa 

potreby a to nie len v celku, ale napríklad i po častiach, v závislosti od stanovených 

požiadaviek na opelenie. Z hľadiska racionalizácie a využitia všetkých disponibilných 

včelstiev môže teda súčasne reagovať i na viaceré požiadavky uvedené v informačnom 

systéme. Súčasne, včelári majú možnosť si na základe požiadaviek na prísuny vopred čo 

najefektívnejšie naplánovať trasu presunov včelstiev a minimalizovať tak dĺžku 

presunov, ktorá negatívne vplýva nie len na samotné včelstvá, ale i na výšku výdajov 

spojených s presunom včelstiev. To, či by bolo poskytovanie opeľovacieho servisu 

bezodplatné alebo spoplatnené by záviselo od dohody dopytujúceho a ponúkajúceho 

subjektu. Informačný systém by mohol fungovať ako internetová aplikácia, ku ktorej by 

mali prístup všetky zúčastnené subjekty. Jeho existencia by vyžadovala isté investičné 

výdaje spojené s jeho vytvorením, ktoré by mohli byť hradené zo štátneho rozpočtu. 

Výdaje súvisiace so správou informačného systému by boli minimálne.  

V poslednom období sa vo svete vo väčšej miere vyskytli náhle úhyny celých 

kolónii včelstiev bez zjavnej príčiny. Tento jav sa označuje v odborných i vedeckých 

zdrojoch ako Colony Collapse Disorder, čo možno voľne preložiť ako syndróm kolapsu 

včelstiev. V niektorých krajinách Európy a v USA sa tento fenomén vyskytol 



 16 

v posledných rokov v takej miere, že stavy včelstiev klesli aj o viac ako 50 % (napr. 

Schierow – Johnson - Corn, 2012). Táto skutočnosť mala výrazné negatívne následky 

nie len v znížení produkcii medu a ostatných včelích produktov, ale predovšetkým 

v oblasti poskytovania nepriameho úžitku - opeľovania plodín, ktoré sú od neho závislé. 

Hľadaním príčin vzniku CCD sa zaoberalo viacero vedeckých tímov, no ich výsledky sú 

nejednotné. Za možné príčiny sa označujú najčastejšie potrava, počasie, vírusy 

a pesticídy. Najnovšie výskumy však naznačujú, že hlavnou príčinou CCD sú práve 

posledné menované pesticídy (napr. Mickael Henry et al., 2012). Výskumný tím pod 

vedením vyššie uvedeného francúzskeho autora zistil, že po aplikácii pesticídov zo 

skupiny neonikotinoidov včely nezahynú priamo, ale strácajú orientačný zmysel a hynú 

tak, že nedokážu nájsť cestu späť do úľa. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve 

bez ohľadu na včelstvá je problémom už od čias vzniku chemickej ochrany porastov. 

Priamy alebo sprostredkovaný prístup k informáciám o plánovaných chemických 

porastoch malo podľa výsledkov dotazníkového prieskumu približne 27 % chovateľov. 

Túto úroveň považujeme za vysoko nepostačujúcu, nakoľko vychádzajúc z platnej 

legislatívy má miestna samospráva zabezpečovať ochranu občanov a ich majetku a na 

základe evidencie včelárov a včelstiev plniť úlohy v prípade ohlásených ošetreniach 

porastov chemickými ochrannými prostriedkami (Volník, 2008). V praxi sa však 

stretávame so situáciou, že komunikácia medzi včelármi, pestovateľmi a obcami je 

problémová, čoho dôkazom je aj uvedený výsledok dotazníkového prieskumu. 

Napríklad v praxi sa často realizuje informovanie o plánovaných postrekoch 

prostredníctvom obecného rozhlasu, čím si obec formálne plní svoju úlohu. To, či je 

včelár v dosahu hlásenia, alebo bude mať túto informáciu sprostredkovanú je však 

neisté. Ak uvažujeme s priaznivou situáciou, a to že včelár sa o plánovanej aplikácii 

ochranného prostriedku dozvedel včas, môže kočujúci včelár svoje včelstvá presunúť na 

iné, bezpečné stanovište. Situácia s ošetrovaním porastov je nepriaznivejšia pre včelárov 

obhospodarujúcich svoje včelstvá stabilným spôsobom. Otázkou je, ako by mal takýto 

včelár postupovať v prípade, že porast, ktorý je súčasťou včelej pastvy je v dosahu 

rádiusu doletu jeho včelstiev a bude ošetrovaný chemickým ochranným prostriedkom. 

Do úvahy je potrebné brať mieru škodlivosti prípravku pre včely, dobu pôsobenia 
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aplikovaného prípravku a tiež polčas jeho  rozpadu. Ani jeden z uvedených faktorov 

však včelár nedokáže ovplyvniť a nakoľko včelstvá nie je možné uzatvoriť 

v produkčnom období v úľoch, ich ochranu si včelár samostatne nedokáže zabezpečiť. 

To, kto by bol v takomto prípade zodpovedný za prípadné škody na včelstvách posúva 

celý problém do úrovne politicko – legislatívnej. Na tomto mieste si treba položiť 

otázku, či možno za vinníka považovať obec, ktorá si formálne svoje povinnosti splnila, 

alebo poľnohospodára, ktorý sa snažil ochrániť svoje porasty schváleným ochranným 

prostriedkom. Riešením tejto situácie by bol absolútny zákaz používania prípravkov 

s účinnými látkami, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu poškodiť včelstvá. Pokiaľ si 

uvedomíme, že včely sú prirodzeným opeľovačom a z hľadiska úrovne zavčelenia 

krajiny neexistuje u nás miesto bez nich, je nepredstaviteľné, že prípravky spôsobujúce 

ich úhyn sú schválenými a povolenými prípravkami, aj keď vo veľkej miere existuje iná 

neškodlivá alternatíva. Príkladom môžu byť prípravky z vyššie uvedenej skupiny 

neonikotinoidov, ktoré sa u nás v súčasnosti bežne používajú a na základe výsledkov 

výskumov sú hlavnou príčinou fenoménu CCD ktorého dôsledkom je hynutie celých 

kolónii včelstiev. 

Záver 

Výsledky mnohých výskumov však naznačujú, že celosvetovo vyskytujúce sa 

straty včelstiev (tzv. CCD) sú vo veľkej miere zapríčinené používaním pesticídov 

nebezpečných pre včely (napr. Henry, 2012). Zistili sme, že v našich podmienkach 

neexistuje pre včelárov takmer žiadna možnosť, ako by si mohli svoje včelstvá 

v prípade aplikácie ochranných prostriedkov chrániť. Tento problém by bolo možné 

vyriešiť na politicko – legislatívnej úrovni a to zákazom používania ochranných 

prostriedkov s obsahom účinných látok nebezpečných pre včely a to nielen z toho 

dôvodu, že včela je často prirodzeným obyvateľom chemicky ochraňovaných plodín, 

ale aj z toho dôvodu, že k nebezpečným prostriedkom takmer vždy existuje bezpečná 

alternatíva. 

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu sme zistili, že úroveň 

koordinácie opeľovacej činnosti v našich podmienkach je veľmi nízka. Túto skutočnosť 

možno zdôvodniť tým, že veľká časť strategických poľnohospodárskych komodít (napr. 
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zo skupiny obilnín) nie je závislá od opelenia včelou, alebo ich závislosť je na nízkej 

úrovni. Ďalším dôvodom je relatívne rovnomerná zavčelenosť územia krajiny. Súčasťou 

výsledkov je návrh princípu algoritmu, fungovania systému, ktorého aplikáciu možno 

odporučiť s cieľom zvýšenia efektívnosti využitia opeľovacieho procesu. Význam 

zvýšenia efektívnosti opeľovania by narastal najmä pri pokračujúcej stagnácii populácii 

včelstiev. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО РУХ 

ГРОШОВИХ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Згідно МСБОДС 2 Звіт про рух грошових коштів повинен відображати рух 

грошових коштів протягом певного періоду згідно з поділом діяльності на 

операційну, інвестиційну та фінансову [5, с. 85]. Сума руху чистих грошових 

коштів від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою 

операції суб’єкта господарювання фінансуються за рахунок: а) податків (прямо чи 

непрямо); або б) споживачів товарів чи послуг, що їх надає цей суб’єкт 

господарювання [5, с. 85]. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності 

відображає, якою мірою вибуття грошових коштів було витратами на ресурси для 

забезпечення майбутнього надання послуг суб’єктом господарювання [5, с. 87]. 

Рух грошових коштів від фінансової діяльності, уможливлює передбачення 

претензій щодо майбутнього руху грошових коштів з боку тих, хто надає капітал 

суб’єктові господарювання [5, с. 88]. 

На рис. 1 наведені приклади вхідних та вихідних грошових потоків з 

розподілом за видами діяльності, що їх надає МСБОДС 2.  

МСБОДС 2 передбачає вибір у застосуванні прямого або непрямого методів 

при складанні звіту про рух грошових коштів від операційної діяльності [5, с. 88]. 

Форма звіту про рух грошових коштів наведена у НП(С)БОДС 101 передбачає 

складання звіту про рух грошових коштів за прямим методом, оскільки розкриває 

основні класи валових надходжень чи валових виплат грошових коштів. Аналіз 

складу статей звіту про рух грошових коштів за НП(С)БОДС 101 та МСБОДС 2 

показує їхню відповідність. 
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Рис. 1. Приклади грошових потоків суб’єктів державного сектору за 

МСБОДС 2 [5] 
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Надходження: 

а) надходження грошових коштів від податків, зборів і штрафів;  

б) надходження грошових коштів від оплати товарів та послуг, які надає суб’єкт господарювання;  

в) надходження грошових коштів від грантів чи в результаті переказу та інших асигнувань або 

інших виділених бюджетних коштів за рішенням центрального уряду чи іншого суб’єкта 

господарювання державного сектору;  

г) надходження грошових коштів від роялті, авторських гонорарів, комісійних та інших доходів;  

ґ) виплати грошових коштів іншим суб’єктам господарювання державного сектору для 

фінансування їхньої діяльності (без урахування кредитів);  

є) надходження грошових коштів страхової компанії у вигляді премій та позовів, ануїтетів та інших 

видів страхових виплат;  

з) надходження грошових коштів за контрактами, укладеними для дилерських або торговельних 

цілей;  

и) надходження грошових коштів у результаті припинення діяльності;  

і) надходження грошових коштів, пов’язані з урегулюванням питань у судовому порядку. 

Виплати  

д) виплати грошових коштів постачальникам товарів та послуг;  

е) виплати грошових коштів працівникам та виплати за їхнім дорученням;  

є) виплати грошових коштів страхової компанії у вигляді премій та позовів, ануїтетів та інших 

видів страхових виплат;  

ж) виплати грошових коштів на погашення місцевих податків на нерухомість або податків на 

прибуток (якщо доречно) у зв’язку з операційною діяльністю;  

з) виплати грошових коштів за контрактами, укладеними для дилерських або торговельних цілей;  

и) виплати грошових коштів у результаті припинення діяльності;  

і) виплати грошових коштів, пов’язані з урегулюванням питань у судовому порядку. 
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Надходження: 

б) надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також 

інших довгострокових активів;  

г) надходження грошових коштів від продажу інструментів власного капіталу або від боргових 

інструментів інших суб’єктів господарювання, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, 

ніж надходження за ті інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються 

для дилерських чи торговельних цілей); 

д) надходження грошових коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам 

(інших, ніж аванси та позики державної фінансової установи); 

 є) надходження грошових коштів від ф’ючерсних і форвардних контрактів, опціонів та контрактів 

”своп”, окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або 

надходження класифікуються як фінансова діяльність 

Виплати  

а) виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших 

довгострокових активів. Ці виплати охоплюють також такі, що пов’язані з витратами, інвестованими в 

розробки та будівництво основних засобів самим суб’єктом господарювання; 

в) виплати грошових коштів для придбання інструментів власного капіталу або боргових 

інструментів інших суб’єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах (інші, ніж 

виплати за ті інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для 

дилерських чи торговельних цілей); 

ґ) аванси грошовими коштами та позики, надані іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, 

здійснені державною фінансовою установою);  

е) виплати грошових коштів за ф’ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та 

контрактами ”своп”, окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних 

цілей або виплати класифікуються як фінансова діяльність. 

Фінансова 

діяльність  

Надходження: 

а) надходження грошових коштів від випуску незабезпечених боргових зобов’язань, 

позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших коротко- або довгострокових 

запозичень;  

Виплати  

б) виплати грошових коштів на погашення запозичених сум;  

в) виплати грошових коштів орендарем для зменшення існуючої заборгованості, 

пов’язаної з фінансовою орендою. 
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Водночас, звіт про рух грошових коштів за НП(С)БОДС 101 більш 

деталізований та складений з розподілом за надходженнями коштів та їх 

витрачанням за обмінними та необмінними операціями, яке корелює зі звітом про 

фінансові результати, що є логічним, оскільки, як зазначає Атамас П. Й., 

складання Звіту про рух грошових коштів пов’язане з трансформуванням 

показників Звіту про фінансові результати у звіт про грошові потоки [1, с. 3]. 

Леонова Ю. О. акцентує, що прямий метод складання Звіту про рух грошових 

коштів потребує використання аналітичних рахунків та детального розгляду 

кореспонденції рахунків 2211 «Готівка у національній валюті» та 2313 

«Реєстраційні рахунки» з іншими рахунками бухгалтерського обліку [4, с. 378]. 

Цієї позиції дотримується і Шубіна С. В., вказуючи на відсутність детальної 

аналітики рахунків, що й затрудняє складання звіту та вимагає чимало часу [9, с. 

143], аналогічної думки дотримуються і Федорченко О. Є. [8, с. 893], Кузьмінська 

О. Е. [3, с. 144], Боярова О. А. [2, с. 29].  

Побудова плану рахунків зорієнтована перш за все на побудову передусім 

балансу та звіту про фінансові результати. Для побудови звіту про рух грошових 

коштів за прямим методом плану рахунків суб’єктів державного сектору 

пристосований меншою мірою. Водночас, методика обліку операцій за кодами 

економічної класифікації видатків та кодами класифікації доходів дещо спрощує 

процедуру складання звіту про рух грошових коштів порівняно із суб’єктами 

підприємницької діяльності.  

Так, Скалюк Р. В. слушно зазначає, що усі видатки бюджетних організацій 

поділяються на фактичні та касові видатки, останні з яких якраз і відповідають 

вихідним безготівковим грошовим потокам бюджетних установ згідно із 

сучасними процедурами бухгалтерського обліку у державному секторі [7, с. 43]. 

Для отримання повної інформації щодо надходження та витрачання коштів 

за видами діяльності не завжди достатньо інформації про витрачання коштів за 

КЕКВ для складання певних статей звіту. Зокрема, виплати за КЕКВ 2110 

«Оплата праці» розподіляються безпосередньо на оплату праці та інші витрати за 

обмінними операціями у частині перерахування до Державного бюджету України 
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податків і зборів відповідно до законодавства, тобто податку на доходи фізичних 

осіб. Витрачання коштів за КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» у випадку оплати вартості малоцінних довгострокових нефінансових 

активів класифікується як витрати на інвестиційну діяльність, на відміну від 

поточних нефінансових активів, оплата вартості яких визначається як оплата 

товарів, робіт, послуг. Витрати за КЕКВ 2400 «Обслуговування боргових 

зобов'язань» показуються у рядку погашення позик та сплата відсотків. За 

надходженнями за ККДБ 25010400 «Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» 

відображаються кошти від реалізації основних засобів та нематеріальних активів. 

Отже, крім кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації доходів 

суб’єкти державного сектору для складання звіту про рух грошових коштів за 

НП(С)БОДС 101 мають використовувати записи у бухгалтерському обліку руху 

грошових коштів у кореспонденції з іншими субрахунками бухгалтерського 

обліку. 

Серед методичних проблем складання звіту про рух грошових коштів 

Атамас П. Й. зазначає невідповідність показників поточного бухгалтерського 

обліку і звітності: облік має свою «самостійну» методику відображення 

господарських операцій, а звітність доводиться складати на підставі аналізу 

змісту господарських операцій за первинними документами та обліковими 

регістрами, замість того, щоб використовувати з цією метою обороти і сальдо 

відповідних рахунків [1, с. 8]. Зазначене справедливе і для бюджетних установ, 

що детально розкривається у організаційних аспектах складання звіту про рух 

грошових коштів. 

Таким чином, на сучасному етапі реформування фінансової звітності 

бюджетних установ оновлення зазнала форма звіту про рух грошових коштів. 

Внаслідок цього розроблення потребують теоретичні та організаційно-методичні 

засади його складання. Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків за 

видами діяльності бюджетних установ є внеском у формування теоретичних 

положень складання оновленого звіту. 
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СЕКЦІЯ 2. 

ОБЛІКОВО – АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ  

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

БРОВДІ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, 

магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування», 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри обліку і  

оподаткування та маркетингу Ліба Н.С.  

Мукачівського державного університету 

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

Освіта, як засвідчує історичний розвиток людства, розглядалася в 

економічних дослідженнях з розвитком політичної економії. Розвиток 

економічної думки сприяв формуванню економічних підходів до ролі освіти, 

розглядаючи її як соціальне благо, розподіл якого впливає на продуктивні сили та 

виробничі відносини. 

Освіта завжди розглядалася як суттєвий фактор економічного зростання. 

Від її змісту та якості, професіональної майстерності багато в чому залежить  

ефективність економіки. 

Освіта, виконуючи функцію відтворення головної продуктивної сили – 

робочої сили, є рушійним фактором прогресу. З огляду на це, назріла необхідність 

аналізу ролі освіти як фактора модернізації бухгалтерського обліку, ефективного 

способу поліпшення його методології та організації відповідно до потреб 

сучасного бізнесу.  

Освіта є складним соціокультурним феноменом, дослідження якого є 

предметом педагогічних наук [2]. Найважливіші функції освіти – це навчання і 

виховання в їх безперервній взаємодії.  

Як правило, зв’язок освіти та бухгалтерського обліку розглядається  

в спеціальній літературі односторонньо: під функції бухгалтерського  

обліку розробляються навчальні предмети; визначаються методики 



 26 

 викладання; формується перелік навиків і умінь до випускника навчального  

закладу за спеціальністю “Облік і оподаткування”. Тобто в більшості випадків  

змінюються певні інструменти освіти (наприклад, форми й види навчання),  

але не її зміст. До цих пір праці вчених концентрували увагу на тому, як  

суб’єкт обліку (бухгалтер) може впливати на об’єкт обліку, але вплив на  

суб’єкта досліджувався недостатньо. Відповідь на це питання дає освіта.  

Тому є необхідність вийти за рамки методичних розробок викладання 

бухгалтерського обліку та розглянути освіту як фактор, що впливає  

на його розвиток. 

З урахуванням зростаючої ролі самоосвіти ці питання можна відкоригувати: 

чому вчитися, як вчитися, яких загальнолюдських цінностей дотримуватися  

(рис. 1). 

 
 

БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА 

 

Чому вчити? 

 

Як вчити? 

Що і як виховувати ? 

Болонський 
процес 

 
 
 

Постіндустріальне 
суспільство 

 

Чому вчитися? 

Як вчитися? 

Яких моральних 
цінностей 

дотримуватися? 

 
 

Рис. 1. Ключові питання бухгалтерської освіти [2] 

Бухгалтерський облік і освіту на шляху до вирішення актуальних проблем 

суспільства об’єднує, по-перше, те, що об’єктом вивчення всіх соціальних наук  

є діяльність людини як члена певного суспільства. Це загальна сутнісна  

ознака соціальних наук. По-друге, бухгалтерський облік і освіта мають  

соціальне значення. 

Важливою функцією освіти, на думку соціологів, є соціальний контроль: 

освіта покликана готувати таких членів суспільства, які приймають його основні 

цінності.  

У контексті соціального підходу до бухгалтерського обліку можна 
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виділити наступний принцип, якого повинні дотримуватися автори будь-яких 

концепцій освіти, які претендують бути продуктивними: активне усвідомлення 

суб’єктом і об’єктом навчання необхідності досягнення в процесі професійної 

діяльності балансу суспільних та індивідуальних інтересів.  

Метою професійної освіти бухгалтера, на думку С.Ф. Голова [1, с. 25], є 

підготовка компетентних кваліфікованих бухгалтерів, здатних упродовж життя 

робити позитивний внесок у професію й суспільство, в якому вони працюють.  

Проблема полягає в тому, що індивідуальні інтереси, хоча і можуть 

збігатися з суспільними, за своїм визначенням суперечливі. Дійсно, з одного 

боку, у філософії, політиці, економіці існує тенденція наділення правом 

вільного вибору особи. Але, з іншого боку, такий вільний вибір завжди 

обмежується моральними й правовими рамками. Тому виникають 

суперечності між двома протилежними тенденціями: 1) збільшення вільного 

вибору того або іншого рішення; 2) виникнення нових обмежень такого 

вибору. Саме пошук оптимізації рішення цієї проблеми розглядатимемо 

надалі як найважливіше в питаннях бухгалтерської освіти.  

Пошук кращого вирішення головного протиріччя здійснювався протягом  

всієї історії людства. При цьому на певному проміжку історичного розвитку 

визначали пріоритетною ту або іншу тенденції. Якщо підтримувалася 

пріоритетність суспільних інтересів, історія зазнавала тоталітарного режиму. 

Крім індивідуальних, визначальне значення мали егоїстичні інтереси окремих 

осіб або груп. У сучасних освітніх концепціях ці тенденції поєднуються досить 

спрощено, тобто декларативно визнається пріоритет особистих і суспільних 

інтересів, але не говориться як їх потрібно задовольняти. 

Ціль освітньої системи, яка передбачає досягнення такого ефекту, полягає 

у відповідному формуванні світогляду бухгалтера, завдяки якому результати 

професійної діяльності бухгалтера повністю будуть узгоджені з соціальними 

нормами суспільства. У процесі практичної діяльності бухгалтер не лише 

відображає в бухгалтерському обліку його об’єкти, а й реалізує власну мету  

виконання завдань бухгалтерського обліку, яку він ідеально формує в його 
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свідомості. Таким чином, бухгалтер, розглядаючи свою діяльність в якості 

об’єкта свідомості, виділяє себе із сфери цієї діяльності. Це робить бухгалтера 

свідомим, творчим, активним носієм професійних знань.  
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БІЛАК НІКОЛЕТТА ВОЛОДИМИРІВНА, 

магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри обліку і  
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В сьогоднішніх умовах господарювання особливого значення набувають 

проблеми формування та управління витратами як одного із складників 

комплексної системи менеджменту. 

Будь-яке підприємство чи організація виробничої сфери, незважаючи на 

форму власності, не можуть обійтись без попереднього підрахунку затрат та 

випуск певного виду продукції, виконання різного виду робіт чи надання послуг 

або ж сукупних затрат по підприємству чи організації.  

В умовах ринкової економіки головною метою діяльності будь-якого 

підприємства є досягнення максимального прибутку. Всі інші цілі підпорядковані 

цьому основному завданню, оскільки прибуток служить основою та джерелом 

коштів для подальшого росту інших показників.  

Надзвичайно важливу роль відіграє контроль за формуванням фактичних 

затрат, тобто реальне втручання у виробничий процес та регулювання розміру 
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витрат.  

Адже як відомо, виробничі витрати складають основу собівартості, яка, як 

правило, служить орієнтиром при встановленні ціни. Від того, наскільки 

достовірними будуть фактичні затрати відносно відпускної ціни, залежатимуть 

результати господарювання.  

Суть економіки виробництва включає визначення затрат і результатів 

виробництва та їх зіставлення між собою. Результати діяльності підприємства 

включають поряд з виробничими та економічними підсумками досягнення у сфері 

технічного і соціального розвитку. Зіставлення затрат і результатів дає змогу 

оцінити ефективність роботи виробництва. 

В сучасний період управління витратами, як єдиного цілісного процесу, що 

визначає політику підприємств та організації, і Україні практично не існує. На це 

також звертає увагу відомий український вчений, академік М.Г. Чумаченко, який 

зазначає, що в даний час ще нема чіткої системи управління процесом зниження 

собівартості.  

Актуальність проблеми посилюється ще й тим, що інфляційні процеси, які 

мають місце впродовж останніх років, не сприяють зниженню рівня витрат. 

Прибуток досягається, в основному, не шляхом зменшення затрат на виробництво 

продукції, а за рахунок зростання відпускних цін.  

В умовах, коли спад виробництва досягнув критичної точки і поставив цілі 

галузі буквально на межу виживання, більшість керівників і спеціалістів 

усвідомили нарешті, що лише грамотне ставлення до затрат на всіх етапах 

виробничого процесу дозволить виправити ситуацію. До цього рішення 

підштовхує і систематичний ріст цін та тарифів на всі види ресурсів. Практично 

на кожному підприємстві є резерви для зниження затрат до раціонального рівня, 

що дозволяє добитися росту економічної ефективності діяльності, підвищення 

конкурентоспроможності.  

Управління витратами – це окрема ланка менеджменту і економіки, яка має 

важливе значення для їх функціонування та загальної ефективності економічної 

системи. На рівні підприємства чи організації управління витратами поєднує в 
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собі елементи операційного (виробничого) та фінансового менеджменту з метою 

оптимізації витрат і забезпечення максимального прибутку. На 

макроекономічному рівні суть управління витратами зводиться до впливу на 

основні макроекономічні важелі регулювання економіки з метою мінімізації 

питомих виробничих витрат і забезпечення найвищої ефективності використання 

матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів у масштабах національної 

економіки.  
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АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від 

рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Аналіз готової 

продукції, а також її реалізації є однією з найважливіших проблем в діяльності 

сучасних підприємств України, адже завдяки виробництву готової продукції вони 

отримують та збільшують свій прибуток. 

Аналіз виробництва продукції на підприємстві включає в себе комплекс 

робіт, при виконанні яких забезпечується своєчасний і якісний аналіз процесу 

виробництва. Важливе значення на сучасному підприємстві приділяється також 

реалізації готової продукції, адже вона є найважливішим економічним 

показником в діяльності підприємства. В обсяг реалізації включається 
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відвантажена та випущена продукція незалежно від того, зарахований платіж на 

розрахунковий рахунок установи чи ні. 

Реалізація готової продукції – це мета діяльності підприємства, кінцевий 

етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати 

господарювання та ефективність виробництва. Тому основними завданнями 

аналізу є: перевірка напруженості планових завдань; оцінка виконання плану 

(держзамовлень, договорів, контрактів), складу, якості продукції, ритмічності і 

рівномірності виробництва; виявлення причин відхилення від плану і рівня 

попередніх періодів; виявлення резервів росту обсягу виробництва і реалізації 

продукції, підвищення якості продукції, забезпечення ритмічності і рівномірності 

виробництва; проведення ринкових досліджень. 

Метою аналізу виробництва і реалізації готової продукції є обґрунтування 

управлінських рішень, спрямованих на збільшення обсягів продажу. 

У процесі аналізу виробництва та реалізації готової продукції оцінюються 

обсяг виробництва та реалізації продукції, а також обсяг чистої продукції. 

Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації: 

статистична звітність; форма № 1-П (термінова) «Терміновий звіт про 

виробництво промислової продукції (робіт, послуг)»; форма № 1-підприємництво 

«Звіт про основні показники діяльності підприємства»; форма № 1П-НПП «Звіт 

про виробництво промислової продукції»; бухгалтерська (фінансова) звітність: 

планові завдання, контракти, договори, держзамовлення; нормативи, стандарти 

тощо; оперативний звіт про виробництво, відвантаження і реалізацію продукції. 

Для уникнення розбіжностей в оцінці готової продукції необхідно 

визначити відхилення між фактичною та умовною вартістю готової продукції 

після формування калькуляції та скласти відповідні проводки: Дт 26 «Готова 

продукція»; Кт 23 «Виробництво» (якщо фактична собівартість готової продукції 

перевищує умовну вартість).  

Одночасно потрібно відобразити суму відхилень, яка виникає між 

фактичною виробничою собівартістю готової продукції та її вартістю за 

обліковими цінами. 
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Ефективність роботи з аналізу реалізації готової продукції значно 

підвищується завдяки засобам інформації та автоматизації документообігу, що 

дають змогу накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської 

діяльності та використовувати їх для формування вихідних документів. 

Використання автоматизованого ведення економічного аналізу дає 

можливість підприємству формувати велику кількість звітів, розрахунків, 

проводити економічний, фінансовий аналізи діяльності підприємства. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Поліпшення використання основних засобів є одним із важливих напрямів 

підвищення ефективності виробництва. Характеристика цього процесу повинна 

супроводжуватись належною оцінкою. Для проведення кількісної оцінки 

використання основних засобів необхідно застосовувати систему методів та 

показників. 

Різні аспекти ефективності використання основних засобів підприємства 

висвітлені у працях вітчизняних науковців і практиків, зокрема І. Ковальчук, П. 

Поповича, В. Сідуна, О. Тихої,  І. Мазуркевича, І. Петрова. 

Будь-яка господарська діяльність потребує наявності та комбінації ресурсів. 

При створенні підприємства власні або запозичені кошти його засновників 

інвестуються в придбання засобів виробництва, необхідних для здійснення 

діяльності. Безумовно, для нормального функціонування підприємства, необхідна 

наявність визначених засобів і джерел.  Основні виробничі засоби, що 

складаються з будинків, споруд, машин, знарядь й інших засобів праці, що 

приймають участь у процесі виробництва виступають основою діяльності 

підприємства. І тому, раціональне й економічне використання основних засобів є 

першочерговою задачею підприємства. 

Матеріально-технічною основою процесу виробництва на будь-якому 

підприємстві є основні виробничі засоби. В умовах ринкової економіки початкове 

формування основних засобів, їх функціонування і розширене відтворення 

здійснюється при участі фінансів, за допомогою яких утворюються і 

використовуються грошові фонди цільового призначення, що опосередковують 

придбання, експлуатацію і відновлення засобів праці. 
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Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 

здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій та очікуваний термін корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1, с. 

55]. 

Стан та ефективність використання основних засобів можна об'єднати в три 

групи показників, які характеризують: 

1) забезпечення підприємства основними засобами; 

2) стан основних засобів; 

3) ефективність використання основних засобів. 

До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними 

засобами відносять: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт вартості 

основних засобів у майні підприємства. Якісний стан основних засобів 

характеризують такі показники: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, 

коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту. До показників 

ефективності використання основних засобів належать: фондовіддача, 

рентабельність основних засобів, абсолютна сума прибутку, що припадає на одну 

гривню основних засобів [3, с. 213]. 

Підвищення ефективності використання основних засобів є важливим 

чинником зростання ефективності діяльності підприємства. 

Підвищення рівня використання основних засобів дає змогу: 

- збільшити обсяг виробництва продукції, яка користується попитом, без 

додаткових капітальних вкладень; 

- зменшити витрати у розрахунку на одиницю продукції, що забезпечує 

підвищення прибутковості; 

- зменшити втрати від морального зносу машин і устаткування; 

- прискорити процес оновлення основних засобів, а також темпи зростання 

продуктивності праці. 

Через значне зношення основних засобів посилюється технічна та 
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технологічна відсталість підприємств. Відтворення основних засобів на 

підприємствах може відбуватися за рахунок валових капітальних інвестицій, які 

будуть спрямовані на створення, придбання, відновлення та поліпшення основних 

засобів [4, с. 175]. Шляхи поліпшення використання основних засобів можуть 

бути представлені різним чином [5, с. 50]. Одним з варіантів системи шляхів і 

відповідних резервів підвищення ефективності використання основних засобів є 

наступна їх класифікація: 

1) резерви поліпшення екстенсивного використання основних засобів або 

шляху збільшення часу роботи обладнання: 

- прискорення введення в дію; 

- скорочення та ліквідація внутрішньо змінних простоїв за рахунок 

сучасного і якісного забезпечення робочих місць сировиною, 

матеріалами,енергією, паливом, інструментом, оснащенням, робочою 

документацією, належного ремонтного обслуговування і т.д.; 

- збільшення міжремонтних періодів і скорочення часу ремонтів; 

- планування і забезпечення більш повного завантаження устаткування; 

- підвищення коефіцієнта змінності; 

- вдосконалення організації виробництва і праці [6]; 

2) резерви поліпшення інтенсивного використання обладнання або 

підвищення ступеня його завантаження в одиницю часу: 

- встановлення оптимального режиму роботи обладнання; 

- підвищення продуктивності праці на робочих місцях за рахунок 

застосування технологічної оснастки і спеціальних інструментів, вдосконалення 

технологічних процесів (підвищення рівня технологічності); 

- підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва, у тому числі 

допоміжних та обслуговуючих процесів; 

- поліпшення якості підготовки сировини і матеріалів до процесу 

виробництва; 

- підвищення кваліфікації робітників і освоєння ними передових методів 

праці; 



 36 

- підвищення рівня спеціалізації і концентрації при формуванні 

технологічних процесів; 

-  модернізація обладнання; 

3) удосконалення структури основних засобів: 

- збільшення питомої ваги активної частини основних засобів; 

- зменшення частки невстановленого обладнання; 

- придбання високопродуктивних машин і устаткування, своєчасне їх 

оновлення; 

- забезпечення пропорційності між цехами і ділянками; 

- зменшення невикористаних і зайвих основних засобів за рахунок їх 

реалізації або здачі в оренду. 

Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання основних 

засобів, розроблювальний у всіх ланках управління, повинний передбачати 

забезпечення росту обсягів виробництва продукції насамперед за рахунок більш 

повного й ефективного використання внутрішньогосподарських резервів і шляхом 

більш повного використання машин і устаткування, підвищення коефіцієнта 

змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів освоєння знову введених у дію 

потужностей, подальшої інтенсифікації виробничих процесів [2, с. 135]. 

Підвищення ефективності використання основних засобів у даний час, коли 

в країні спостерігається повсюдний і глобальний спад виробництва, має величезне 

значення. Підприємства, що використовують основні засоби, що дістались їм у 

спадщину, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально 

ефективно використовувати, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і 

виробничих інвестицій. Таким чином, однією з головних ознак ефективного 

використання основних засобів є зростання обсягу виробництва його продукції 

підприємства та чистого прибутку. Ефективне їх використання в результаті 

приводить до підвищення ефективності підприємства в цілому та сприяє 

покращенню його фінансового стану й конкурентоспроможності. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Організацію обліку з оплати праці на підприємстві слід вважати значною 

складовою відносин працівників та роботодавців, а також держави, що впливає на 

формування ефективного управління трудовими ресурсами в цілому. Заробітна 

плата вважається однією з найважливіших складових ефективної роботи будь 

якого підприємства, бо її розмір – це складна економічна категорія, що займає 

окрему ланку у витратах підприємства та формування собівартості продукції або 

надання послуг. Витрати на оплату праці слід розглядати як важливий показник 

діяльності підприємства, оскільки розмір цих витрат, своєчасність і повнота 
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розрахунків з робітниками має вплив на якість роботи працівників та, як слідство, 

показники діяльності всього підприємства в цілому. Слід зазначити, що заробітна 

плата – це майбутня база для нарахування обов’язкових соціальних внесків та 

податків, визначених державою. 

Облік трудових ресурсів та заробітної плати - найважливіший і складний 

процес у системі обліку підприємства і повинен вестися обов’язково у 

визначеному порядку. Саме тому питання обліку трудових ресурсів та 

нарахування заробітної плати потребують глибоких досліджень, розв’язання 

проблемних моментів. Розуміння системи обліку позитивно вплине на 

формування вірної інформації про розрахунки з оплати праці найманих 

працівників як податкового, так і статистичного обліку в цілому. 

Поняття «трудові ресурси» слід розглядати як частину населення країни, що 

за своїм фізичним станом, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати, 

приносячи позитивний ефект від своєї діяльності [3, с.34].  

Тобто це — найважливіший елемент трудового потенціалу країни 

представлений людьми, які володіють свідомістю, волею, мають економічні та 

соціальні потреби, в силу чого необхідно враховувати і узгоджувати їх економічні 

та соціальні інтереси. 

Практика планування та обліку трудових ресурсів передбачає урахування 

населення країни працездатного віку (чоловіки та жінки від 16 до 60 років) за 

винятком непрацюючих інвалідів першої та другої груп, а також непрацюючих 

осіб працездатного віку, які є пенсіонерами на пільгових умовах. Крім того, до 

трудових ресурсів відносяться особи, молодші працездатного віку, зайняті в 

суспільному виробництві та працюючі пенсіонери. 

Поняття «трудові ресурси» ширше, ніж поняття «економічно активне 

населення», оскільки включає ще і працездатних непрацюючих людей та тих, що 

стаціонарно навчаються. 

Реально за поняттям «трудові ресурси» стоїть кількість населення, яке 

можна примусити працювати, тобто яке фізично здатне працювати. Поняття ж 

«економічно активне населення» – це та реальна частина трудових ресурсів, що 
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добровільно працює або хоче працювати. 

Для характеристики всіх трудових ресурсів слід віддати перевагу терміну 

«персонал». На відміну від терміну «кадри», який не враховує особистих якостей 

та інтересів працівників, термін «персонал» відображає уявлення про працівника 

як про людську особистість, якій притаманна сукупність важливих особистих 

якостей та інтересів, відображає гуманістичний підхід до формування й 

використання трудових (людських) ресурсів підприємства. Тобто створення таких 

умов праці й такого її змісту, які дозволили б знизити ступінь відчуження 

працівника від його трудової діяльності й від інших працівників. 

Оскільки в Конституції України проголошена заборона примусової праці, 

поняття «трудові ресурси» не містить у собі економічного значення, бо ресурсами 

можна називати лише реальні джерела задоволення потреб (в тому числі – потреб 

в робочій силі). Реальними людськими ресурсами для праці є економічно активне, 

або трудоактивне населення. 

Відміна трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства в тому, 

що кожний найманий працівник може відмовитись від пропонованих йому умов 

та вимагати змін умов праці і модифікації неприйнятних, з його точки зору, робіт, 

перенавчання іншим професіям і спеціальностям або звільнитися з підприємства 

за власним бажанням [4, с.105]. 

Отже, трудовими ресурсами є людські ресурси кожного підприємства, від 

якості і ефективності роботи яких багато в чому залежать результати діяльності 

підприємства та його конкурентоспроможність. 

Функціонування та ефективність виробництва залежать не лише від 

відповідності чисельності й професійно-кваліфікаційного складу працівників, але 

й від рівня мотивації працівників з врахуванням їх інтересів, більшої уваги до 

працівника як особистості та соціальної значимості його праці. 

Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового 

договору на підприємстві. Колективний договір укладається з ціллю регулювання 

виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів 

працюючих. 
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Розглядаючи поняття трудових відносин слід зазначити, що це  відносини 

між роботодавцями та найманими робітниками стосовно умов і оплати праці. 

Трудові відносини переважно регулюються договором та будуються на 

контрактних печатках. 

Трудовий договір – це погодження між робітниками та власником 

підприємства або фізичною особою, згідно з котрим робітник зобов’язаний 

виконувати роботу, визначену погодженням, а власник зобов’язаний виплачувати 

заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. 

Кодексом законів про працю України регулюються трудові відносини всіх 

робітників. 

В теперішній час широко використовується оплата праці по контракту, 

котрий укладається по домовленості сторін на визначений час, по закінченні 

терміну він може бути припинений, згідно із бажанням обох сторін або 

продовжений [5, с.7]. 

Персонал підприємства — це сукупність його постійних працівників, які 

пройшли необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної роботи по 

своїй спеціальності. 

За принципом участі у виробничій діяльності персонал підприємства 

поділяють на дві категорії: 

- промислово-виробничий (ПВП), який займається виробництвом та його 

обслуговуванням; 

- непромисловий - працівники невиробничих обслуговуючих ділянок 

підприємства. 

До ПВП відносять персонал, зайнятий в основному виробництві, 

обслуговуванням основного виробництва (персонал виробничої інфраструктури 

підприємства), управління підприємством в цілому.  

До персоналу неосновної діяльності (непромислового персоналу) 

підприємства відноситься персонал, зайнятий у структурних підрозділах, які хоч і 

перебувають на балансі підприємства, однак не відносяться до промислово-

виробничих: житлово-комунальне господарство, дитячі дошкільні заклади (садки 
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та ясла); лікувально-оздоровчі заклади, культурно-освітні заклади тощо. 

Найбільш простим способом диференціації персоналу підприємства за 

кваліфікаційною ознакою є виділення в складі окремих категорій кваліфікаційних 

груп працівників. Так, в складі категорії спеціалістів можна виділити: спеціалістів 

найвищої кваліфікації (працівники з науковим ступенями й званнями та досвідом 

практичної роботи); спеціалістів вищої кваліфікації (працівники з вищою 

спеціальною освітою та значним досвідом практичної роботи); спеціалістів 

середньої кваліфікації (працівники з середньою спеціальною освітою та певним 

практичним досвідом); спеціалістів-практиків (працівники, що займають 

відповідні посади, наприклад, інженерні чи економічні, мають значний досвід і 

стаж практичної роботи на цих посадах, але не мають спеціальної освіти).  

З метою обліку наявності та руху персоналу вводиться декілька понять 

чисельності працівників. Облікова чисельність працівників охоплює всіх 

постійних, тимчасових і сезонних працівників, прийнятих на роботу на термін 

понад один день, незалежно від того, працюють вони чи ні. Середньооблікова 

чисельність за певний період - це сума щоденної облікової чисельності, віднесена 

до кількості днів розрахункового періоду. Явочна чисельність працівників 

свідчить про те, яка кількість працівників фактично приступила до роботи [5, 

с.37]. 

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки тарифної сітки, схеми 

посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших виплат 

встановлюється підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством. 

Отже, облік трудових ресурсів та заробітної плати – одна із найважливіших 

ділянок роботи, яка потребує точних та оперативних даних, виходячи з яких 

здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів, відображаються 

зміни в чисельності робітників та затратах робочого часу. 
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Функціонування підприємства являє собою складний динамічний процес, 

опосередкований циклічним рухом грошових коштів. Ефективність роботи 

підприємства повністю залежить від організації і системи управління грошовими 

потоками[1].   

Від якості управління грошовими потоками залежить не тільки стійкість і 

ефективність роботи підприємства, але і здатність до майбутнього розвитку, 

досягнення фінансового успіху в довгостроковій перспективі. Запорукою 

ефективного управління грошовими потоками є правильно побудований аналіз 

грошових надходжень і видатків. Аналіз грошових потоків є одним з ключових 

моментів аналізу фінансового стану підприємства, оскільки завдяки йому 

вдається з’ясувати, чи спроможне підприємство організувати управління 

грошовими потоками так, щоб в будь-який момент у розпорядженні підприємства 

була достатня кількість грошових коштів. 



 43 

Принципи управління грошовими потоками 

Ефективність 
Досягнення вищої прибутковості використання 

грошових коштів внаслідок організаційно-

управлінських дій 

Забезпечення своєчасності розрахунків, 

скорочення потреби в позикових коштах 

Постійний моніторинг наявності, руху, потреби 

в грошових коштах 

Врахування грошових потоків від усіх видів 

діяльності 

Відповідність даних фінансової звітності 

реальному руху грошових коштів 

Маневреність 

Своєчасність, оперативність 

Комплексність управління 

Достовірність відображення 

інформації 

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, до складу якого 

входять різноманітні види потоків, які обслуговують господарську діяльність[2]. 

 Основними підходами, до визначення поняття «грошовий потік» є 

1) грошовий потік – це потік грошових коштів; 

2) грошовий потік – різниця між притоком і відтоком грошових коштів; 

3) грошовий потік – співмірні і розподілені в часі надходження і видатки. 

На наш погляд, третій підхід найбільш повно розкриває значення грошового 

потоку, тому його можна  визначити, як суму розподілених у часі надходжень та 

видатків грошових коштів отриманих внаслідок  реалізації будь-якого проекту чи 

функціонування певного виду активів. Управління грошовими потоками на 

підприємстві базується на наступних принципах. які наведено на рис.1 

Принципи управління грошовими потоками та їх зміст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Принципи та управління грошовими потоками на підприємстві 

 

Найважливішою передумовою здійснення оптимізації грошових потоків є 

вивчення факторів, що впливають на їхні обсяги і характер формування    в   часі.    

Система основних факторів, що впливають на формування грошових потоків 

підприємства, приведена на рисунку 2. 
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Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

Фактори, що впливають на формування грошових потоків підприємства 

Кон'юнктура товарного ринку 

Кон'юнктура фінансового ринку 

Система оподаткування підприємств 

Усталена практика кредитування 

постачальників та покупців 

продукції 

Система реалізації розрахункових 

операцій господарюючих суб’єктів 

Доступність фінансового кредиту 

Можливість залучення засобів 
безкоштовного цільового 

фінансування 

 

Для ухвалення ефективних фінансово-господарських рішень щодо 

управління рухом грошових коштівважливим є використання дієвого 

організаційно-економічного механізму, який характеризується як система 

взаємопов’язаних між собою елементів, яка визначає і забезпечує реалізацію 

комплексу заходів на кожному із етапів управління грошовими потоками. У 

складі механізму управління грошовими потоками виокремлено методи, важелі, 

організаційно-правове, інформаційне та програмно-технічне забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фактори, що впливають на формування грошових 

потоків підприємства 

В сучасних умовах господарювання, при обмеженості фінансових ресурсів 

та безмежності їх потреб, особливою актуальністю, відзначаються питання щодо 

забезпечення життєдіяльності підприємств. Процес здійснення грошових 

надходжень (формування вхідних грошових потоків) та виплат (формування 

вихідних грошових потоків) є передумовою безперервного та стабільного 

функціонування підприємства, а тому їх слід розглядати як важливий ресурс та 

результат діяльності підприємства.  

Необхідність в організації аналізу грошових потоків на підприємствах 

обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на 

рівні проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового 

стану економічної системи в цілому. 

Життєвий цикл підприємства 

Тривалість операційного циклу 

Сезонність виробництва та реалізації 

продукції 

Невідкладність інвестиційних програм 

Амортизаційна політика підприємства 

Коефіцієнт операційного левериджа 

Фінансовий менталітет господарів та 

менеджерів підприємства 
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Процес забезпечення виробництва та реалізації продукції певною мірою 

залежить від здійснення грошових розрахунків підприємства. 

Рух грошових коштів підприємства відображається у формі фінансової 

звітності №3 «Звіт про рух грошових коштів». Як зазначає НП(с)БО №1, 

основною метою складання звіту є надання користувачам фінансової звітності 

повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у 

грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. За 

допомогою Звіту про рух грошових коштів можна встановити: 

- здатність підприємства створювати грошові резерви;  

- залежність підприємства від зовнішнього позикового капіталу; 

- реальний стан платоспроможності підприємства;  

- рівень фінансування операційної та інвестиційної діяльності власними 

джерелами [5]. 

Поняття «грошовий потік» - це динамічний показник, що характеризує 

постійний рух грошових ресурсів у результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємства, пов’язаний з надходженням (вхідні грошові 

потоки) чи витрачанням (вихідні грошові потоки) грошових ресурсів 

підприємства, може мати готівкову й безготівкову форму вираження в 

національній чи іноземній валюті та пов’язаний з певним моментом часу, однак 

може бути приведеним до іншого тощо [3].  

В результаті ж збалансування вхідних та вихідних грошових потоків 

утворюється чистий грошовий потік, що характеризує приріст чи зменшення 

грошових ресурсів і є результативним чинником діяльності підприємства. 

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку (ЧГП) по 

операційній, інвестиційній і фінансовій діяльностях дозволяють визначити 

загальний його розмір по підприємству. Цей показник розраховується за 

формулою: 

ЧГПфЧГПіЧГПоЧГПп  ,      (1) 

де ЧГПп – загальна сума чистого грошового потоку підприємства за період, 

що розглядається, тис. грн.; 

ЧГПо – сума чистого грошового потоку підприємства по операційній 
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діяльності, тис. грн.; 

ЧГПі – сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній 

діяльності, тис. грн.; 

ЧГПф – сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій 

діяльності, тис. грн. 

У наукових розробках вітчизняних і зарубіжних учених напрацьований 

потужний методичний базис діагностики й аналізу грошових потоків. 

Систематизація наукових результатів дала змогу з усієї сукупності показників 

запропонувати ключові, які найбільш відповідають специфіці формування, руху, 

трансформації і використання грошових потоків підприємств сфери виробництва 

(табл. 1). 

Таблиця 1. 

Основні показники, які використовуються під час аналізу грошових 

потоків[4] 
Показник Алгоритм розрахунку та умовні позначення 

Достатність чистого грошового потоку 

 

Коефіцієнт 

Кдост = ЧГП/(ПК + З + Д), 

де ЧГП – сума чистого гр. потоку підп-ва за період, що 

аналізується, тис. грн; 

ПК – сума погашення довго-, короткострокових кредитів, тис. 

грн; 

З – приріст виробничих запасів, тис. грн; Д – сума виплачених 

дивідендів, тис. грн 

достатності чистого 

грошового потоку 

(Кдост) 

Рівномірність та синхронність формування грошового потоку 

 

Коефіцієнт ліквідності 

(Клікв) грошового потоку 

Клікв = ПГП/НГП, 

де ПГП – сума валового вхідного гр. потоку, тис. грн.; 

НГП – сума валового вихідного гр. потоку, тис. грн. 

Ефективність грошових потоків 

Коефіцієнт ефективності 

(Кефект) 

Кефект = ЧГП/НГП 

 

Коефіцієнт 

Креінв = (ЧГП-Д) / (РІ + ФІ), 

де РІ – сума приросту реальних інвестицій під-ва за 

аналізований період, тис. грн; 

ФІ – сума приросту довгострокових фінансових інвестицій під-

ва, тис. грн. 

реінвестування 

чистого грошового 

потоку (Креінв) 

Коефіцієнт 

обслуговування боргу 

(Кобсл) 

Кобсл = ПК/ЧГПопер, 

де ЧГПопер – чистий грошовий потік від операційної 

діяльності 

Тривалість фінансового 

циклу (ФЦ) 

ФЦ = Пз + Пдз – Пкз, 

де Пз – період обороту запасів, днів; Пдз (кз) – період обороту 

дебітор(кредит) заборгованості. 

Таким чином, управління грошовими потоками в цілому є важливим 

елементом фінансової політики  підприємства, воно охоплює всю систему 
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управління суб’єкта господарювання. Важливість та значення управління рухом  

грошових коштів на підприємстві важко переоцінити, адже від його якості й 

ефективності залежить не тільки його стійкість у конкретний період часу, а й 

можливість подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на 

довгострокову перспективу.  
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У сучасному світі будь-яке підприємство повинно мати у своєму 

розпорядженні облікову і контрольно-аналітичну інформацію, яка одночасно 

забезпечує формування достовірної бухгалтерської (фінансової) звітності та 

дозволяє виробляти і приймати оптимальні та ефективні управлінські рішення. 

Забезпечити таку інформацію може функціонування системи внутрішнього 

контролю [3], що є невід'ємною частиною системи регулювання господарюючого 

суб'єкта. 

На сучасному етапі розвитку бізнесу внутрішній контроль все більше 

поширюється на всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємств і 

організацій, тим самим об'єктивно сприяючи підвищенню його соціальної 

відповідальності. У зв'язку з цим можна говорити про формування нових 

концептуальних основ внутрішнього контролю, котрі визначають його місце в 

системі економічних наук і господарської практики, завдання та принципи, 

об'єкти і суб'єкти, форми і процедури. 

Оцінка системи внутрішнього контролю необхідна для того, щоб отримати 

відповіді на основні питання щодо ступеню довіри сформованим на підприємстві 

даним, а також міри адекватності відображення ними реальної господарської та 

фінансової ситуації. 

Дослідження питань організації внутрішнього контролю та оцінка її 

надійності набуває особливої актуальності в умовах реформування 

бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності та трансформації системи нормативного регулювання аудиту на основі 

міжнародних стандартів аудиту, коли виникає необхідність в інформації, котра 
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висвітлює об'єктивну картину фінансового становища і результатів діяльності 

господарюючих суб'єктів. 

Внутрішній контроль [1] - процес, спрямований на отримання достатньої 

впевненості в тому, що економічний суб'єкт забезпечує: 

а) ефективність і результативність своєї діяльності, в тому числі 

досягнення фінансових і операційних показників, збереження активів; 

б) достовірність і своєчасність бухгалтерської (фінансової) та іншої 

звітності; 

в) дотримання чинного законодавства, в тому числі при здійсненні фактів 

господарського життя і веденні бухгалтерського обліку. 

В основу типології внутрішнього контролю [2] повинна бути закладена 

важлива ознака - ступінь автоматизації контролю, який визначає рівень 

продуктивності праці (виражається відношенням обсягу контрольних завдань до 

витраченого на їх виконання часу). Чи може рівень автоматизації визначати 

форму внутрішнього контролю організації? Форма контролю організації - це 

спосіб вираження процедур контролю всіх об'єктів (в тому числі їх систем) 

комерційної організації, тоді як автоматизація контрольних процедур можлива 

лише на рівні окремих об'єктів або їх систем. Неможливо, наприклад, повністю 

автоматизувати всі сторони контролю якісного і кількісного збереження 

матеріальних цінностей підприємства; автоматизація контролю взаємовідносин в 

робочих колективах на даний час також є неможливою. 

Виходячи з цього рівень автоматизації слід розглядати як визначення 

стільки форми, скільки саме типів внутрішнього контролю. 

При організації внутрішнього контролю необхідно виходити з того, що: 

а) внутрішній контроль повинен здійснюватися на всіх рівнях управління 

організації, у всіх її підрозділах; 

б) в здійсненні внутрішнього контролю повинні брати участь всі 

співробітники відповідно до їх повноважень і функцій; 

в) корисність внутрішнього контролю повинна бути порівнянна з 

витратами на його організацію і здійснення. 
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Отже, слід зазначити, що, регламенти системи внутрішнього контролю 

розробляється в рамках облікової політики економічного суб'єкта, яка може стати 

потужним засобом для усунення загроз виникнення неспроможності 

(банкрутства) підприємства та дозволить підвищити ефективність і 

результативність діяльності підприємства на принципово новому рівні.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

На даний час в підприємницькій діяльності організацій незалежно від 

форми власності пред'являють все більш високі вимоги до якості управління та 

його ефективності. Необхідні такі методи управління, які забезпечили б 

підприємствам довгострокове, прибуткове і економічно вигідне перебування в 

ринкових відносинах.  

Функціонально відокремленим напрямком такої роботи є контролінг [1]. 

При цьому особливого значення відіграє стратегічний контролінг, який 



 51 

спрямований на координацію і виконання довгострокових цілей підприємства. 

Стратегічний контролінг - найважливіша складова контролінгу, котра керує 

зовнішнім середовищем, стратегічними факторами успіху, альтернативними 

стратегіями, стратегічними цілями. У свою чергу, якісні показники стратегічного 

плану або розробленої стратегії доповнюються конкретним цифровим матеріалом 

оперативного контролінгу. 

Стратегічний контролінг повинен допомагати підприємству ефективно 

використовувати наявні у нього переваги та створювати новий потенціал для 

успішної діяльності в перспективі. 

Служба стратегічного контролінгу виступає в якості внутрішньої ланки, 

котра об’єднує між собою менеджерів та власників підприємства при розробці 

стратегій, стратегічних цілей і завдань. Стратегічний контролінг не є залежним 

від тимчасових рамок, але частіше за все мова йде про середньостроковий і 

короткостроковий періоді.  

Стратегічний контролінг є складовою частиною концепції стратегічного 

управління. Він виконує допоміжні функції при постановці і досягненні 

стратегічних цілей, зміст яких полягає в забезпеченні довгострокового випуску 

продукції.  

Стратегічний контролінг представляє собою координацію стратегічного 

планування і контролю з одночасним забезпеченням цієї координації 

стратегічною інформацією. Головним завданням стратегічного контролінгу 

являється створення системи стратегічного планування та поточного керівництва 

стратегічним управлінням. 

Основні етапи реалізації стратегічного контролінгу: 

1) Підтримка стратегічного планування. На цьому етапі стратегічний 

контролінг бере участь в аналізі та розвитку інструментів і методів стратегічного 

планування; координує збір і підготовку важливої інформації про ринки, 

конкурентів, а також про слабкі і сильні сторони самого підприємства. 

Стратегічний контролінг організовує процес вибору стратегії і втілення 

стратегічних цілей на підприємствах. 
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2) Перехід від стратегічного планування до оперативного. Стратегічний 

контролінг допомагає визначити, наскільки точними є стратегічні плани з метою 

початку їх реалізації. Він формує цілі на різних етапах реалізації, проводить 

оцінку можливих наслідків стратегічного планування. 

3) Проведення стратегічного контролю. Контролінг утворює систему 

раннього попередження на основі збору інформації та її контрою. Крім того, 

стратегічний контролінг безперервно контролює процес планування та збирає 

відомості про відхилення фактичних показників. 

Складовими стратегічного контролінгу є стратегічне планування, 

стратегічний аналіз та стратегічний контроль. Всі вони взаємопов’язані між 

собою, при цьому домінуючою є підтримка стратегічного планування. 

В стратегічному плануванні мова йде про процес, під час якого проводиться 

аналіз наявної ситуації, майбутніх шансів, формування цілей і стратегій, 

визначення якісних показників. Стратегічне планування передбачає оптимальне 

використання наявних на підприємстві ресурсів з метою кращої адаптації до умов 

зовнішнього середовища та запобігання його негативного впливу. 

Структура стратегічного планування [3] на підприємстві: 

1. Фаза формування стратегічної мети: довгострокові цілі підприємства; 

якісні цілі; кількісні цілі. 

2. Фаза стратегічного аналізу: аналіз підприємства та його зовнішнього 

середовища; аналіз ресурсів; аналіз цін. 

3. Фаза стратегії: стратегія підприємства; стратегія внутрішніх 

господарських одиниць. 

4. Фаза виконання: визначення конкретних цілей. 

5. Фаза контролю: перевірка стратегічних планів; контроль умов; 

контроль за проведенням спостережень. 

Результатом стратегічного планування є створення стратегічного плану, 

який містить: 

1. Вихідні положення: (завдання підприємства, потенціал, слабкі місця). 

2. Ціль (якість, стратегічні недоліки, девіз, кредо, відношення до 
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зовнішнього середовища). 

3. Зростання (межа зростання, якість, кількість, диверсифікація, 

концентрація). 

4. Стратегія конкретних продуктів и ринків (портфель, асортимент, 

проблемні рішення, групи, шляхи збуту, посередники, регіони збуту, основні 

стратегії, інструментарій політики збуту). 

5. Функціональні стратегії (інновації, інвестиції, інформація, забезпечення, 

персонал, керівництво, фінансування). 

6. Забезпечення (внутрішні фактори ризиків, зовнішні передумови, стратегія 

співставлення планових та фінансових показників). 

Завданням стратегічного контролінгу є організація підтримки стратегічних 

планів на всіх фазах розробки. Цільові завдання стратегічного планування 

полягають у забезпеченні тривалого успішного функціонування організації. Для 

цього необхідно формулювати та впровадити стратегії пошуку, побудови та 

збереження потенціалів успіху. 

Основою процесу стратегічного планування [1]  є визначення вихідного 

положення підприємства. При цьому розробляється стратегічний аналіз як цілого 

підприємства, так і його окремих одиниць, а також однорідних сфер діяльності. 

Для оцінки майбутніх шансів підприємства на ринку необхідно враховувати 

прогнози розвитку зовнішнього середовища підприємства, яке в свою чергу 

розподіляють на юридичні, технічні, соціальні, технологічні, економічні та 

політичні. 

Для систематизації інформації можна виділити наступні області аналізу: 

1) аналіз глобального зовнішнього середовища (розглядається політичний, 

економічний, технічний розвиток, державне втручання в економіку, особливості 

національної економіки); 

2) аналіз ринку та галузей (специфічні послуги галузей і ринків, на 

які підприємство орієнтується в результаті виробничої діяльності). 

Результатом аналізу зовнішнього середовища є формування стратегії, яка в 

майбутньому дає можливість продукції підприємства витримати конкуренцію. 
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Фаза формування цілей на підприємстві являє собою комплексну проблему, 

а цільова установка підприємства складається з комбінації кількісних і якісних 

показників, які повинні узгоджуватися між собою. Стратегічні цілі виводяться із 

загальних цілей підприємства і конкретизуються як нові або існуючі потенціали 

успіху.  

Кількісні цільові установки характеризуються короткостроковими і 

довгостроковими економічними показниками. 

Стратегія підприємства встановлює наступні напрямки розвитку: 

1) на яких ринках або сегментах ринку і на яких умовах підприємство буде 

приймати участь у  конкуренції; 

2) як необхідно керувати господарськими одиницями підприємства, що 

беруть участь у виробництві продукції на певних ринках і формують фінансову 

політику. 

Завдання стратегічного контролю - супроводжувати і підтримувати 

стратегічний план щодо його життєздатності. Він встановлює ступінь реалізації 

планів на підприємстві, забезпечує аналіз відхилень та проводить коригувальні 

заходи.  

Виділяють три основні елементи стратегічного контролю [2]: 

1) в рамках контролю зовнішніх умов здійснюється перевірка ключових 

припущень про зовнішнє і внутрішнє середовище; 

2) в рамках контролю досліджуються реалізовані стратегічні дії та їх 

наслідки; 

3) в рамках стратегічного контролю здійснюється стратегічне 

спостереження, яке здійснює вибірковий контроль за умовами проведення заходів 

та забезпечує загальний контроль за обраними сферами на ринку. 

Отже, стратегічний контролінг – важливий фактор економічного зросту 

організації, однак його впровадження потребує від керівництва підприємства: 

чіткого формулювання стратегічних цілей, вибору кращих стратегічних 

альтернатив, постійного контролю дотримання планування, дослідження 
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відхилень від запланованих показників та прийняття рішучих регулюючих дій 

відносно відхилень від стратегічного плану. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ВНУТРІШНІЙ 

КОНТРОЛЬ» ТА «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ» 

На сучасному етапі розвитку економіки внутрішній контроль як обов’язків 

організаційний елемент визначений проміжок часу вже існує в банківській сфері, 

однак для нефінансового сектору він є достатньо новим поняттям. Але часто 

поняття «внутрішній контроль» ототожнюється з поняттям «внутрішній аудит». 

Тому для ефективного впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту на підприємствах необхідно їх розмежувати, виявити взаємозв’язки та 

взаємозалежності, а також визначити функції, притаманні відповідно кожному з 

них. 

В міжнародній практиці визначення внутрішнього аудиту міститься в 

міжнародних стандартах аудиторської діяльності МСА 610 «Використання роботи 

внутрішніх аудиторів», тобто це - діяльність з оцінювання, яка встановлена або 

надається як послуга організації. Крім цього вона може включати в себе, крім 
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іншого, вивчення, оцінювання функціонування і моніторинг адекватності та 

ефективності внутрішнього контролю. 

Щодо визначення внутрішнього контролю, то воно міститься в найбільш 

затребуваній та авторитетній методології зазначеного аспекту, розробленій 

комітетом COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission). Комітет організацій-спонсорів комісії Тредвея, створений в США у 

1985 р. для формулювання внутрішнього контролю і забезпечення керівництва 

для оцінки його ефективності). 

Модель COSO включає в себе кілька основних понять: внутрішній контроль 

являє собою процес; внутрішній контроль залежить від людей; внутрішній 

контроль може забезпечити керівництву лише достатню впевненість; внутрішній 

контроль спрямований на досягнення мети в одній або декількох окремих 

категоріях, які не пересікаються. 

Доцільно провести порівняння понять внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту, наведене в вище зазначених документах (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика 

внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 

 Внутрішній аудит (МСА 610) Внутрішній контроль (модель COSO) 

Визначення  Внутрішній аудит визначається як 

діяльність з оцінювання, яка 

встановлена або надається як 

послуга організації. Може включати 

в себе, вивчення, оцінювання 

функціонування і моніторинг 

адекватності та ефективності 

внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль це комплекс заходів, 

що  

застосовуються керівником для 

забезпечення  

дотримання законності та ефективності 

використання бюджетних коштів, досягнення 

результатів відповідно до встановленої мети, 

завдань, планів і вимог щодо діяльності 

бюджетної установи та її підвідомчих установ 

Мета  Масштаб і мета внутрішнього 

аудиту в кожному випадку різняться 

та залежать від масштабів й вимог 

його керівництва  

 Забезпечення «розумної впевненості» 

щодо досягнення мети в наступних 

категоріях: 

 ефективність та продуктивність 

операцій; 

 надійність фінансової звітності; 

 дотримання законів та правил. 
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Елементи  - моніторинг системи внутрішнього 

контролю, 

- дослідження фінансової та 

операційної інформації, 

- огляд економії, ефективності і 

дієвості  діяльності суб'єкта, 

- огляд дотримання вимог 

законодавства, нормативних актів та 

інших зовнішніх вимог, а також 

політики, директив та інших 

внутрішніх вимог керівництва. 

 контрольне середовище, 

 оцінка ризиків, 

 засоби контролю, 

 інформація та комунікація, 

 моніторинг 

З даного порівняння видно, що внутрішній контроль - це одна з функцій 

менеджменту компанії по її управлінню, яка в тому чи іншому вигляді завжди 

присутня на підприємстві, а внутрішній аудит - оціночна діяльність, яка не носить 

обов'язкового характеру. 

Цілі внутрішнього аудиту визначаються керівництвом компанії або 

представником власників, а цілі внутрішнього контролю - в забезпеченні 

«розумної впевненості» в ефективності операційної діяльності, надійності 

фінансової звітності, дотримання законодавства. Для функціонування системи 

внутрішнього контролю на підприємстві необхідно створити визначене 

середовище, що складається з п'яти взаємопов’язаних компонентів: контрольне 

середовище, оцінка ризиків, засоби контролю, інформація та комунікація, 

моніторинг. Тому внутрішній контроль організаційно складніша структура, ніж 

внутрішній аудит. Для функціонування внутрішнього аудиту може бути створено 

окремий підрозділ. Предмет дослідження як у внутрішньому контролі так і у 

внутрішньому аудиті багато в чому співпадає: оцінка ефективності господарської 

діяльності; оцінка фінансової звітності; оцінка дотримання норм законодавства. 

Частково збігаються і функції - оцінка достовірності звітності, її повнота, 

надійність, доречність зовнішньої і внутрішньої інформації. Але при цьому 

функції внутрішнього контролю ширші - це не просто констатація того, чи іншого 

факту, але й участь в створенні системи ефективної системи управління. Система 

внутрішнього контролю повинна не тільки забезпечити достовірність і 

достатньою надійність інформації, але й забезпечити: виявлення відхилень 

фактичних показників від планових і виявити причини відхилень; своєчасне 
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створення інформаційної бази для керівництва, що використовується для 

прийняття управлінських рішень. 

Ще однією функцією системи внутрішнього контролю є забезпечення 

фізичного збереження активів компанії, запобігання шахрайству та розкраданням. 

При цьому оцінку належного функціонування системи внутрішнього контролю 

може дати тільки внутрішній аудит. 

Зазначається також, що [2] внутрішній контроль в розумінні COSO 

ґрунтується на інтеграції в бізнес-процеси певних процедур, котрі забезпечують 

виконання управлінських рішень з мінімальними ризиками. Залежно від цілей всі 

процедури контролю можна розділити на групи [3]: директивні, профілактичні і 

коригувальні. 

Директивні функції здійснює керівництво підприємства: це створення 

організаційної структури, прийняття корпоративних правил і положень, 

планування, впровадження визначених директивних процедур, контроль 

інформаційних потоків, створення системи мотивації. На багатьох підприємствах 

вже давно функціонують служби економічної безпеки, котрі частково здійснюють 

профілактичні функції. 

Профілактичні функції: контроль документального оформлення, 

забезпечення відображення всіх дозволених операцій, в тому числі контроль 

реалізації продукції, контроль грошових надходжень, контроль кредиторської 

заборгованості, розрахунків з бюджетом, перевірка правильності обліку витрат на 

виробництво; забезпечення інформацією для прийняття управлінських рішень, 

управління ризиками. 

Коригувальні функції: контроль виконання бюджетів та інших поточних 

планів, визначення відхилень і виявлення причин їх виникнення. 

Однією з тенденцій розвитку аудиту, в тому числі і внутрішнього аудиту, є 

розширення його цілей і завдань та перетворення з контрольного органу, в орган, 

метою діяльності котрого є встановлення стратегічних можливостей розвитку 

підприємства, проведення стратегічного аналізу і визначення перспектив розвитку 

[1].  
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Тому функції внутрішнього аудиту можна розділити на дві групи: 

стратегічні і поточні.  

До стратегічних функцій відносяться: 

- моніторинг зовнішнього середовища діяльності підприємства; 

- участь в розробці стратегії розвитку підприємства; 

- створення системи оцінки ризиків,  

- управління ризиками; 

- оцінка інвестиційних та інших проектів.  

До поточних функцій можна віднести: 

- вивчення систем бухгалтерського обліку; 

- оцінка та моніторинг адекватності систем бухгалтерського обліку; 

- оцінка ефективності систем бухгалтерського обліку; 

- облік, фінансовий аналіз і контроль; 

- моніторинг системи внутрішнього контролю; 

- контроль за дотриманням законодавства; 

- оцінка ступеня надійності інформації, що надається системі управління; 

- консультації з бухгалтерських, податкових та правових питань; 

- участь в автоматизації обліку (бухгалтерського, управлінського, 

податкового); 

- контроль за виконанням планових показників. 

З наведених вище функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, 

видно, що директивні функції властиві тільки внутрішньому контролю, а 

профілактичні та корегуючи - як внутрішньому контролю, так і внутрішньому 

аудиту, але у внутрішньому аудиті є ще стратегічні функції, котрі не 

використовуються у внутрішньому контролі. Вибір конкретних функцій 

внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, не може бути стандартизованим і 

залежить від цілей і завдань, які визначає для себе і виконує кожне підприємство. 

Також вибір визначається розміром організації, її структурою та структурою 

управління. Правильне визначення функцій, котрі виконує система внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту, дозволить: 
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- організаційно правильно вибудувати служби внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту; 

- забезпечити їх взаємодію; 

- створити ефективну систему контролю на підприємстві; 

- допоможе уникнути непотрібного дублювання функцій, які виконуються 

службою внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, не допустивши при 

цьому пропуски важливих функцій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Проблеми аналізу виробничих запасів в сучасних умовах набувають 

особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої і достовірної інформації. 

Процес відображення їх в обліку, який складався роками не задовольняє 

інформацією управлінський персонал. Тому станом на сьогоднішній день 

важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи аналізу 

виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації оперативності та 

достовірності надання інформації для потреб менеджменту з метою раціоналізації 
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управління такими активами та підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання в цілому. 

Запаси для виробничого підприємства є основною статтею оборотних 

коштів, за рахунок яких, підприємство отримує прибутки, що в свою чергу є 

метою діяльності будь-якого підприємства, а їх аналіз та оцінка являє собою 

важливу складову для вирішення задач управління суб’єктом господарювання. 

Поняття сутності виробничих запасів з різним ступенем теоретичного і 

практичного висвітлення розглянуто в багатьох сучасних видання. З-поміж 

науковців, які достатню увагу приділяють дослідженню цього питання, можна 

назвати таких: П. С. Безруких, В. А. Конопліцький, С. Ф. Покропивний, Сонко В., 

В. С. Лень, Е. А. Аренс тощо. 

Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути 

перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. 

Оборотні засоби є фінансово-економічною категорією, яка випливає з існування 

товарно-грошових відносин та організації діяльності підприємства. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» запаси визначено як активи, які 

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності, перебувають у процесі виробництва, а також утримуються для 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, 

управління підприємством [1]. 

Проведемо дослідження сутності виробничих запасів підприємства (рис. 1). 

Критичний огляд наукових праць дослідників і фахівців у галузі обліку 

дозволяє виокремити проблемні аспекти, що притаманні організації обліку 

операцій з виробничими запасами: 

- дискусійність визначення поняття «виробничі запаси; 

- низький рівень інформаційного забезпечення управління виробничими 

запасами підприємства; 

- відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку підприємства 

для забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською 

інформацією;  
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- невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів 

утворення запасів (визначення оптимального їх рівня) [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні підходи до визначення сутності виробничих запасів 

підприємства (згруповано автором на основі [3, с. 51; 4, с. 255; 5, с. 129]) 

Проаналізувавши вище наведені підходи авторів, варто відзначити, що 

матеріально-виробничі запаси представляють собою одну з частин майна 

господарюючого суб’єкта, необхідну для нормального здійснення і розширення 

його діяльності. 

Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх оцінка, яка має 

вплив на визначення собівартості продукції. Особливої уваги дане питання 

набуває за сучасних умов господарювання, коли ринкові ціни на виробничі запаси 

постійно змінюються, переважно зростають. Методика оцінки запасів є важливим 

інструментом організації ефективної фінансово-господарської діяльності 

підприємства і викликає значний практичний інтерес у зв'язку з потребою 

Автор, джерело Визначення поняття 

Виробничі запаси – це вартість запасів, малоцінних 

швидкозношуваних предметів, сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, палива, покупних 

напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних 

частин, тари, будівельних матеріалів та інших 

матеріалів, призначених для споживання в ході 
нормального операційного циклу. 

Виробничі запаси – це вартість сировини, основних 

матеріалів, що становлять основу виготовленої продукції, 

придбаних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 

допоміжних речовин. 

Виробничі запаси – це сировина, основні матеріали, що 

комплектують вироби і інші матеріальні цінності, 

призначені для виробництва продукції, виконання робіт, 

надання послуг, обслуговування виробництва і 

адміністративних потреб. 

К. Л. Багрій[3, с.51] 

М. С. Білик [4, с. 255] 

Н. Б. Кащена [5, с. 129] 
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визначення реальної вартості запасів. Тому вибір методу оцінки запасів варто 

робити залежно від вимог користувачів бухгалтерської інформації. 

Виробничі запаси, будучи частиною оборотного капіталу організації, разом 

з дебіторською заборгованістю, відносяться до повільно реалізованим активів, із 

середнім ризиком вкладень капіталу. Тому з метою нормального функціонування 

виробництва і збуту продукції, а також прискорення оборотності оборотних 

коштів, в організації повинна бути організована постійна аналітична робота щодо 

забезпечення оптимального рівня запасів. 

Аналіз виробничих запасів підприємства має за мету забезпечити 

ефективне виконання виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму 

матеріальних витрат, зменшення обсягу виробничих запасів, зниження цін на 

ресурси та підвищення їх якості. Виходячи з мети, основними завданнями 

економічного аналізу забезпеченості й використання виробничих запасів 

підприємства є такі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання щодо аналізу формування та використання 

виробничих запасів на підприємстві [6, с. 68] 

 

Отже, аналіз виробничими запасами підприємства та ефективності їх 

використання є важливим інструментом у системі управління ресурсним 

потенціалом господарюючого суб’єкта, що допомагає досягати високих кінцевих 

результатів. В управлінні ресурсами підприємства все розпочинається з аналізу та 

ним завершується. Тому всім суб’єктам господарювання необхідно враховувати 

оцінка забезпечення підприємства окремими видами виробничих запасів; 

оцінка рівня інтенсивності та ефективності використання матеріальних ресурсів; 

визначення характеру складських запасів, оцінка руху та структури споживання матеріальних 

ресурсів; 

систематизація факторів, які зумовили відхилення фактичних показників використання 

виробничих запасів від планових (прогнозованих); 

моделювання взаємозв’язків між обсягами випуску продукції та матеріаломісткістю, 

матеріаловіддачею, іншими факторними показниками; 

виявлення внутрішньовиробничих резервів економії виробничих запасів та оцінка їх впливу на 

обсяг діяльності. 
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важливість і вплив аналізу на перебіг як внутрішньовиробничих процесів 

підприємства, так і підвищення ефективності його фінансово-господарської 

діяльності. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СУБ’ЄКТА: 

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

Поняття внутрішнього контролю зводиться зазвичай до одного визначення - 

це процес управління даними суб'єктів компанії для досягнення поставлених 

цілей з мінімальними витратами і попередження спотворень і ризиків протягом 

діяльності організації. На даний час внутрішній контроль є одним з 

найважливіших елементів управління економічними суб'єктами. Аналіз практики 

та теорії системи внутрішнього контролю показує, що керівники, як правило, не 

створюють спеціальні підрозділи, призначені для ведення внутрішнього 

контролю, тому діяльність невеликих економічних суб'єктів може 

супроводжуватися значними втратами. 

Внутрішній контроль являє собою процес, спрямований на отримання 

достатньої впевненості в тому, що економічний суб'єкт забезпечує ефективність і 

результативність своєї діяльності, в тому числі досягнення фінансових і 

операційних показників, збереження активів; достовірність і своєчасність 

бухгалтерської (фінансової) звітності; дотримання чинного законодавства, в тому 

числі при здійсненні фактів господарського життя і веденні бухгалтерського 

обліку. Внутрішній контроль повинен сприяти досягненню економічним 

суб'єктом цілей своєї діяльності, але не гарантує цього.  

Основними елементами внутрішнього контролю економічного суб'єкта є: 

- контрольне середовище. Включає в себе сукупність принципів і 

стандартів діяльності економічного суб'єкта. Дані принципи і стандарти 

визначають загальне розуміння внутрішнього контролю та вимоги до його 

організації на рівні економічного суб'єкта. Контрольна середовище повинна 

відображати культуру управління економічним суб'єктом і створювати належне 

ставлення персоналу до організації та здійснення внутрішнього контролю. 



 66 

- оцінка ризиків. Являє собою процес виявлення та аналізу ризиків, 

тобто поєднання ймовірності і наслідків недосягнення економічним суб'єктом 

цілей своєї діяльності. При виявленні таких ризиків економічний суб'єкт повинен 

прийняти відповідні рішення, щоб керувати даними ризиками. Управління 

ризиками можливо шляхом створення необхідної контрольної середовища, 

вибору і організації окремих процедур внутрішнього контролю, шляхом вибору 

способів і методів оцінки результатів проведеного внутрішнього контролю, а 

також інформування персоналу. Оцінка ризиків покликана виявляти такі ризики, 

які можуть вплинути на достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності. В 

зв'язку з тим, що через перевищення посадових повноважень з боку керівництва 

або персоналу ефективність внутрішнього контролю може знижуватися, 

важливим напрямком стає оцінка ризику виникнення зловживань і шахрайства. 

Факти зловживання та шахрайства можуть мати місце в зв'язку з придбанням та 

використанням активів, веденням бухгалтерського обліку і складанням 

бухгалтерської (фінансової) звітності, здійсненням корупційних дій. Оцінка 

даного ризику передбачає виявлення процесів, областей, ділянок, на яких існує 

можливість виникнення і здійснення таких фактів зловживань і шахрайства. 

Діями, спрямованими на мінімізацію ризиків, які впливають на досягнення цілей 

економічного суб'єкта, є процедури внутрішнього контролю. 

- процедури внутрішнього контролю, ґрунтуються на принципах і 

стандартах, що становлять контрольну середу економічного суб'єкта, і 

застосовуються з урахуванням її особливостей. Існують такі процедури 

внутрішнього контролю, як документальне оформлення, підтвердження 

відповідності між об'єктами (документами) або їх відповідності встановленим 

вимогам, санкціонування (авторизація) фактів господарського життя, яке 

підтверджує правомірність здійснення такого факту, звірка даних, розмежування 

повноважень і ротація обов'язків, фізичний контроль, нагляд, процедури, пов'язані 

з комп'ютерною обробкою інформації і інформаційними системами та інші. 

Фізичний контроль як процедура внутрішнього контролю передбачає охорону і 

інвентаризацію об'єктів обліку, обмеження доступу до них. При здійсненні 
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процедури розмежування повноважень і ротації обов'язків повноваження з 

підготовки первинних документів, санкціонування (авторизації) фактів 

господарського життя і відображенню результатів в бухгалтерському обліку 

повинні бути покладені на різних осіб і на обмежений період з метою зменшення 

ризиків виникнення помилок і зловживань. Дана процедура є найбільш 

ефективною для цілей протидії фактам зловживань і шахрайства. Залежно від 

моменту здійснення процедури внутрішнього контролю поділяються на попередні 

та наступні. До попередніх процедур внутрішнього контролю слід віднести 

документальне оформлення, підтвердження відповідності між об'єктами 

(документами) або їх відповідності встановленим вимогам, санкціонування 

(авторизація) фактів господарського життя, розмежування повноважень і ротація 

обов'язків, фізичний контроль, які спрямовані на попередження появи помилок і 

порушень встановленого порядку діяльності економічного суб'єкта. Наступні 

процедури внутрішнього контролю (звірка даних, нагляд та інші) спрямовані на 

виявлення помилок і порушень встановленого порядку діяльності підприємства.  

- інформація та комунікація. Основним джерелом інформації для 

прийняття рішень є інформаційна система економічного суб'єкта. Вона повинна 

забезпечувати можливість ведення бухгалтерського обліку та складання 

бухгалтерської (фінансової) звітності відповідно до вищевказаних припущень. 

Для поширення інформації, необхідної при прийнятті управлінських рішень та 

здійсненні внутрішнього контролю, застосовують такий елемент внутрішнього 

контролю як комунікація.  

- оцінка внутрішнього контролю. Проводиться по відношенню до всіх 

інших елементів внутрішнього контролю з метою визначення їх ефективності та 

результативності, а також необхідності внесення змін в окремі елементи. Обсяг і 

характер методів і способів оцінки внутрішнього контролю встановлюються 

керівником підприємства або  відповідного підрозділу. Операційна ефективність 

внутрішнього контролю означає, що внутрішній контроль здійснюється в повній 

відповідності із затвердженим планом протягом усього звітного періоду постійно. 

При підтвердженні операційної ефективності передбачається тестування певного 
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обсягу доказів того, що внутрішній контроль здійснювався протягом звітного 

періоду, або виконувалися процедури внутрішнього контролю з певною кількістю 

повторень. Для тестування операційної ефективності внутрішнього контролю 

вибірку фактів господарського життя виробляють методом випадкового відбору.  

Всі результати оцінки проведеного внутрішнього контролю оформляються 

документально за погодженням з виконавцями процедур внутрішнього контролю 

і представляються керівництву економічного суб'єкта, причому склад, обсяг і 

форми документації залежать від потреб економічного суб'єкта. 

Якщо в результаті оцінки внутрішнього контролю виявлені недоліки, то 

проводиться аналіз їх характеру та причин, додаткова перевірка або тестування 

при необхідності, а також визначаються пріоритети і складається план усунення. 

План усунення виявлених недоліків включає в себе опис конкретного нестачі 

внутрішнього контролю і ризику, докладний виклад дій, які повинні бути 

зроблені, і особа, яка має бути відповідальний за усунення недоліків, а також 

терміни, протягом яких ці недоліки повинні бути усунені. Порядок здійснення 

внутрішнього контролю підлягає документальному оформленню всіх елементів 

внутрішнього контролю.   Документація, що оформляє організацію внутрішнього 

контролю економічного суб'єкта, підлягає регулярному оновленню не рідше 

одного разу на рік. 

При організації внутрішнього контролю слід враховувати необхідність 

здійснення його на всіх рівнях управління і у всіх підрозділах. 

Організація і оцінка внутрішнього контролю може здійснюватися 

підприємством як самостійно, так і незалежним консультантом (аудитором) в 

залежності від вимоги доцільності, раціональності та ефективності, Обсяг і 

характер способів і методів оцінки внутрішнього контролю визначаються 

керівником.  

Побудова системи внутрішнього контролю є достатньо новою для більшості 

економічних суб'єктів нашої країни, зокрема, для представників малого та 

середнього бізнесу, тому формування сучасної та ефективної служби 

внутрішнього контролю є ключовим завданням в організації ефективної 
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діяльності сучасного підприємства.  
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ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

Успіх оперативного економічного аналізу значною мірою залежить від 

правильної науково обґрунтованої його організації. Під організацією 

оперативного економічного аналізу розуміють систему заходів спрямованих на 

щоденне виявлення економічних результатів, їх зв’язку і взаємозалежності з 

ціллю забезпечення нормального функціонування об’єкту й ефективного 

управління ним. У найбільш загальному вигляді організація представляє собою 

визначення чіткого порядку та підвищення дієвості оперативного економічного 

аналізу. 

Тому першим елементом організації оперативного економічного аналізу є  

пошук і використання системи показників такого аналізу. Ця система повинна 

відображати господарські та інші процеси і економічні результати, які піддаються 

щоденному обліку і на котрі органи управління можуть оперативно впливати. 

Вибір показників оперативного економічного аналізу повинен забезпечити тісне 

сполучення вартісних показників із натурально-речовими. При  цьому необхідно 
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враховувати галузеві особливості економічних процесів на конкретному 

підприємстві.  

Вибір раціональної системи показників оперативного економічного аналізу 

повинен забезпечувати не тільки оперативно-господарську самостійність для 

маневрування виробничими ресурсами в рамках виконання планових завдань, але 

і цілком реальне, а не умовне, відтворення результатів виробничої діяльності 

кожної вхідної до складу підприємства виробничої одиниці й у цілому 

підприємства. 

Будуючи систему показників оперативного економічного аналізу, необхідно 

виходити з наступних основних вимог до неї: 

 у систему повинні входити показники, що характеризують як 

екстенсивні фактори роботи підприємства і його виробничих підрозділів; 

 необхідне зведення показників нижчих і вищих рівнів управління, при 

цьому кількість показників залежить від рівня управлінської системи, але вони 

повинні бути зіставними в рамках підприємства; 

 повинна забезпечуватися порівнянність показників, які 

використовуються для оперативного економічного аналізу різних структурних 

підрозділів підприємства; 

 система повинна чітко визначати завдання для кожного підприємства і 

їхніх підрозділів на день і бути по можливості вільною від впливу факторів, що не 

залежать від діяльності даного колективу; 

 вона повинна бути максимально узгодженою з діючою на 

підприємстві системою планування, обліку і звітності.; 

 система повинна забезпечувати визначену наступність показників, за 

допомогою яких визначаються перспективні, поточні й одноразові цілі. 

Показники оперативного економічного аналізу повинні служити деталізацією 

показників, застосовуваних при наступному економічному аналізі. Така 

наступність випливає з наступності перспективних планів і поточних планів, а 

також безперервності планування. 

Критерії оцінки виконання плану не можуть бути однаковими для всіх 
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рівнів управління. Чим вище рівень управління, тим більшого значення 

набувають вартісні показники. Для підприємств, наприклад, дуже важливо поряд 

із вартісними показниками аналізувати виконання плану виробництва продукції і 

її реалізації в повній номенклатурі й асортименті. 

Оперативний економічний аналіз діяльності підприємства в цілому 

здійснюється за допомогою системи показників, що включає: 

1) обсяг випуску продукції в нормативно чистій, чистій оцінці або за 

нормативною вартістю обробки; 

2) обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства; 

3) якість продукції; 

4) постачання продукції у вартісному виразі й асортименті; 

5) реалізацію продукції з врахуванням виконання договорів; 

6) окремі статті собівартості продукції; 

7) прибуток. 

Крім того, у систему повинні входити показними, що відображають стан 

оборотних коштів за окремими видами і платоспроможність підприємства. 

Виходячи із важливості методологічного і методичного обґрунтування 

оперативного економічного аналізу витрат в системі управління за відхиленнями, 

актуальними аспектами його інформаційного забезпечення є правильно обраний 

метод обліку витрат. 

Вивчення практики застосування нормативного методу обліку витрат на 

підприємствах,  свідчить, що не завжди він задовольняє вимоги управління 

витратами за відхиленнями. Нині потрібна комплексна система управління 

витратами, яка б нерозривно поєднувала планування, облік, контроль і аналіз 

собівартості продукції і ефективність якої підтверджена світовим досвідом – 

система нормативних (стандартних) витрат.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

Проблеми застосування економічного аналізу в управлінні виробництвом в 

останні роки досліджували багато відомих учених-економістів, яких можна 

поділити на дві групи. Перша підходить до вирішення даної проблеми з точки 

зору управління, друга  – розглядає цю проблему переважно з позицій 

економічного аналізу. 

Виділяючи певну функцію управління, слід керуватися системним 

підходом. Необхідність і можливість його використання зумовлюється тим, що 

кожен суб’єкт господарювання розглядається як відкрита система, яка 

складається з великої кількості взаємозв’язаних підсистем і взаємодіє із зовнішнім 

середовищем як щодо ресурсів, так і щодо споживачів тих результатів, яких вона 

прагне досягти. 

Зовнішнє середовище підприємства різноманітне, мінливе й неоднозначне. 

Відносини підприємства із зовнішнім середовищем ніколи не бувають 

стабільними, змінюється середовище ─  змінюється й внутрішній стан 

підприємства. Середовище впливає на підприємство, але і підприємство впливає 

на середовище. Зв’язки між підприємством та його оточенням зумовлюють 

виникнення відповідних зв’язків і в управлінні, обом видам зв’язків властива 

системність. Тому функції управління, які відбивають зміст економічних 

процесів, є специфічним видом управлінської діяльності, утворюють систему, 

адекватну системі господарювання, яка повинна сформулювати й забезпечити 

досягнення головної мети. 

Отже, управління як система функцій має забезпечити організацію 

ефективного, конкурентоспроможного виробництва в умовах  мінливого 

зовнішнього й внутрішнього середовища. Тут на перший план висуваються 

гнучкість й адаптивність управління до постійно змінюваного середовища; 
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системність – розгляд господарської одиниці як відкритої системи (комплексу 

взаємопов’язаних та взаємозалежних частин, організованих таким чином, що 

продукт є єдиним цілим), а це передбачає динамічну взаємодію системи зі своїм 

середовищем оточенням; використання ситуаційного підходу враховує 

конкретний набір обставин (ситуацій), які впливають на функціонування 

організацій в даний момент часу. 

Ефективність формування та реалізації нової управлінської парадигми може 

бути забезпечена тільки за рахунок видозміни її функцій. 

Отже, відбиваючи конкретний зміст управлінської діяльності, спрямованої 

на розв’язання специфічних і різноманітних проблем взаємодії між різними 

підсистемами підприємства як відкритої системи, функції управління повинні 

постійно модифікувати як під впливом об’єктивних вимог (загальних цілей і 

завдань функціонування та розвитку господарської одиниці в конкретних умовах 

зовнішнього середовища), так і під впливом внутрішніх закономірностей їх 

удосконалення та вимог розвитку інших функцій. Кожна функція втілює якусь 

мету управління. 

Мета економічного аналізу як  функції управління ─ на основі системи 

об’єктивних і суб’єктивних (зовнішніх та внутрішніх) факторів, що 

характеризують соціально-економічні явища й господарські процеси, зробити 

своєчасну й реальну їх оцінку та виявити відхилення від рівня досягнення 

накресленої мети, обґрунтувати можливі результати й наслідки, зменшити ризик, 

пов’язаний з вибором управлінських рішень. Отже, аналіз є однією із головних 

функцій управління, займає проміжне місце між функцією інформаційного 

забезпечення управління та функцією прийняття управлінських рішень. 

Розвиток кожної функції управління відбувається не тільки під впливом 

внутрішніх закономірностей удосконалення їх, а й вимог розвитку інших функцій. 

Як частина загальної системи управління кожна з функцій має вдосконалюватися 

в напрямі, що визначається загальною метою та завданнями функціонування й 

розвитку підприємства в конкретних умовах. Це зумовлює зміну змісту кожної 

функції. 
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Таким чином, економічний аналіз як функція управління не виконує свою 

роль автономно. Він взаємопов’язаний з іншими функціями управління, впливає 

на розвиток і вдосконалення їх під впливом вимог інших функцій. Виходячи з 

того, що економічний аналіз також розвивається в системі ринкових відносин і 

функції управління наповнюються новим змістом, необхідно обґрунтувати зв’язок 

аналізу з ними. 
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СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ФІНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Аспект фінансування освіти сьогодні став предметом особливої уваги як з 

боку держави, так і з боку суб’єктів господарювання, – гострою проблемою  

залишається дефіцит фінансових ресурсів галузі. Питання ефективного 

формування та раціонального використання фінансових ресурсів залишається 

завжди актуальним для всіх державних закладів освіти і науки. Практика 

фінансування вищої освіти, хоча й зазнає значної трансформації, потребує свого  

вдосконалення відповідно до реалій сьогодення.  

Фінансові ресурси відіграють значну роль у діяльності підприємства і вищі 

навчальні заклади не є винятком. Достатній обсяг ресурсів та їх ефективне 

використання передбачають стабільне фінансове становище ВНЗ та є основним 
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показником конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Саме тому постає 

питання щодо створення ефективної системи управління фінансовими ресурсами 

вищого навчального закладу. 

Поняття «фінансові ресурси» – одне із найбільш вживаних економічних 

категорій. Саме тому не існує одностайної думки щодо змісту та економічної 

інтерпретації фінансових ресурсів.  

Науковцями розглядається безліч визначень дефініції «фінансові ресурси». 

Аналіз публікацій свідчить, що питання досі залишається дискусійним. 

Юрій С.І. стверджує,  що загалом  до  фінансових  ресурсів  належать:  1) 

фінансові ресурси, утворені за рахунок доходів від звичайної діяльності: чистий 

прибуток, амортизаційні відрахування, частина витрат на капітальний ремонт і 

поліпшення основних засобів та нематеріальних активів, які відносять у 

встановлених законом розмірах до витрат підприємства; 2) кошти акціонерних 

товариств, одержані від додаткової емісії акцій та емісійного доходу, призначені 

для фінансування витрат зі збільшення активів суб’єкта господарювання; 3) 

кошти державного (місцевого бюджету), інвестовані в підприємство на 

безоплатній основі, що одержують зазвичай державні та комунальні підприємства 

[8]. 

Поддєрьогін А.М., Білик А.М., Буряк Л.Д. під фінансовими ресурсами 

розуміє всі грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства, до яких належать 

грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій 

формі [6]. 

За Андрусяк Н.О., фінансові ресурси – це система грошових фондів, які 

забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках даного підприємства 

та сукупність форм і методів їх витрачання. Вони, зазвичай, виступають у формах 

основних і оборотних фондів (капіталу) та прибутку [1]. 

Косарєва І.П. та Пономаренко І.О. під фінансовими ресурсами розуміють 

сукупність грошових доходів і надходжень, що залучені підприємством з 

внутрішніх і зовнішніх джерел у процесі здійснення операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності з метою забезпечення його потреб [4]. 
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Козачок І.А. трактує фінансові ресурси як наявні в розпорядженні 

підприємства кошти, які поділяються за двома ознаками: 1) за видами та складом; 

2) за джерелами виникнення (формування). Вони призначені для здійснення 

витрат на розширене відтворення, виконання фінансових зобов’язань перед 

фізичними та юридичними особами, економічного стимулювання [3]. 

 Шестова О.О. визначає фінансові ресурси як запас реальних грошових 

коштів, якими підприємство може скористатися негайно для виконання 

фінансових зобов’язань та здійснення витрат у процесі операційної та фінансово-

інвестиційної діяльності [7]. 

Аналізуючи наведені визначення поняття «фінансові ресурси», зазначимо, 

що серед вчених-економістів досі не має одностайної думки стосовно визначення 

даної дефініції. Твердження щодо існування фінансових ресурсів лише у грошовій 

формі є найбільш розповсюдженим. 

Вивчення різних точок зору науковців щодо визначення природи 

«фінансових ресурсів» дозволяє виділити такі основні ознаки фінансових 

ресурсів:  джерело формування;  мета формування;  цільове призначення 

(напрями і мета використання). 

Розглядаючи сутність фінансових ресурсів, необхідно пам’ятати, що 

дефініція даного поняття для різних суб’єктів господарювання має свої 

специфічні особливості. Складові фінансових ресурсів вищих навчальних 

закладів державної форми власності зображено на рис. 1. 

Різні класифікаційні дефініції фінансових ресурсів в економічній літературі 

дають змогу сформулювати наступне визначення. А саме: фінансові ресурси 

вищих навчальних закладів – це активи з високою трансформаційною здатністю, 

що формуються за рахунок загального та спеціального фондів бюджету, 

залучаються у формі бюджетних асигнувань та власних надходжень, знаходяться 

у розпорядженні вищого навчального закладу, створюють можливості фінансової 

автономії. 

Таким чином, фінансові ресурси вищого навчального закладу – це засоби, 

які акумулюються закладом освіти із внутрішніх і зовнішніх джерел до грошових 
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фондів з метою розширеного відтворення через трансформацію їх в інші види 

ресурсів, а також з метою досягнення конкурентоспроможності через надання 

освітніх послуг високої якості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові поняття «фінансові ресурси ВНЗ» 
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- якість організації управління фінансовими ресурсами; 

- позиціонування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг;  

- моніторинг затребуваних спеціальностей та підготовка кадрів за ними у 

регіоні, де провадить діяльність ВНЗ; 

- якість бухгалтерського та управлінського обліку, аналізу і контролю; 

- здійснення калькулювання вартості освітніх послуг; 

- загальна оцінка конкурентоспроможності вищого навчального закладу на 

ринку освітніх послуг. 

Отже, головна спрямованість удосконалення механізму управління 

фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів державної форми власності 

полягає в оптимізації використання цих ресурсів. Система управління 

фінансовими ресурсами вищого навчального закладу може вважатися досить 

ефективною лише в тому разі, коли вона дає змогу не лише раціонально 

використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати активний системний пошук 

можливостей подальшого розвитку закладу освіти.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

В сучасних умовах розвитку національної економіки України перед сферою 

вищої освіти уряд ставить досить високі вимоги: постійне підвищення якісного 

рівня професійної підготовки майбутніх фахівців; забезпечення в країні 

відтворення та розвиток її інтелектуального потенціалу, а в кінцевому результаті 

– гарантування належного місця у світовій спільноті, що можливе лише за умов 

визнання вищої освіти як пріоритетної галузі, з своєчасним та повним обсягом 

фінансового забезпечення.  

Особливістю діяльності державних вищих навчальних закладів (далі —

ДВНЗ) є те, що вони поєднують елементи функціонування бюджетних установ 

(фінансується за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету) та 

суб’єктів підприємницької діяльності (отримує дохід від діяльності 

http://www.law-n-life.ru/arch/163/163-10.
http://www.law-n-life.ru/arch/163/163-10.
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підприємницького характеру, надаючи послуги освітнього та неосвітнього 

характеру в рамках чинного законодавства).  

Щодо визначення сутності економічної категорії «фінансова стійкість», то 

воно є надзвичайно розповсюдженим, широко вживаним і багатозначним.  

Різноманітність запропонованих вітчизняними та зарубіжними науковцями 

науково-методичних підходів ще раз підтверджує наявність неоднозначності та 

суперечливостей у трактуванні поняття, а відтак − актуальність та своєчасність 

дослідження.  

Загалом поняття «стійкість» є похідним від поняття «стабільність». Виходячи 

з цього, можна зробити припущення, що фінансова стійкість є складовою 

фінансової стабільності і не рівнозначна їй [7]. Однак, доцільно зауважити, що 

протилежну точку зору висловлюють автори багатьох підручників, навчальних 

посібників з курсів «Фінанси підприємств» та «Фінансовий аналіз». Н.М. Дєєва, 

А.Г. Загородній, Г.Г. Кірейцев, О.В. Павловська, А.М. Поддєрьогін, В.О. 

Подольська, О.С. Філімоненков, О.В. Яріш ототожнюють поняття фінансової 

стійкості, фінансової стабільності та, рідше, фінансово ї незалежності. В свою 

чергу, «фінансова стійкість» (financial stability; финансовая устойчивость) як 

економічна категорія визначається по-різному, частково включаючи елементи 

трактування понять «фінансова стабільність», «фінансова надійність», «фінансова 

гнучкість» та «фінансова сталість». 

Найбільш повне та актуальне для сучасних ринкових умов господарювання 

тлумачення сутності фінансової стійкості як економічної категорії формулюється 

як комплексне поняття, що являє собою такий стан фінансових ресурсів, 

результативності їхнього формування, розміщення й використання, при якому 

забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі 

зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й 

кредитоспроможності та мінімізації рівня фінансових ризиків, пов’язаних із 

структурою джерел формування капіталу, що перебуває під впливом 

різноманітних фінансово-економічних процесів, екзогенних та ендогенних 

факторів.  



 81 

В основному більшість вчених в частині досліджень діяльності бюджетних 

установ, зокрема Беляков С.А., Боголіб Т.М., Верига Ю.А., Левицька С.О., 

Сафонова В.Є. [1; 2; 3; 4; 6] акцентують увагу на таких ознаках фінансової 

стійкості: 

- перевищенні доходів над видатками; 

- мінімізації фінансового ризику, пов’язаного зі структурою джерел 

формування капіталу; 

- високій частці власного капіталу у його загальній сумі;  

- виконанні всіх зобов’язань у зазначений термін; 

- стабільності надходжень коштів загального та спеціального фондів; 

- незалежності від зовнішніх залучених джерел фінансових ресурсів;  

- гарантії постійної платоспроможності та кредитоспроможності; 

- можливості в окремих випадках вільного маневрування коштами 

спеціального фонду; 

- забезпеченні безперервного процесу діяльності та акумулюванні коштів на 

розширення, оновлення та розвиток шляхом їх ефективного використання;  

- недопущенні невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості; 

- ефективному залученні джерел власних надходжень; 

- адаптації до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі; 

- стабільному покритті передбачених кошторисом видатків; 

- використанні коефіцієнтів для оцінки фінансової стійкості на основі 

аналізу джерел коштів, розміру власних коштів відносно залучених та інше. 

Вищезазначені аспекти розкривають особливості фінансової стійкості ДВНЗ 

та формування її обліково-аналітичного забезпечення.  

Що ж до сутності цього поняття в контексті специфіки діяльності ДВНЗ, то, 

на нашу думку, їхня фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, що 

забезпечує виконання навчальними закладами завдань якісної організації 

навчально-наукової діяльності та формування професійної конкурентоздатності 

випускників на основі повного та своєчасного фінансового забезпечення 

цільовими коштами попередньо затверджених видатків (витрат). При цьому 
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отримання запланованих цільових фінансових ресурсів (бюджетних коштів за 

загальним фондом, бюджетних коштів за спеціальним фондом) є основою 

результативної господарської діяльності (в тому числі виконання цільових 

бюджетних програм).  

Проте, крім особливостей оптимізації джерел фінансового забезпечення 

діяльності ДВНЗ, значний вплив на їхню фінансову стійкість чинять такі фактори, 

як: якість наданих послуг освітнього та неосвітнього характеру, соціально-

економічна політика держави, стан національної та міжнародної економік, 

інвестиційний клімат, демографічна ситуація, кадрова, облікова та інноваційна 

політики ДВНЗ, піар-технології та бренд-менеджмент. 

Щодо рівня фінансової стійкості ДВНЗ, то в короткостроковому періоді він 

характеризується терміном погашення заборгованості за поточними 

зобов’язаннями, оперативністю реагування на зміну екзогенних та ендогенних 

факторів функціонування і здатністю фінансово забезпечувати нові програми. У 

довгостроковому аспекті рівень фінансової стійкості визначає 

конкурентоспроможність ДВНЗ, тому зростання коштів спеціального фонду в 

результаті конкурентних переваг (місце розташування ДВНЗ, його бренд на ринку 

освітніх послуг, зумовлений якістю навчання, рівнем працевлаштування 

студентів, матеріально-технічною базою, новими технологіями навчання, 

можливістю стажування за кордоном, змістовним дозвіллям студентів, духовним 

та патріотичним виховання високоінтелектуальної еліти для забезпечення 

економічного зростання країни в умовах сталого розвитку тощо) збільшує власні 

засоби, підвищує платоспроможність, фінансову маневреність та ін.  

Однак, для забезпечення та підвищення конкурентоспроможності потрібна 

додаткова іммобілізація фінансових резервів з метою залучення зарубіжних 

викладачів, підвищення рівня кваліфікації співробітників, вдосконалення 

матеріально-технічної бази, що, в свою чергу, знижує рівень фінансової стійкості 

навчального закладу [4, 6]. Тому зростання конкурентоспроможності ДВНЗ та 

поліпшення рівня їх фінансової стійкості є різноспрямованими цілями розвитку.  
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Таким чином, в умовах модернізації системи вищої освіти, відповідно до 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. та Стратегії 

інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів, перед ДВНЗ стоїть проблема забезпечення фінансової стійкості 

навчальних закладів, вирішення якої залежить від повноти досягнення тактичних 

цілей: вчасного та в повному обсязі забезпечення асигнувань з бюджету, 

залучення фінансових ресурсів самостійно шляхом фандрайзингу, налагодження 

співпраці з відділеннями Державної казначейської служби України, банківськими 

установами та іншими суб’єктами бюджетного процесу, що функціонують в сфері 

вищої освіти, зміна фінансової стратегії з метою якісної реалізації основних 

функцій як на ринку освітніх послуг України, так і за кордоном.  
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ПОНЯТТЯ СОБІВАРТОСТІ ЯК ГРОШОВОГО ВИМІРНИКА ВИТРАТ НА 

ВИРОБНИЦТВО 

Одним з найважливіших економічних показників господарської діяльності 

підприємства, в якому знаходять відображення зростання продуктивності праці, 

економія ресурсів, технічний прогрес є собівартість продукції. 

Метою планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення 

величини витрат, необхідних в плановому періоді для виробництва кожного виду 

і всієї промислової продукції підприємства, яке відповідає вимогам її якості. 

Розрахунки планової собівартості окремих виробів, товарної і валової продукції 

використовуються для визначення потреби в оборотних засобах, планування 

прибутку, визначення економічної ефективності окремих організаційно-технічних 

заходів та виробництва в цілому, для внутрішньозаводського планування, а також 

для формування цін. 

Фактичні дані обліку витрат використовуються для оцінки і аналізу 

виконання планових показників, визначення результатів діяльності структурних 

підрозділів та підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-

технічних заходів, направлених на розвиток і удосконалення виробництва, для 

планово-економічних та аналітичних розрахунків. 

Зниження собівартості є одним із факторів економії господарських ресурсів 

і тому є найважливішим резервом зростання прибутку підприємств і підвищення 

рентабельності виробництва. В умовах ринкових відносин, що розвиваються і 

поглиблюються, коли кожне підприємство повинно забезпечити розширення і 

вдосконалення виробництва за рахунок власних накопичень, одним з головних 

завдань працівників економічних служб, керівників і всіх спеціалістів 

підприємств є пошук і мобілізація внутрішньогосподарських резервів зниження 

собівартості продукції (робіт, послуг). 
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До виробничої собівартості включаються лише прямі матеріальні витрати, 

прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і загальновиробничі витрати. 

Не включаються до виробничої собівартості, а списуються на витрати періоду, в 

якому вони були здійснені: понаднормові втрати і нестачі запасів; витрати на 

зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому процесі, що передував 

наступній стадії виробництва; адміністративні витрати та витрати на збут. 

Повна собівартість складається з виробничої собівартості, витрат на збут і 

адміністративних витрат. Показник повної собівартості використовується не для 

оцінки активів, а для цілей довгострокового планування та визначення ціни на 

продукцію.  

Виділяють також собівартість реалізованої продукції, яка складається з 

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом 

звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та 

наднормативних виробничих витрат. До собівартості реалізованої продукції не 

включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

Собівартість продукції є головним ціноутворюючим чинником. Виживання 

суб'єкта господарювання в умовах конкуренції залежить від можливості 

підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції. Вирішення цього 

завдання залежить від багатьох чинників, головним з яких є стратегія у своєму 

конкурентному середовищі й ефективність використання ресурсів. Відповідно до 

обраної стратегії виробник належить по категорії з низькою собівартістю на 

масовому ринку або з добре зарекомендованими виробами в ролі гравця у 

середовищі ринку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ  

Для здійснення виробничої діяльності всі підприємства повинні мати в 

необхідних розмірах обігові засоби. В їх складі найважливіше місце посідають 

грошові активи. Грошові активи перебувають в постійному русі забезпечуючи всі 

види діяльності підприємства: операційну, інвестиційну, фінансову. 

Особливо актуальними для підприємства залишається проблема 

правильного управління грошовими коштами і планування фінансових ресурсів, 

так як постійно відчувається їх нестача. Недостатня розробка теоретичних і 

методологічних питань аналізу грошових потоків викликає необхідність їх 

ширшого розкриття, і удосконалення та є передумовою для написання даної 

статті. 

Для вірного планування і прогнозування грошових потоків, аналітичний 

відділ підприємства повинен провести їх ґрунтовний аналіз. І такий аналіз має 

полягати не лише в порівнянні суми витрат і виручки за звітний період. Він 

повинен комплексно охопити всі види та сторони діяльності підприємства. 

Дослідженням аналізу грошових потоків займались вчені економісти 

Лігоненко Л. О., Ситник Г. В., які запропонували проводити аналіз грошових 

потоків в п'ять етапів [1], Чорна С. В., яка запропонувала методику проведення 

аналізу грошових активів торговельних підприємств [2], Надточій С. І. сформував 

цілу систему коефіцієнтів, за допомогою яких можна детально оцінити грошові 

потоки [3]. Проте найгрунтовніший аналіз грошових потоків, що проводиться в 

кілька етапів, розробив і представив у своїх працях професор Бланк І. О. [4]. 

Проблемою планування руху грошових активів займалась Ясишена В.В. [5]. 
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Проблеми сутності грошових потоків відображено у наукових  роботах 

багатьох вчених-економістів. 

Так, за визначенням Л. О. Лігоненка та Г.В. Ситник грошові потоки 

підприємства - це система розподілених у часі надходжень та видатків грошових 

коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух 

вартості, володіючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства [1,с.6]. 

За визначенням І. А. Бланка, грошовий потік підприємства представляє 

собою сукупність розподілених надходжень і виплат грошових коштів за 

окремими інтервалами періоду часу що розглядаються, генерованих його 

господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з факторами часу, ризику і 

ліквідності. [4,с. 17]. 

У працях деяких авторів відсутнє чітке визначення  поняття «грошовий 

потік». 

Проаналізувавши визначення різних авторів, можна сказати, що грошовий 

потік – це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів 

та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких 

пов'язаний з факторами часу, простору, структури, ризику та ліквідності. 

Метою аналізу грошових потоків є виявлення рівня достатності формування 

грошових потоків та ефективності їх використання. Об'єктами аналізу грошових 

потоків на підприємстві є різні види грошових потоків. 

Але і тут вчені-економісти мають різні думки. Деякі з іноземних авторів 

класифікують грошові потоки залежно від напряму руху (вхідний, вихідний). Інші 

класифікують залежно від виду господарської діяльності. 

Класифікація розроблена І. А. Бланком заслуговує на особливу увагу, 

оскільки даний автор виділяє 19 класифікаційних ознак грошових потоків. На 

основі класифікацій І. А. Бланка та Л. О. Лігоненка, В.В. Ясишена запропонувала 

класифікацію грошових потоків за 21 ознакою, ось деякі з них: види 

господарської діяльності, напрями руху грошових коштів, метод розрахунку 

об'єму грошового потоку, період часу, регулярність здійснення, рівень 
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передбачення, черговість виплат, процес діяльності, законність здійснення та 

інші. 

Основними принципами проведення аналізу грошових потоків є: 

комплексність, системність, коректність, логічність, систематизованість, 

оперативність, ефективність. 

До основних способів аналізу грошових потоків можна віднести: 

- логічні способи обробки інформації; 

- способи детермінованого факторного; 

- способи стохастичного факторного аналізу (кореляційний аналіз); 

За ознаками часу аналіз грошових потоків поділяється на ретроспективний, 

який здійснюється після завершення господарських операцій та перспективний - 

здійснюється до  проведення господарських операцій. 

Глибина аналізу грошових потоків визначається вимогою управлінського 

персоналу та поділяється на експрес-аналіз і поглиблений аналіз. 

За ступенем охоплення об'єктів аналізу грошових потоків його поділяють на 

суцільний та вибірковий. 

Залежно від методичних підходів до аналізу грошових потоків можна 

виділити наступні системи аналізу грошових потоків. 

Велика кількість вчених пропонують розпочинати аналітичну роботу з 

проведення горизонтального аналізу, який базується  на вивченні динаміки 

загального обсягу та окремих видів грошових потоків у часі. В процесі 

використання цієї системи аналізу розраховуються темпи росту, приросту обсягів 

грошових потоків за період. 

Вертикальний аналіз включає в себе вивчення структури за видами 

господарської діяльності, за центрами відповідальності, за окремими джерелами 

надходження і напрямами витрат коштів. 

Дані, що були отримані після проведення горизонтального і вертикального 

аналізів можна використовувати для більш детального факторного аналізу. Цей 

вид аналізу грошових потоків підприємства спрямований на виявлення розміру 

впливу факторів на стан та рівень ефективності грошових потоків. 
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Аналіз літературних джерел показав, що вчені по-різному підходять до 

формування системи фінансових показників при проведенні аналізу грошових 

потоків, що вносить плутанину в виробленні чіткого поетапного підходу до 

організації та проведення аналізу. Найбільш послідовний та цілісний підхід 

відображено в працях І. А. Бланка та Л. О. Лігоненко [1;4]. 

Проведення факторного аналізу грошових потоків передбачає відбір 

факторів, які визначають досліджувані результативні показники грошових 

потоків, їх класифікацію та систематизацію з метою забезпечення системного 

підходу до аналізу грошових потоків, визначення форми залежності між 

факторами та результативним показником грошових потоків [1, с. 101]. 

Для більш глибокого аналізу можна використати групування коефіцієнтів 

на такі групи: коефіцієнти ліквідності грошових потоків підприємства, 

коефіцієнти грошової місткості грошових потоків підприємства, коефіцієнти 

ефективності грошових потоків підприємства, коефіцієнти аналізу майбутніх 

грошових потоків, коефіцієнти маневреності грошових потоків підприємства. 

До першої групи можна віднести коефіцієнт ліквідності грошових потоків, 

коефіцієнт відношення грошових надходжень до чистого грошового потоку, 

коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості надходженням грошових 

засобів, а також коефіцієнт обертання оборотних активів на основі грошових  

надходжень. 

Наступна група – це коефіцієнти грошової місткості грошових потоків, 

зокрема коефіцієнт окупності грошового потоку, коефіцієнт співвідношення 

грошових виплат та чистого грошового потоку, коефіцієнт співвідношення 

грошових виплат і суми дебіторської заборгованості, коефіцієнт погашення 

кредиторської заборгованості. 

Коефіцієнти, які показують ефективність грошових потоків – це коефіцієнт 

притоку грошових засобів, коефіцієнт ефективності грошового потоку, коефіцієнт 

покриття дебіторської заборгованості чистим грошовим потоком та, відповідно, 

коефіцієнт забезпечення кредиторської заборгованості чистим грошовим потоком, 

інші. 
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До групи коефіцієнтів маневреності відносять: коефіцієнт осідання 

позитивного грошового потоку, коефіцієнт достатності грошових засобів для 

здійснення грошових виплат, коефіцієнт осідання чистого грошового потоку, 

коефіцієнт абсолютної платоспроможності та інші. 

До останньої групи показників відносяться показники, які характеризують 

грошові потоки, належать коефіцієнти в основі яких знаходиться аналіз осідання 

поточних та майбутніх грошових потоків підприємства в грошових засобах. 

Кожне підприємство має можливість обирати для себе таку методику 

аналізу, яку вважає найбільш обґрунтованою. Методика коефіцієнтного аналізу є 

достатньо гнучкою і може використовуватись на будь-якому з підприємств. 

Планування на підставі аналітичних показників набагато доцільніше, аніж 

безпідставне планування. На жаль, за сучасних умов господарювання, 

підприємства не надають належної уваги ґрунтовному аналізу грошових потоків. 

Отже, запропоновані основи аналізу грошових потоків внесуть цілісність у 

вдосконалення теоретичної бази грошових потоків та будуть сприяти 

ефективному управлінню підприємством. Також аналіз літературних джерел 

показав різний рівень дослідження категорії «грошові потоки». У вітчизняній 

економічній науці не вироблено єдиного підходу до класифікаційних ознак та 

видів грошових потоків. Уточнення поняття та описання класифікації надасть 

змогу підвищити рівень управління грошовими потоками підприємствами. 

Однак, для розвитку теоретичних основ аналізу грошових потоків, 

удосконалення його методології, організації необхідно чітко визначитись з 

основними етапами проведення аналізу грошових потоків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Туризм є однією з найбільших і динамічних сфер економіки, високі темпи 

розвитку якого та збільшення обсягів валютних надходжень активно впливають 

на різні сектори національної економіки, що сприяє формуванню власної 

туристичної індустрії. Вона являє собою сукупність різних суб’єктів туристичної 

діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, 

підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які 

забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів. В сучасних 

умовах розвитку національної економіки України однією з головних передумов 

ефективності індустрії туризму є розробка концепції обліку діяльності 

підприємств туристичної сфери, яка б відповідала національним інтересам 

держави. Державне регулювання бухгалтерського обліку та звітності підприємств 

всіх сфер діяльності в Україні здійснюється з метою встановлення єдиних правил 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, яка є 

обов’язковою для всіх суб’єктів господарювання, створених відповідно до 

чинного законодавства, незалежно від організаційно-правових форм та форм 

власності. 
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Питанням дослідження діяльності туристичних підприємств та здійснення 

ними організації бухгалтерського обліку, зокрема, присвячені роботи таких 

науковців як: Р.І. Балашова, Ж.А. Богданова, О.С. Височан, О.М. Гончаренко, Т.В. 

Данканич, Т.С. Осадча, І.В. Саух та ін.  

Останніми роками питанням туризму приділяється значна увага, що 

пов’язано із зростанням значення туристичної сфери для соціально-економічного 

розвитку країни та добробуту населення. Туризм має політичне, виховне, 

культурне, суспільне, біологічне, економічне, екологічне та гуманітарне значення 

для людини та суспільства. Як і будь-яка галузь економіки, туристична сфера має 

специфічний понятійний апарат. На рис. 1. наведено основні поняття, які 

використовуються у сфері туристичної діяльності [1]. 

 

Категорійно-понятійний апарат в туристичній діяльності 

Туризм Турист 

Туристичний ваучер 

Туристичні послуги 

Туристичний продукт 

Туристична індустрія Туристичний оператор 

Туристичний агент 
 

Рис. 1.  Категорійно-понятійний апарат в туристичній діяльності [1] 

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та 

організаціях – це система методів, способів, заходів, які забезпечують оптимальне 

функціонування та розвиток відповідно до мети бухгалтерського обліку. 

На організацію обліку туристичної діяльності в першу чергу впливає вид 

діяльності суб’єкта туристичної індустрії. Відповідно до Закону України «Про 

туризм» до суб'єктів, які здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність 

належать: – туристичні оператори (туроператори) – юридичні осіби, створені 

згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація 

та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 

туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та 

супутніх послуг, і які в установленому порядку отримали ліцензію на 

туроператорську діяльність. Крім організації туру, туроператор забезпечує його 

реалізацію шляхом розміщення реклами, продажу путівки (ваучера), а також 
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здійснення самої подорожі та організації обслуговування туристів на маршруті. 

Фірма-туроператор найчастіше є оптовим продавецем, який реалізує свій продукт 

посередникам – продавцям, тобто турагентам.  

Водночас туроператор може продавати путівки й самостійно безпосередньо 

споживачам туристичного продукту, тобто туристам. – туристичні агенти 

(турагенти) – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також 

фізичні особи – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 

посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та 

туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також 

посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг. Фірма- 

турагент продає за певну винагороду тури фірми-туроператора на підставі 

укладеного між ними договору – агентської угоди.  

Турагент забезпечує рекламу турів, їх продаж і доставку клієнтів до місця 

початку подорожі, здійснює контроль якості обслуговування, збирає зауваження 

та побажання клієнтів. – інші суб’єкти підприємницької діяльності, що надають 

послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, 

розважальних та інших туристичних послуг; – гіди-перекладачі, екскурсоводи, 

спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу – 

фізичні особи, які проводять діяльність, пов’язану з туристичним супроводом, і 

які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного 

супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, 

організацій, яким належать, чи які обслуговують об’єкти відвідування; – фізичні 

особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають послуги з 

тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо [2]. 

Організація бухгалтерського обліку в туризмі значною мірою обумовлена 

особливостями цієї сфери економіки, серед яких найбільш значущими є такі: 

 1) висока соціальна значущість, що зумовлює контроль з боку держави та 

державне регулювання;  

2) одночасність та місцевий характер виробництва і споживання послуг, а 

отже – відсутність запасів готової продукції;  
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3) специфічна структура основних засобів та витрат;  

4) специфічність взаємовідносин та розрахунків із споживачами послуг.  

Під час організації бухгалтерського обліку туристичної діяльності слід 

враховувати: – вид діяльності суб’єкта господарювання: фірма-туроператор чи 

фірма-турагент; – показником ефективності діяльності суб’єктів туристичної 

індустрії є кількість туристів, яким надано послуги; – процес виробництва 

послуги співпадає з моментом її споживання; – зміна якості туристичного 

продукту потребує чіткої організації обліку розрахунків за претензіями 

споживачів до якості послуг [3].  
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Багатоаспектний характер надаваних суб’єктами малого бізнесу послуг веде 

до необхідності комплексного підходу до проблем формування відповідних 
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систем обліку, звітності, оподаткування. Проблеми вдосконалення економічного 

механізму господарювання малого та середнього бізнесу, підвищення 

ефективності функціонування обліку суб’єктів малого та середнього бізнесу 

вивчаються в країнах з розвиненою ринковою економікою. Але їх розробки і 

рекомендації прийнятні для малого і середнього бізнесу розвинених країн, які 

успішно функціонують в ринкових умовах, в той час як облік малого бізнесу 

України має невеликий досвід розвитку в умовах ринкової економіки. В даний час 

ринкові відносини стрімко розвиваються, в зв’язку з цим виникає необхідність 

приймати своєчасні управлінські рішення, для чого потрібна правдива і точна 

інформація, яку можна отримати, маючи добре налагоджений бухгалтерський 

облік. Для успішної діяльності малих підприємств дуже важливо сформувати 

ефективну облікову систему, причому обмеженість фінансових і трудових 

ресурсів визначає специфіку побудови і роботи бухгалтерської служби 

організації, а також визначає форму ведення обліку, яка залежить від 

застосовуваної системи оподаткування. 

Дослідження ефективності облікового забезпечення все частіше з’являються 

у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Вагомий внесок в 

дослідження проблем облікового забезпечення процесу управління діяльністю 

суб’єктів господарювання внесли науковці: Бондар М.І., Бутинець Ф.Ф., 

Гудзинський О.Д., Кірейцев Г.Г., Лень В.С., Маслова І.А., Пилипенко А.А., Палий 

В.Ф., Пархоменко О.В., Пушкар М.С., Сопко В.В., Сук Л.К. інші вчені. 

Для  розвитку  та  сталого  функціонування малого бізнесу необхідні чіткі і 

прості у використанні і розумінні схеми обліку, які стануть для керівництва 

основою стабільного функціонування. Для цього необхідно  сформувати  єдину  

обліково-інформаційну систему, що включає в себе бухгалтерський, податковий 

облік, а також дані оперативно-технічного обліку, що відображають об’єктивну 

інформацію. Для малого бізнесу  також  характерна  мінімізація  витрат  на 

управління,  можливість  ведення  спрощеної  системи податкового, фінансового 

та статистичного обліку. На практиці в розвинених країнах малі підприємства 

мають цілий ряд переваг: 
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1) при зміні кон’юнктури ринку можуть швидко  і  гнучко  реагувати  і  

приймати  управлінські  рішення; 

2) враховують місцеву специфіку ведення бізнесу в конкретному регіоні; 

3)  використовують  пільгове  оподаткування, різні програми державної 

підтримки; 

4) здатність маневрувати при сезонних коливаннях і різних змінах умов; 

5) можуть швидко впроваджувати інноваційні ідеї та застосування 

передового досвіду. 

Останнім  часом  змін  зазнає  діюча  система бухгалтерського обліку 

підприємств нашої країни. Це призводить  до  того,  що  більше  уваги  

приділяється обліку потреб і вимог різних видів підприємств. Це виправдано, 

адже досвід і деякі нормативні документи показують, що в діяльності малого, 

середнього і великого підприємництва є цілий ряд особливостей.  

Це стосується, в першу чергу, питань формування облікової  політики,  

вибору форм  бухгалтерського обліку та порядку формування звітності. На 

особливу увагу  заслуговують  питання  організації  податкових розрахунків  в  

рамках  бухгалтерського  обліку,  які включають організацію обліку в умовах 

загальної та спрощеної системи оподаткування [3]. 

Враховуючи, що малі підприємства переносять акцент на внутрішнє 

використання облікової інформації, має бути відповідним чином побудована 

система бухгалтерського обліку, забезпечуючи: швидку підготовку фінансової 

звітності; достатній рівень точності суттєвої інформації; обробку облікової 

інформації з мінімальними витратами. Частково вирішити проблему ведення 

обліку та складання фінансової звітності можна таким чином: 

- уточнити перелік критеріїв та включити до нормативних документів з 

бухгалтерського обліку такі якісні характеристики визначення малих 

підприємств: одноосібна власність і безпосередній контроль власника за 

діяльністю підприємства, відсутність управлінської ієрархії, однопрофільна 

діяльність; 

- доповнити перелік принципів, на яких ґрунтується облікова політика 
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малих підприємств, наступними: ефективності, релевантності, законності; 

- обирати найпростіші методи і процедури для ведення обліку, які 

передбачені положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Виконання вказаних заходів забезпечить відображення у наказі про 

облікову політику найважливіших принципів і процедур ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності малими підприємствами [2]. 

Отже, підприємства  малого  бізнесу  динамічно розвиваються, адаптуючись 

до зовнішніх умов і нововведень. Грамотний, чіткий і вдумливий підхід до 

організації бухгалтерського обліку в організаціях, які є суб’єктами малого 

підприємництва, може забезпечити досить відчутне зниження трудомісткості 

облікових процесів, підвищення точності і оперативності обробки  бухгалтерської  

інформації  і,  отже,  підвищення якості прийнятих управлінських рішень. 
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СЕКЦІЯ 3. 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ПІДСИСТЕМА СУЧАСНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

ГОЛОД ЄВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА 
магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри обліку і  

оподаткування та маркетингу Максименко Д.В., 

Мукачівського державного університету  

 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Процес розробки управлінських рішень – це сукупність послідовних дій від 

виявлення сутності проблеми, яка зумовлює необхідність прийняття 

управлінського рішення, до детального ознайомлення відповідальних осіб і 

виконавців рішень з його змістом, метою та прогнозованими результатами.  Чим 

складніша ситуація, в якій перебуває регульований об’єкт, тим складніший процес 

вироблення і прийняття рішення (охоплює більше етапів). 

Вироблення управлінських рішень  —  складний процес, який не можна 

успішно  виконати за стандартними формулами. Керівник має поєднувати 

розуміння істин і багатозначності численних варіацій, з допомогою яких  

розрізняють ситуації. Це дасть йому змогу зробити серію правильних виборів із 

кількох наявних можливостей, тобто прийняти правильне управлінське рішення, 

яке не матиме негативних наслідків. 

З метою забезпечення цілеспрямованості й організованості функціонування 

системи управління, прийнятті управлінські рішення мають відповідати таким 

вимогам: реальність, оптимальність, якісність, об’єктивність, своєчасність. 

Реальність управлінських рішень досягається за допомогою системного 

аналізу факторів, які зумовили проблему, через достовірність інформації. 

Оптимальність управлінських рішень передбачає пошук шляхів переходу 

системи із вихідного стану в бажаний за мінімально можливий час, з найменшими 

витратами й при одночасному дотриманні обмежуючих умов (законів, морально-

етичних правил, норм). 
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Якість управлінських рішень повністю залежить від того, наскільки 

результати аналізу спрямовують господарські операції на досягнення мети 

відповідно до вимог управління. Необ’єктивні аналітичні висновки не дають 

змоги прийняти виважені управлінські рішення. Вони можуть бути породжені 

такими причинами: неякісна інформація або умисне спотворення її, неточності в 

обліку. 

Своєчасність – аналіз має забезпечити можливість впливати на керований 

об’єкт у процесі взаємодії з ним. Запізнілі рішення не мають практичної користі, а 

іноді й досить шкідливі. 

Об’єктивність управлінських рішень є прямим наслідком об’єктивності 

аналітичних висновків. 

Управлінські рішення, наскільки б вони не були добре обґрунтованими з 

точки зору теорії і підкріплені дослідженнями, це лише ідеї, думки. Метою ж 

управління є виконання реальної роботи реальними людьми. Успішним 

вважається таке рішення,  яке реалізується практично – перетворюється в дію 

результативно й ефективно. Реалізація рішення означає передавання рішення тим, 

кого воно стосується, та здобуття їхньої прихильності. Працівники, які мають 

виконувати рішення, найімовірніше, з ентузіазмом візьмуться за виконання 

справи, якщо братимуть участь у процесі ухвалення рішення. Тому на стадії 

реалізації рішення бухгалтер-аналітик має здійснювати його конкретизацію і 

доведення до виконавців, контролювати процес виконання, вносити необхідні 

корективи з урахуванням зміни ситуації й оцінювати хід виконання рішення; 

встановити, наскільки фактичні результати узгоджені з тими, що очікуються в 

період прийняття рішення; шукати шляхи, методи і засоби, які могли б сприяти 

досягненню оптимального результату в конкретних умовах і за конкретних 

обставин. 
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Мукачівського державного університету, 
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РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ 

Інтеграція аналітичних систем, обліку як в єдину складову процесу 

бюджетування еволюціонувало шляхом тривалого періоду. Перевага надавалась 

прогнозуванню майбутніх якісних характеристик як основної стратегії. Фактична 

наявна аналітична інформація  формувалась без відносно до нормативних 

показників у сукупності із обліковими,  відповідні показники не були предметом 

бухгалтерського документування. В певних випадках фактична аналітика все ж 

таки співставлялась з усталеними принциповими показниками. Спостерігається 

домінантне значення визначення кінцевих показників за наслідками діяльності та 

досягнутого результату.  

Бюджетування мало досить вагомий розвиток та поширювалось серед 

різного роду інституцій у плануванні діяльності та формування прогнозованих 

планів щодо доходів та витрат. Намагання впроваджувати певні заходи щодо 

прогнозування власної витратної частини процесів свідчить про прагнення до 

започаткування певних аналітичних систем, кошторисів, які б могли оптимізувати 

діяльність.   

В середні віки спостерігається посилена увага до планування та формування 

бюджетування. Спостерігалось прагнення до прогнозування витрат  та 
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планування капіталовкладень загалом. Бажання якомога більш інформативного та 

не складного по своїй суті способу документування та формування бюджетів. Це 

в свою чергу також породжувало необхідність формування майбутніх бюджетів 

на певний період, як, наприклад, це відбувається зараз- створюються бюджети на 

майбутні періоди, зазвичай на рік. Така діяльність була покликана ускладненням 

господарських процесів та обмеженістю необхідних ресурсів, необхідністю 

ефективного їх використання, формування розуміння основ камеральної 

бухгалтерії.   

Набирало значення використання в бухгалтерських підходах співставлення 

прогнозованих показників витрачання ресурсів із фактичними реальними 

показниками в кінці звітного облікового періоду. Індикативними показниками в 

цьому можна вважати фіксування відповідальними господарськими одиницями 

витратних та дохідних позицій плану витрат та його виконання після 

відображення його якісних та кількісних показників за результатами діяльності. 

Формування відповідних аналітичних даних та обґрунтувань щодо виконання 

таких планів, складення періодичної звітності, яке являє собою аналітичний 

аналіз та характеристики проведеної бюджетної політики.     

Серед підходів до систематизації бюджетних процесів на етапі їх еволюції  

існували підходи щодо виокремлення певних позицій бюджету та, як наслідок, 

окреслення певної взаємозалежності бюджетної системи в цілому. Під впливом 

такого бюджетного  формування започатковувались сучасні уявлення про 

бюджетування та науку бухгалтерського обліку загалом.   

Проф. В.Б. Івашкевич [1] стверджує, що «бюджетування як система має 

глибоке історичне коріння». Виникнення бюджетування науковці пов’язують з 

появою камеральної бухгалтерії, яка виникла в Західній Європі і означала 

«сукупність облікових прийомів того часу», оскільки облік вівся «в камерах» (з 

лат. «кімната»).  Камеральний облік пройшов три етапи свого розвитку:   

Основним складовими тогочасних підходів до камеральної бухгалтерії 
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можна зазначити те, що домінантним було зосередження на плануванні та обліку 

дохідної і витратної частин бюджету. Пізніше, сформувались підходи та бачення 

щодо введення складової контролю плану витрат, їх класифікації за видами та 

напрямками, формування відповідних статей бюджету. Тобто, процес розвитку 

бухгалтерської науку на певному етапі породжував необхідність не тільки 

отримання аналітичних інформаційних показників, а й способів контролю 

видатків.  В основі бюджету та обліку його виконання лежали 4 принципи: 

аналітичність – реєстрація лише чітко встановлених прав і зобов’язань, 

оформлених договорами; спеціалізація – відокремлене планування та облік 

кожного виду доходів і витрат; повнота – відображення в бюджеті та в обліку 

доходів і витрат загальною сумою; єдність – необхідність об’єднання всіх доходів 

і витрат в єдиний бюджет [4]. Вчений І. Шротт [2] вбачав у бюджеті засіб 

контролю за діями керівників і спосіб попередження можливих помилок.  

На пізніших етапах можна вже прослідкувати намагання запровадження 

контролю відповідального кола осіб та підготовленої ними звітної аналітичної 

інформації   Об’єктом контролю виступали не внутрішньо-організаційні процеси 

та фактична ефективність використання ресурсної бази, а проведення аналітичної 

роботи в напрямку коректності розрахунків та вірності стратегічних напрямків 

діяльності.   

Зміст останнього полягав у встановленні певних нормативних значень 

діяльності підприємства та їх завчасного відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. Фіксування завершених дій могли зазнавати змін на 

підставі встановлених нормативних значень чи іншими словами – нормативів, 

фіксовані показники в свою чергу містили окрім фактичних показників й аналіз 

стану дотримання нормативних значень.  

Однак камеральний облік підлягав критиці передусім тому, що бюджет і 

заснований на ньому облік не можна вважати дієвим інструментом контролю, 

адже факти господарського життя постійно змінюються якісно, а їх кількість 
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постійно зростає, що не дозволяє слідкувати за розвитком господарських процесів 

та їх сутністю. Крім того, часова обмеженість камерального обліку перешкоджала 

довгостроковому фінансовому плануванню, а облік виконання бюджету не 

дозволяв отримувати дані про майновий стан підприємства.  

Найбільшого розвитку система бюджетування набула в країнах з 

розвинутою ринковою економікою. Обумовлений об’єктивними факторами 

укладення структури економічних процесів, розвиток інформаційних технологій, 

підходів, модифікацією систем обробки інформації, процес еволюції 

бюджетування також піддавався корекції на відповідних етапах його становлення 

разом із модернізацією усіх факторів у сукупності.   

Розвиток та становлення бюджетування є наслідком ускладнення 

господарської діяльності та появи багатокомпонентних чинників, які формують 

собівартість кінцевої продукції, а також ускладнення кон’юнктури зовнішніх та 

внутрішніх ринків. Це в свою чергу, призводило до посилення конкуренції та 

підвищення ролі бюджетування, як необхідної складової оптимізації витрат та 

підвищення конкурентоспроможності.    

Еволюція бухгалтерського та поява його нових складових компонентів 

стало поштовхом до започаткування первинних елементів бюджетування.  

Останній дозволяв вирішувати проблеми управління на основі аналізу 

результатів діяльності за центрами відповідальності та його ведення базувалося на 

використанні планових показників: показників плану витрат, існуючих положень і 

усталених факторів. Завдяки цьому при плануванні та обліку мала місце певна 

імплементація якісних характеристик та економічних ефектів в господарських 

процесах та поряд із цим оцінювання ефективності управлінської вертикалі. 

Бухгалтерський облік, що акумулює планові показники, отримав назву 

бюджетного, завданням якого було надання інформації, що характеризує 

прибутки та збитки, самофінансування, постачання, виробництво, реалізацію, 

діяльність центрів відповідальності. 
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Основними передумовами появи та розвитку системи бюджетування 

визначено появу камерального обліку, що сприяв схематичному та 

контрольованому визначенню етапів виробництва та його результатів на основі 

попередньо складеного кошторису та бюджету; появу балансових теорій 

(трактування бюджету як інструмента збалансування доходів і витрат).  

Два ключові фактори, зокрема: 1) формування новітніх теоретичних 

досліджень, які збагатили теорію та практику обліку для цілей управління, 

створили для цього необхідну інформаційну базу; 2) загострення зовнішньої та 

внутрішньої конкуренції, пов’язане з нею зростання витрат на реалізацію товарів 

зумовили необхідність пошуку шляхів зниження та контролю витрат діяльності 

підприємства.   

На основі розглянутих основних тенденцій становлення і розвитку системи 

бюджетування систематизовано особливості етапів розвитку теорії бюджетування 

на рівні підприємств (табл. 1.), розуміння яких є основою уникнення помилок на 

сучасному етапі господарювання при організації бюджетування та обліку його 

результатів для досягнення ефективності управління діяльністю підприємства.  

 Таблиця 1.  

Етапи розвитку теорії бюджетування на рівні підприємства [3] 
№ 

з/

п 

Етапи розвитку Елементи бюджетування 

1  Європа XII – XVIII ст.  Планування доходів і витрат  

2  Європа XVIII – сер.  XIX ст.  Принципи складання бюджету  

4  Росія поч. XX ст.  
Планування витрат та формування бюджетних процесів під впливом 

удосконалених підходів та методів, інтеграція з іншими складовими 

5  СРСР з сер. ХХ ст.   Складання кошторисів витрат  

6  
Європа  60-і  рр. XX ст.  Бюджетування як засіб визначення фінансових показників та фінансового 

управління  

7  
Європа  80-і  рр. XX ст.  Синтез  бюджетування  з  автоматизованими  програмними 

комплексами  

8  
Кін. XX ст. – поч. XXI ст.  Бюджетне управління як одна із підсистем загальної системи управління 

підприємством  

  

Отже, дослідження етапів розвитку системи бюджетування дозволило 

встановити наявність поступового переходу від затратного підходу до розуміння 
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змісту бюджетування (планування доходів та витрат), як сприйняття його як 

однієї із підсистем загальної системи управління підприємством.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ 

В наш час  для більш ефективного управління організацією підприємствам 

необхідно вдосконалювати організацію управлінського обліку витрат. 

Управлінський облік витрат дозволяє формувати інформацію про поточний стан 

витрат з метою їх мінімізації в майбутніх періодах. На підставі управлінського 

обліку витрат можна скласти плани використання матеріалів, трудових ресурсів, 

бюджетів видатків. Підприємство повинно постійно контролювати свої витрати в 
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цілях встановлення конкурентоспроможної ціни на послуги та роботи. Тому 

організації доцільно вести також облік витрат в рамках управлінського обліку [1]. 

Дана тематика розглядалася у працях відомих українських вчених М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.І. Єфіменка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, 

Ю.Я. Литвина, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.С. 

Рудницького, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана та інших. 

Найоптимальнішим методом обліку витрат і калькулювання собівартості для 

підприємства є позамовний метод, який використовується в індивідуальних і 

дрібносерійних виробництвах (будівництві, ремонтних роботах, при наданні 

різних послуг). 

При позамовному методі об'єктом обліку і калькулювання є окреме 

виробниче замовлення. Під замовленням розуміють виріб, дрібні серії однакових 

виробів або ремонтні, монтажні та експериментальні роботи. При виготовленні 

великих виробів з тривалим процесом виробництва замовлення видають не на 

виріб у цілому, а на його агрегати, вузли, представляють закінчені конструкції [2]. 

Для обліку фактичних витрат на кожне замовлення відкривають окремий 

аналітичний рахунок із зазначенням шифру замовлення. Облік прямих витрат за 

окремими замовленнями ведуть на підставі первинних документів з обліку 

виробітку, витраті матеріалів, в яких обов'язково вказують відповідний номер 

замовлення. 

Організації необхідно затвердити рахунок 25 Загальновиробничі витрати в 

Робочому плані рахунків, щоб застосування позамовного методу було найбільш 

ефективним [3]. 

Прямі витрати, як трудові, так і матеріальні, можуть бути безпосередньо 

віднесені на конкретний вид продукції або послуг. Загальновиробничі витрати 

можуть бути розподілені за видами продукції тільки за допомогою спеціальних 

штучних методів. При їх списанні часто вдаються до використання нормативних 

коефіцієнтів розподілу загальновиробничих витрат, що встановлюються для 

кожного підрозділу або функціонуючого об'єкта зазвичай на рік. 
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При цьому методі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції всі 

витрати вважаються незавершеним виробництвом аж до закінчення замовлення. 

Звітну калькуляцію складають тільки після виконання замовлення. Час складання 

звітної калькуляції не збігається з часом складання періодичної звітності [4]. 

При частковому виконанні замовлень і здачі їх замовникам частковий 

випуск оцінюють по планової собівартості даного замовлення або за фактичною 

собівартістю раніше виконаних замовлень з урахуванням змін в їх конструкції, 

технології, умовах виробництва. В обох випадках допускається умовність оцінки 

часткового випуску замовлення і незавершеного виробництва. 

Закінчені роботи за замовленням оформляють документами на приймання 

виробленої продукції або виконаних робіт (актами, відомостями). 

Після закінчення замовлення фактичні витрати по кожній статті калькуляції 

порівнюють з плановими, виявляють відхилення по них і з'ясовують причини і 

винуватців відхилень для прийняття рішень щодо зниження собівартості 

продукції (робіт, послуг) на майбутні періоди [5]. 

В результаті даних досліджень ми виявили, що для збереження 

конкурентоспроможності на ринку підприємство повинно враховувати витрати не 

тільки в рамках фінансового обліку, але в управлінському обліку. Найбільш 

підходящим методом для цього є позамовний метод обліку витрат і 

калькулювання собівартості. Підприємство, виходячи з масштабу своєї 

господарської діяльності і організаційної структури, може організувати 

управлінський облік найбільш раціональним способом, аналізуючи витрати на 

підставі інформації фінансового обліку, виділивши відокремлені рахунки або ж 

розробивши самостійний план рахунків для управлінського обліку. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФІНАНСУВАННЯ ПРИВАТНИХ НАВЧАЛЬНО -

ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ НВК «ЕММАНУЇЛ») 

Перехід до ринкових відносин господарювання сприяв появі недержавних 

навчальних закладів на ринку освітніх послуг, які функціонують на платній 

основі. Приватна освіта дедалі більше користюється попитом у населення, про що 

свідчить кількість приватних навчально-виховних закладів в Україні. Проте 

більшість з них стикаються з фінансовими проблемами, які пов`язані з нестачею 

коштів на оплату освітніх послуг та недостатнью увагою з боку держави до 

підтримки навчальних закладів нового типу.   

Проблемам розвитку приватної освіти приділяли увагу такі науковці як К. 

Ромащенко, Т. Ромащенко, В. Євтушевський, О. Сидоренко. Проте існує потреба 

більш поглибленного вивчення фінансових проблем приватних навчально-

виховних закладів в Україні. 

  За останні роки зросла кількість приватних НВЗ (навчально-виховних 

закладів) в Україні. Серед усіх дітей приблизно кожен двохсотий вчиться в 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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приватній школі: загалом таких учнів близько 23,5 тисячі на всю країну, що 

становить лише 0,6% від загального числа школярів. [1, с. 2] Вчителі приватних  

шкіл охоплюють більшу кількість учнів, ніж державні освітні заклади (див. рис. 

1). На одного вчителя приблизно припадає 5-6 учнів, тоді як у звичайних середніх 

школах учитель займається з 8-9 учнями. [2, с. 4] 

 

Рис 1. Навчання у приватних українських школах 

Більшість державних шкіл в Україні так і фінансуються через 

централізовану бухгалтерію, не мають спеціальних рахунків для збору коштів за 

додаткові освітні послуги чи шкільну продукцію. Приблизно 60% населення 

вірять у повернення до «безоплатної освіти», але 100 % фінансування освіти є 
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безперспективним: коштів із бюджету ніколи не вистачатиме. [3, с. 1] Принаймні, 

допоки економіка країни не стане фінансово спроможною.  

Вартість та собівартість освіти з кожним роком підвищується, а ринок 

освітніх послуг потребує запровадження інноваційних технологій. Все це змушує 

винаходити та шукати альтернативні джерела соціальних інвестицій, а українське 

суспільство переходити від режиму бюджетного утримання своєї системи освіти 

до режиму інвестування в неї. Наразі основним інвестором освіти  виступає 

держава, проте приховано зростає участь у фінансуванні навчальних закладів 

родин учнів, зацікавлених громадських об’єднань, благодійних фондів, релігійних 

організацій, меценатів і майбутніх роботодавців. 

Головною проблемою організаційно-управлінського характеру, які 

заважають ефективній роботі школи,  є брак коштів, надлишковий бюрократизм і 

зайва «паперова» робота. 

Необхідно зауважити, що від бюрократизму потерпають як комунальні, так 

і приватні загальноосвітні навчальні заклади, які не отримуючи жодної копійки 

бюджетних коштів, повинні стовідсотково виконувати всі приписи та забаганки 

місцевих управлінь освітою. В Україні після майже тридцяти років побудови 

демократії відсутні «незалежні» загальноосвітні школи.  

Робота приватних шкіл приблизно на 90% регламентована державою і 

практично мало чим відрізняється від звичайної школи. Тому приватні навчальні 

заклади стикаються з аналогічними проблемами, що й державні. Аби подолати їх, 

необхідно у рамках реформи здійснити такі кроки [4, с. 2]: 

- зменшити кількість працівників-дармоїдів та зробити процес навчання 

цікавим, різнобічним (наприклад,  використовувати цікавий дидактичний 

матеріал, самостійність шкіл у виборі програм, підручників, зменшити 

відповідальність шкіл за все, що не стосується навчальної діяльності);  

- скасувати звітність шкіл за різноманітною несуттєвою інформацією, яка не 

має прямого відношення до навчальної діяльності (для мінімізації паперової 

роботи);  

- передати відповідальність батькам за виховання власних дітей, за їх 
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здоров’я;  

- заборонити регіональним департаментам вимагати одні й ті ж самі звіти 

від школи в різні відділи (вони повинні узгоджувати між собою свою роботу, аби 

зменшити бюрократію); 

- зменшити кількість перевірок, збільшити дієву та своєчасну методичну 

допомогу;  

- всебічна реформа системи освіти;  

- споживачу (батькам і дітям) вибирати самостійно навчальний заклад;  

- забезпечення якісними кадрами;  

- використання та узагальнення досвіду вчителів-професіоналів; 

 - підняття престижу учительської праці;  

- системне удосконалення ЗНО;  

- соціальна звітність;  

- повернути довіру держави вчителю;  

- підвищити матеріальне благополуччя педпрацівників, їх фінансове 

заохочення;  

- право школи мати власний навчальний план.  

Найбільш гостро для розвитку сучасної приватної освіти стоїть проблема 

фінансування. Проаналізуємо основні фінансові проблеми приватного 

навчального закладу «Єммануїл» у місті Мукачево. Існує заклад 5-ий рік, має 

досвід, але не має мінімального фінансування від держави. Підтримують його 

різні громадські організації, тому що кількість учнів не покриває потреби школи. 

Єдине, що отримали з боку місцевої влади у 2017 році - новорічні подарунки для 

дітей цього приватного закладу.  

З огляду на таку ситуацію, приватні освітні заклади повинні самостійно 

шукати можливості фінансування і розуміти, що пропозиція про спрямування 

коштів у приватні школи з платою під тисячу доларів у місяць не буде підтримана 

урядом. 

На протязі 5 років існування школи спостерігається динаміка  росту 

наповнюваності класів, що може охарактеризувати непогану роботу та 



 112 

організаційний ріст (див. Рис.2).  

 

Рис 2. Аналіз наповнюваності класів приватного НВК «Еммануїл» за 

2014-2018 роки 

Як бачимо з рисунку 2, у  2017 році наповнюваність класів зменшилася 

приблизно удвічі у звязку з підняттям мінімальної заробітної плати в Україні з 

3200 до 3723 гривень. Через нестачу  додаткового фінансування організації 

довелося збільшити вартість навчання, і як бачимо, динаміка росту 

наповнюваності класів зменшилась, тому в наступному році було прийнято 

рішення шукати додаткові джерела коштів, щоб не збільшувати фінансове  

навантаження  батьків. Колектив НВК прийняв рішення дотримуватись  

фіксованої оплати для отримувачів послуг (тобто батьків), адже стабільність - це 

запорука успіху.    

Проаналізувавши баланс Приватного НВК «Еммануїл» 2015-2017 р.р. ми 

дійшли висновку,  що зазвичай всі доходи дорівнюють видаткам організації (див. 

рис. 3).  Проте такий підхід не дає можливості розвиватися, залучати 

висококваліфікованих фахівців та вийти на мінімальний рівень рентабельності.  

Для того, аби збільшити чистий прибуток  приватної школи  можна піти  

двома шляхами: 

1) збільшити вартість навчання - що не є перспективним, тому що призведе 

до зменшення кількості учнів; 

2) пошук додаткових коштів від громадських організацій, спонсорів, або ж 
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отримання державних субвенцій.   

 

Рисунок 3. Аналіз балансу Приватного НВК « Еммануїл»  за 2015-2017 р.р. 

Другий варіант – найбільш економічно вигідний. Тим більше, що Законом 

України «Про освіту» передбачено у 2019 році в країні запровадження механізму 

«гроші ходять за дитиною». Тобто, якщо батьки вирішать віддати дитину в 

приватний заклад,  держава спрямує ці кошти саме туди. Фінансування приватних 

загальноосвітніх закладів проводитиметься за кількістю учнів, де на кожну 

дитину виділятиметься «освітній кошик» (гарантований мінімум на витрати, 

пов’язані з навчально-виховним процесом).  

Отже, приватна освіта в Україні  – перспективна. Приватні навчальні 

заклади і надалі будуть розвиватися, тому уряд повинен підтримувати та 

розробляти програми їх фінансування. А підхід «гроші-за дитиною» може 

вирішити більшість фінансових проблем приватних навчальних закладів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ 

       Серед великого кола проблем, що постають перед сферою 

обслуговування в ринкових умовах їх функціонування, центральне місце 

належить ефективності використання праці залучених до обслуговування 

працівників. Оптимальна їх кількість та структура, а також ефективне 

використання забезпечується на основі дієвої системи нормування праці. 

Існування напружених норм праці призводить до створення обґрунтованих планів 

діяльності закладів ресторанного господарства, раціональної організації їхньої 

діяльності, побудови соціально справедливої системи оплати праці тощо. У свою 

чергу, проблеми у нормуванні праці можуть призвести до неконтрольованості 

обслуговуючого персоналу, до перевитрачання різних ресурсів, що в кінцевому 

підсумку обумовлює зниження конкурентоспроможності закладів сфери 

обслуговування загалом. Питаннями нормування праці займалися такі зарубіжні 

та українські вчені, як Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Л. Гант, Ш. Бедо, А.К. Гастєв, 

С.Г.Струмілін, О.Л. Єрманський, А.П. Попов, І.В. Багрова, А.І. Рофе, Б.М. Генкін, 

В.М. Абрамов, Адамчук В.В., В.М. Данюк, А.М. Гриненко, А.М. Колот, В.І. 

Чернов, В.В. Скриль, Т.О. Галайда, Загородня, І.В. Спільник, С.Г. Дзюба, І.Ю. 

Гайдай та інші. Однак в літературі практично відсутні ґрунтовні дослідження 

нормування праці як цілісної економічної системи та діагностики її ефективності 

в ринкових умовах. 

При підготовці роботи використані загальні і спеціальні методи наукового 

дослідження економічних процесів, зокрема аналізу, синтезу і структурно-

функціонального методу – як для обґрунтування комплексного підходу до 

діагностики ефективності нормування праці обслуговуючого персоналу, так і для 

визначення напрямків удосконалення даного процесу на вітчизняних 

підприємствах. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичні 
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закони пізнання економічних процесів, положення сучасної економічної теорії, 

наукові праці з питань нормування праці. 

        Огляд наукової літератури з питань нормування праці показав на 

обмеженість діагностичних підходів, які розроблені для оцінки його стану та 

ефективності оновлення норм праці [1-4]. У той же час сучасна практика 

господарювання вітчизняних закладів сфери обслуговування демонструє 

необхідність удосконалення даного напрямку діяльності, оскільки розрив між 

теорію і її практичним втіленням є значним [5-7]. Довгострокове аналітичне 

дослідження стану організації нормування праці та ефективності оновлення норм 

дало змогу узагальнити наступні значущі проблеми в даній галузі управлінської 

діяльності та відповідні напрямки їх розв’язання: 

 1. Аналітична робота щодо визначення ефективності нормування праці є 

надто обмеженою. До основних аналітичних матеріалів в закладах сфери 

обслуговування (у відділах праці та заробітної плати) відносять кількість 

розроблених і впроваджених норм виробітку та розроблені на їх основі розцінки, 

частку технічно обґрунтованих норм, частку фактично відпрацьованого за 

технічно обґрунтованими нормами часу. Даний розріз аналізу на більшості 

закладів сфери обслуговування проводиться за кожний місяць і наростаючим 

підсумком. Між тим, мова йде про неповне охоплення аналізом усіх груп 

обслуговуючого персоналу, оскільки не у всіх закладах сфери обслуговування 

використовуються норми виробітку, але й норми обслуговування та норми 

чисельності. Дослідження ж у цьому напрямку показало на відсутність 

аналітичної роботи. Теж відноситься і до аналізу нормування праці працівників 

управлінської сфери. Окремо слід сказати про обмеженість аналітичної роботи в 

аспекті застосування різноманітних методик діагностування ефективності 

процесу нормування праці. Зокрема, при проведенні аналізу нормування в 

закладах сфери обслуговування не розраховують показники, які відображають 

точність і напруженість норм, зв’язок виконання норм праці з продуктивністю 

праці і зарплатомісткістю послуг, тобто з економічними результатами діяльності. 

1.1. З позицій розширення діагностики стану нормування праці було розроблено 
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рекомендації по формуванню і використанню системи ключових оціночних 

показників, а саме: - точність норм, напруженість норм, статистично допустиме 

відхилення рівня виконання норми від середнього рівня, середня величина 

варіації у виконанні норм, частота перегляду норм, наявність графіків перегляду 

та оновлення норм праці, економія працівників за рахунок удосконалення 

нормування праці, індекс зростання продуктивності праці за рахунок зростання 

фактичного відсотка виконання норм виробітку порівняно з планом, економія 

заробітної плати за рахунок удосконалення нормування праці; 

 - доповнення внутрішнього аналізу стану нормування конкурентним 

аналізом за вибіркою основних показників з подальшим визначенням відхилень 

від середнього ринкового значення і від значення лідера ринку. Окремим 

завданням такого дослідження має стати й оцінка взаємозв’язку між рівнем 

конкурентоспроможності певного закладу і показниками, що характеризують 

ефективність системи нормування праці;  

- кількість заходів, розроблених для запобігання невиконання норм; 

виконання плану заходів; відповідність графіків перегляду та оновлення норм 

праці плану інновацій.  

2. Методи нормування, які в переважній більшості застосовуються в 

закладах сфери обслуговування, в цілому можна вважати об’єктивним підходом 

до встановлення норм. Однак ефективність процесу нормування не можна 

оцінювати лише за питомою вагою норм, встановлених за прогресивними 

методами. Результат має визначатися за обсягом наданих послуг, що досягнутий у 

сфері обслуговування, де застосовані відповідні підходи. Крім того, в закладах 

сфери обслуговування не застосовуються аналітичні методи нормування. Цей 

висновок можна віднести й до оцінки тієї ситуації, що заклади сфери 

обслуговування активно використовують для встановлення норм праці застарілі 

галузеві рекомендації радянських часів. Між тим, норми встановлені за 

укрупненими методами, або на основі застарілих аналітичних матеріалів, не 

відображають точного результату праці, про що свідчить їх значне 

перевиконання. Причиною подібного становища є те, що галузеві нормативні 
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документи з нормування, що розроблялися понад 30 років назад, вже застаріли і 

неточно враховують нинішні організаційно-технічні та санітарно-гігієнічні умови 

праці. Отже, галузеві норми праці мають удосконалюватися. До вирішення цього 

питання на галузевому рівні керівництву окремих закладів сфери обслуговування 

потрібно: - провести інвентаризацію діючих норм праці; - виконати детальний 

аналіз їх виконання шляхом проведення масштабних фотографій робочого часу на 

різних ланках надання послуг, особливо там,- зорієнтуватися у подальшому на 

переважне використання аналітичних методів нормування.  

3. Стратегічним напрямком продовження даної роботи є комп’ютеризація 

проектування технологічної та організаційної документації й процесу розробки 

норм праці.  

4. Має місце ситуація, що норми праці розроблені не на всі різновиди робіт, 

а переважно на основні, в той час як для персоналу допоміжного та 

обслуговуючого вони частково відсутні. В умовах оптимізації пропонується 

технологу чи менеджеру взяти на себе функції нормувальника з переглядом 

системи оплати праці (посадових окладів і введенням доплат за інтенсивність 

праці).  

5. Не всі робітники і обслуговуючий персонал  виконують нормовані 

завдання, що частково пов’язано з невідповідністю їх кваліфікаційного рівня 

вимогам виконуваних робіт чи надання послуг через значну періодичність 

підвищення кваліфікації у вітчизняних закладах ресторанного господарства 

(близько 10 років проти європейської практики у 3-5 років). Розв’язання проблеми 

потребує збільшення бюджету на навчання, з орієнтацією на світовий досвід 

відповідного бюджетування, коли розмір витрат на професійне навчання 

коливається на рівні 2-10% до фонду оплати праці, в залежності від розміру 

закладу сфери обслуговування [4, с. 90-91]. Крім того, даний бюджет повинен 

передбачати також систематичне підвищення кваліфікації персоналу відділу праці 

та заробітної плати.  

6. Норми праці в закладах ресторанного господарства переглядаються 

нерегулярно, причому на кінець аналізовано періоду. Немає повної ув’язки 
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графіків перегляду норм праці з планом організаційно-технічного розвитку 

закладів сфери обслуговування. 

Список використаної літератури: 

1. Абрамов В.М. Нормування праці: підруч. / Абрамов В.М., Данюк В.М., 

Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. – К.: ВІПОЛ, 1995. –208 с.  

2. Адамчук В.В. Организация и нормирование труда / В.В. Адамчук. - М.: 

Финстатинформ, 2000. - 297с.  

3. Багрова І.В. Нормування праці: навч. посіб. / І.В. Багрова. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. - 212с.  

4. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / С.В.Волошина, Н.В. 

Чорноморченко, І.С. Чорноморченко. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. –342с.  

5. Волошина С.В. Діагностика стану нормування праці на підприємстві / 

С.В. Волошина, І.М. Казначеєва // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки 

управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: ІІІ всеукр. наук.-

практ. конф., 23-24 квітня 2013 р.: тези доп. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. - Т.1 - 

С. 226-231.  

6. Вудвуд В.В. Нормування праці на підприємствах як елемент підвищення 

її продуктивності / В.В. Вудвуд // Інноваційна економіка. - 2013. - №4. – С. 60-63.  

7. Дзюба С.Г. Нормування праці в вітчизняній і міжнародній економіці: 

монографія / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», ЛТД», 

2005. – 172 с.  

 

 

ПУГАЧЕВСЬКА КАТЕРИНА ЙОЖЕФІВНА 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та управління 

 економічними процесами, 

 Мукачівського державного університету 

 

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В 

ЦИФРОВИЙ ЕКОНОМІЦІ 

Кожен новий етап розвитку економіки характеризується своїми 

особливостями. Змінюються ключові фактори, що визначають можливості 
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економічних суб'єктів. Динамічно змінюються умови і фактори росту, 

функціонування і розвитку господарюючих суб'єктів, що призводить до 

формування нових термінів, а також модернізації вже використовуваних теорій і 

методологій [1].  

Повсюдне поширення електронних послуг, застосування інформаційних 

технологій, поява віртуальної реальності змінює вигляд економіки, 

характеризуючи її як «цифрову» [2]. Це не означає, що перестали існувати такі 

поняття як: «сировинна економіка», «інституціональна економіка» або 

«інноваційна економіка». Ці терміни використовуються поряд в рамках більш 

глибокого і ретельного аналізу зовнішнього і внутрішнього оточення економічних 

систем. Більш того, можна сказати, що поява і використання цифрових технологій 

у всіх сферах економіки - це і є прояв інноваційної економіки, при цьому термін 

«цифрова економіка» лише концентрує увагу на те, який саме сектор економіки 

розвивається на сьогоднішній день найбільш активно і інноваційно. Також, 

використовуючи поняття інституційної економіки, ми можемо говорити про те, 

які відбулися зміни в інституційній структурі в зв'язку з появою і поширенням 

нових видів послуг і технологій.  

Таким чином, поява нових понять, які характеризують і пояснюють зміни, 

що відбуваються в економіці на сучасному етапі розвитку, впливає і розширює 

існуючі економічні терміни. Так, поняття інноваційної конкурентоспроможності 

регіону відображає здатність регіону розвиватися, спираючись на активізацію 

інноваційної діяльності, в порівнянні з аналогічними суб'єктами, що володіють 

схожими ресурсами. Інакше інноваційна конкурентоспроможність регіону 

ототожнюється із сукупністю можливостей по досягненню сильних конкурентних 

позицій на основі інноваційного розвитку, націлених на підвищення якості життя 

населення та забезпечення сталого економічного зростання території.  

Рівень інноваційної конкурентоспроможності знаходиться на основі 

дванадцяти показників, згрупованих у три блоки. Перший блок, описує масштаби 

науково-технічної діяльності і включає в себе: співвідношення витрат на 

дослідження і розробки та доданої вартості, створеної в регіоні; питому вагу 
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підприємств, які отримують державні субсидії на інноваційний розвиток, в 

загальній кількості підприємств, що функціонують в регіоні; питому вагу 

підприємств, що використовують інновації у себе, в загальній кількості 

підприємств в регіоні; частку малих і середніх підприємств в регіоні, які 

співпрацюють з іншими з питань науково-технічного розвитку, в загальній 

кількості малих і середніх підприємств. 

Другий блок характеризує якість людських ресурсів, наявних на території 

досліджуваного регіону і розраховується на основі таких показників, як: частка 

працівників з вищою освітою в загальній кількості зайнятих в регіоні; частка 

підприємств, що використовують навчання і підготовку персоналу, пов'язаних з 

інноваціями, в загальній кількості підприємств, що функціонують в даному 

регіоні. І третій блок відображає науково-технічні результати, що відображаються 

за допомогою наступних даних: частка продукції, що зазнала значних 

технологічних змін або знову впроваджена, в загальному обсязі продажів в 

регіоні; частка продукції, що зазнала удосконалень в загальному обсязі продажів в 

регіоні; частка підприємств в регіоні, які патентують свої винаходи, від загальної 

кількості підприємств, які функціонують в регіоні; частка підприємств, які 

використовують нові торгові марки, в загальній кількості підприємств в регіоні; 

частка підприємств, що використовують реєстрацію частин проекту, в загальній 

кількості підприємств, що функціонують в регіоні.  

Цих даних, до недавнього часу, було досить для аналізу і дослідження 

інноваційної конкурентоспроможності регіону, оскільки вони досить повно 

висвітлювали інноваційну діяльність території і активність використання наявних 

ресурсів. Однак, з огляду на глобальну цифровізацію економіки, яка має великий 

вплив на всі сфери життєдіяльності людини, було б правильно додати блок 

показників, які б характеризували рівень використання інформаційних технологій 

в регіоні і масштаб сектора електронних послуг, що надаються населенню.  

У зв'язку з цим пропонується включити в четвертий блок оцінки 

інноваційної конкурентоспроможності регіону такі показники, як: використання 

інформаційних та комунікаційних технологій в організаціях, в тому числі за 
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видами технологій; організації, що мають web-сайт; домашні господарства, які 

мають доступ в інтернет; обсяг електронних послуг, що надаються населенню 

регіону. Застосування цих показників допоможе проаналізувати впровадження і 

використання технологій, які на сьогоднішній день є важливими факторами 

розвитку господарюючого суб'єкта та отримання конкурентних переваг в 

порівнянні з іншими територіями. Цей блок показників дозволить врахувати 

сучасні тенденції розвитку економічних відносин, підкреслюючи важливість 

цифрового сектора економіки.  

Список використаної літератури: 

1. Мінгальова Ж.А. Застосування комплексного підходу до оцінки 

інноваційної конкурентоспроможності економічних суб'єктів. //Мінгальова Ж.А., 

Платинюк І.І. // Сучасні проблеми науки та освіти. 2012. № 3. С. 257  

2. Брусакова І.А. Інноваціі в техніці і економіці для цифрового 

підприємства. Брусакова І.А., Шепелев Р.Е.// Планування та забезпечення 

підготовки кадрів для промислово-економічного комплексу регіону. 2016. Т. 1. С. 

70-75.  

 

 

СОЧКА ЛЕСЯ ІВАНІВНА, 

студентка зі спеціальності «Облік та аудит», 

Науковий керівник:  к.е.н., доцент кафедри обліку і  

оподаткування та маркетингу Максименко Д.В., 

Мукачівського державного університету 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Створення впорядкованої структури витрат підприємства вимагає 

здійснення економічно обґрунтованої їх класифікації за окремими ознаками. Це 

передбачає розподіл та узагальнення витрат за групами для представлення 

інформації у зручній для управління та аналізу формі. Класифікація потрібна для 

організації економічної роботи підприємства, визначення вартості продукції та 

ціноутворення, нормування, планування, контролю й аналізу витрат.. Правильний 
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вибір класифікаційних ознак є запорукою одержання необхідної та достовірної 

управлінської інформації, що забезпечує ефективність рішень, які приймаються 

на основі аналізу витрат підприємства. 

Питання класифікації витрат з метою ефективного управління витратами 

розглядається багатьма авторами, такими, як Ф. Бутинець, П.Гарасим, С. Голов, 

Г.М. Богославець, М.А. Вахрушина, М.О. Данилюк, Н.С. Довгаль, К. Друрі, З.Б. 

Живко, О.В. Карпенко, Ю.Б. Кравчук, В.Р. Лещій, Л.Ю.Мельниченко, Л.О. 

Меренкова, Н.Є. Селюченко, А.М. Турило та ін. У працях цих авторів 

висвітлюється поділ витрат на певні види за відповідними ознаками класифікації, 

розглядаються напрями класифікації витрат та наводяться окремі аспекти щодо 

використання тієї чи іншої класифікації витрат для певних управлінських завдань. 

Класифікаційні ознаки та види витрат, їх групи, за різними науковцями 

багато в чому збігаються. Скільки б науковці не намагались урізноманітнити 

поділ витрат, головне щоб існуючий поділ витрат не лише забезпечував їх 

передбачення (майбутнє), а й забезпечував аналіз діяльності, що відбулась 

(минуле). [3] 

Дослідження поведінки витрат на підприємстві свідчить, що більшість із 

них мають неоднозначний характер та їх поділ на окремі групи є досить умовним. 

Одні витрати можна прямо відносити на продукцію, інші – ні. Певні витрати 

можуть бути важливими для прийняття одного типу рішень і не мати значення 

для іншого. 

Проблемі класифікації витрат значну увагу почали приділяти починаючи з 

ХІХ століття, коли виникла теорія обліку витрат. 

Англійські вчені Дж. М. Фелс та Еміль Гарке в 1887 р. висунули 

пропозицію поділяти всі витрати на фіксовані (зараз прийнято називати умовно-

постійними) та змінні (умовнозмінні). Термін «прямі та непрямі витрати» вперше 

був уведений Е. Е. Фельдгаузеном. 

Одним із перших у радянській літературі наукову класифікацію витрат на 

виробництво сформував В. І. Стоцький, розподіливши їх на такі види: основні та 

накладні, прямі та непрямі, змінні та постійні, пропорційні та фіксовані [2]. 
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Вагомість необхідності класифікації витрат підкреслює Ф. Ф. Бутинець [2], 

який зазначає, що «велике значення класифікації витрат полягає в управлінні 

ними і, перш за все, для здійснення калькуляції собівартості продукції для різних 

потреб управління  підприємства». 

Кожна функція управління витратами підприємства вимагає різних типів 

інформації про витрати. Без належного розуміння різних видів витрат важко 

використовувати будь-які інструменти для покращення якості прийнятих 

управлінських рішень. Саме тому, найбільш ефективною є класифікація затрат у 

взаємозв’язку з функціями управління. Система класифікації повинна бути 

гнучкою, швидко підлаштовуватися під зміни вимог зацікавлених в діяльності 

підприємства сторін, бути корисним інструментом в руках керівництва 

підприємства. Використання класифікації, що є сумісною зі всіма функціями 

управління, дозволить суттєво скоротити часові витрати на збір фактичних даних 

про затрати [6]. 

В основу класифікації витрат в управлінському обліку покладено принцип: 

різні витрати для різних цілей, тобто мета, з якою здійснюють класифікацію, 

визначає її методику та склад окремих груп витрат. Перевагою даної класифікації 

є спроможність надавати інформацію для прогнозування короткострокових 

управлінських рішень та контролю витрат за сферами діяльності і центрами 

відповідальності [4]. 

 
Рис. 1. Напрямки класифікації витрат для цілей управлінського обліку [1] 

За першим напрямком виділяють витрати невичерпані та вичерпані, витрати 

на продукцію та витрати за період (діяльності), витрати прямі й непрямі, основні 

й накладні, виробничі та невиробничі. 
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За другим напрямком витрати поділяють на постійні й змінні, релевантні й 

нерелевантні, дійсні (реальні) й можливі (уявні), маржинальні й середні. 

За третім напрямком витрати поділяють на контрольовані (регульовані) і 

неконтрольовані (нерегульовані), що є важливим для управлінської діяльності. Ця 

класифікація означає міру, до якої керівник може контролювати витрати і 

відповідати за них. [3] 

Отже, важливе місце в управлінні підприємством займає обґрунтована 

класифікація витрат, яка є дуже важливою для розуміння того, як ними управляти. 

Класифікація витрат, що здійснюється у фінансовому обліку і для формування 

фінансової звітності, не завжди відповідає вимогам інформаційного забезпечення 

управління. В окремих випадках на основі аналізу такої інформації можна 

прийняти помилкові управлінські рішення. З огляду на це, для управління 

витратами в основу їх класифікації покладено три основні підходи, які 

відповідають основним завданням управління підприємством.  
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СТОЙКА БОГДАНА БОГДАНІВНА, 

магістр зі  спеціальності «Облік і оподаткування»,  

Науковий керівник:  к.е.н., доцент кафедри обліку і  

оподаткування та маркетингу Максименко Д.В., 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

У нових економічних умовах господарювання особливо великого значення 

набуває застосування на промислових підприємствах сучасних методів і 

інструментів управління. 

Особливу роль в реалізації цих методів і концепцій менеджменту 

(бюджетування, контролінгу, процесно-орієнтованого управління, управлінського 

обліку) грає побудова і використання системи оціночних показників діяльності 

підприємства. 

Інформація, яка формується в рамках управлінського обліку і необхідна для 

ефективного управління має ряд характеристик, до числа яких належать: 

достовірність, оперативність, повнота, зрозумілість, своєчасність, спрямованість, 

багатоваріантність, порівнянність планових і облікових даних для контролю та 

економічного аналізу. 

Незважаючи на те, що в різних організаціях побудова системи 

управлінського обліку має свої особливості, воно повинне бути засноване на 

наступних базових принципах: економічної доцільності; формування системи 

«зверху-вниз»; оперативності; визначення показників по виділених структурним 
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сегментам підприємства; спрямованості на об'єкти управління; 

системності. 

Багато фахівців, які розглядають проблематику управлінського обліку, 

виділяють різні комбінації його об’єктів. Поряд з традиційними об'єктами, 

управлінський облік повинен охоплювати  витрати  і результати бізнес-процесів і 

контролюючих їх бізнес-центрів. 

Якщо для комерційних організацій об'єктами управлінського облік ресурси, 

бізнес-процеси і результати операційної, інвестиційної  та фінансової діяльності, 

то в якості об'єктів для некомерційних організацій можуть виступати всі види 

майна і господарські процеси, що здійснюються в рамках статутної 

діяльності, а також показники ефективності цієї діяльності. 

Враховуючи, що основним призначенням управлінського обліку є 

підготовка та надання інформації для прийняття управлінських рішень, до складу 

елементів його методу слід включати способи і прийоми, які дозволяють 

вирішувати ці завдання - документацію, інвентаризацію, рахунки, подвійний 

запис, баланс, звітність, оцінку та калькуляцію, кількісні методи узагальнення та 

інтерпретації даних (статистичний та регресійний аналіз, чисельне інтегрування, 

методи оптимізації, стохастичні числення, багатофакторний аналіз тощо), 

систематизацію інформації про процеси управління, спрямовану на узагальнення 

фактичних і прогнозованих параметрів розвитку підприємства. 

Особливу роль в ефективній організації системи управлінського обліку 

відіграє система оціночних показників діяльності підприємства.  Показники 

розглядаються як найпростіші моделі економічних явищ і процесів, і, в той же 

час, інструмент кількісного їх вимірювання в сполученні з якісними 

характеристиками, без яких неможливі економічний аналіз, прогнозування, 

моніторинг, маркетинг і т. д., а в самому загальному вигляді, управління на 

національному, регіональному і місцевих рівнях, а також всі форми та напрями 

менеджменту на підприємстві. 

Стандартного «набору» показників не існує, проте є схеми управління 

підприємством, складовою частиною яких є різні їх набори або комбінації: 



 127 

концепція управління по цілях, концепція управління на основі показника доданої 

економічної вартості, універсальна система показників, система стратегічних 

карт, «піраміда діяльності компанії», система оцінки ефективності діяльності й 

зростання.  

 Різноманіття підходів до організації системи управління на підприємстві та 

умов їх застосування диктує необхідність аргументованої класифікації систем 

показників, що використовуються для оцінки їх ефективності.  
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ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Облік за місцями виникнення витрат відображає горизонтальну структуру 

підприємства, дозволяючи контролювати формування витрат, встановлювати 

відповідальність за доцільність виробничих витрат, обґрунтовано розподіляти 

непрямі витрати за їх носіями, забезпечувати простоту та точність обліку витрат. 

Для контролю формування витрат місця їх виникнення повинні співпадати з 

центрами відповідальності за витрати. Ступінь деталізації місць виникнення 

витрат визначається підприємством самостійно виходячи з економічної 

доцільності та потреб управління. 
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Місця виникнення витрат є об’єктами аналітичного обліку витрат на 

придбання та реалізацію за елементами торгівлі і статтями калькуляції. 

Тому для кожного місця виникнення витрат на підприємстві потрібно 

встановити одиницю виміру, на які припадають витрати, які називають базами 

розподілу витрат, що необхідно для забезпечення точності обліку. 

Потрібно, щоб  ведення обліку не було надто трудомістким та деталізація 

об’єктів накопичення витрат  була достатньою для аналізу. Звідси випливає, що 

потрібно максимально спростити розподіл витрат, а відповідно і облік різних 

видів витрат по цих місцях. 

Витрати можуть виникати на різних рівнях управління, кожному робочому 

місці, де споживається сировина, матеріали, паливо і електроенергія, а також 

використовується праця конкретного працівника. 

У виробничій сфері деталізація обліку витрат за місцями і центрами 

залежить від багатьох чинників, головними з яких є виробнича структура, 

організаційно-технологічні особливості процесу виробництва, рівень технічної 

забезпеченості.  

Це свідчить, що облік за місцями виникнення та центрами відповідальності 

є складовою загальної системи обліку і калькулювання собівартості. Він 

забезпечує достовірність даних обліку виробничих витрат, їх взаємозв’язок і 

групування за статтями калькуляції, елементами і видами продукції. 

Виділення центрів відповідальності за центрами витрат має мету закріпити 

витрати за керівниками структурних підрозділів різних рівнів, інакше кажучи, 

організувати формування витрат й контроль за ними в розрізі окремих 

госпрозрахункових організаційних одиниць підприємства. 

Важливими умовами організації формування витрат за центрами витрат є: 

можливість нормування і встановлення завдання на зниження витрат 

виробництва, а також одержання інформації про фактичну величину витрат за 

кожним центром витрат. 

У залежності від рівня управління виробництвом як самостійний центр 

витрат можна розглядати як підприємство в цілому, так і його дочірні 
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підприємства, філії, цехи, дільниці, відділи управління, робочі місця. Окремі з 

таких центрів витрат є самостійними госпрозрахунковими підрозділами й, отже, 

збігаються з центрами відповідальності. Конкретні переліки центрів витрат й 

центрів відповідальності повинні розроблятися стосовно до особливостей 

організації і технології виробництва, структури управління підприємством, 

внутрішнього економічного механізму підприємства. 

Кожна служба (відділ, цех) повинна мати свій кошторис витрат та 

здійснювати контроль, спрямований на виявлення можливих відхилень від нього 

за видами продукції й за місцями виникнення (цех, служба, відділ). 

Конкретну відповідальність щодо витрат можливо визначити у таких 

випадках: 

- особа має право приймати рішення на одержання ресурсів для 

здійснення господарської діяльності; 

- особа своїми діями може в значній мірі впливати на суму витрат; 

- особа своїми прямими діями не може значною мірою впливати на 

суму витрат, але на неї покладена відповідальність щодо управління особами, які 

безпосередньо відповідають за використання ресурсів. 

У кінцевому рахунку така система формування витрат забезпечує контроль 

визначених підприємством для структурних підрозділів співвідношень витрат й 

доходів. 

Велике значення для забезпечення діяльності центрів витрат і 

відповідальності за їх витрати має робота загальногосподарських служб 

підприємства. 

Робота будь-якого відділу оцінюється насамперед за рівнем участі, які він 

прийняв у досягненні кінцевих результатів роботи підприємства. Їх робота в 

даному напрямку характеризується тим, наскільки чітко організований контроль 

за показниками собівартості та як вони сприяють її зниженню. 
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СЕКЦІЯ 4. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

ЗОЗУЛЯК МАРТА МИХАЙЛІВНА, 

старший викладач кафедри обліку і  

оподаткування та маркетингу, 

Мукачівського державного університету 

 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ «1С: ПІДПРИЄМСТВО 8 » 

Сучасний світ зазнає швидких змін під впливом науково – технічного 

прогресу. Кожного дня з’являються нові технології, що значно полегшують та 

спрощують роботу як простих споживачів, так і підприємств та організацій.  

Головною метою будь – якого підприємства є отримання доходу та 

збільшення прибутку. Успішність підприємницької діяльності неможлива без 

економії, раціональності, корисності інформації та швидкості її обробки, що стало 

можливим завдяки новітнім інформаційним технологіям. Автоматизація роботи 

працівників бухгалтерської служби підприємства на сучасному етапі 

представлена рядом прикладних програм, серед яких провідне місце протягом 

останніх років посідає «1 С: Підприємство».  

До очевидних переваг актуальної версії програми «1 С: Підприємство 8.3» 

відносять: миттєві оновлення обліку та регламентної звітності; стабільність 

роботи програми; безпека даних; можливість виростання нових технологій, таких 

як обмін з інтернет – майданчиками, мобільними додатками; повноцінне 

використання сучасних комп’ютерів та операційних систем тощо [1]. 

«1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України» підходить для ведення обліку у 

будь-яких підприємствах: оптової, роздрібної та комісійної торгівлі, надання 

послуг, виробництво. Всі нетипові операції можна відобразити бухгалтерськими 

проведеннями. Присутні інструменти "коректних ручних проводок" для того, щоб 

цифри правильно увійшли до необхідних звітів. Реалізовані різні форми 

оподаткування, в тому числі спрощені для індивідуальних підприємців; існують 

всі необхідні для бухгалтерського обліку регламентовані бланки та документи [1]. 
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Також одним із наслідків введення новітніх технологій є така можливість 

програми «1С:Підприємство 8.3», як хмарні технології.  

У сучасній науково-методичній літературі питання «хмарних» технологій 

висвітлені на недостатньому рівні, неповністю розкриті фактори ефективності їх 

впровадження в сучасний бізнес та перспективи їх використання. Тому дана 

тематика є актуальною та цікавою широкому колу фахівців.  

Згідно з дослідженнями зарубіжних та вітчизняних науковців, сутність 

хмарних технологій (обчислень) полягає в наданні кінцевим користувачам 

віддаленого динамічного доступу до послуг, обчислювальних ресурсів і додатків 

(включаючи операційні системи й інфраструктуру) через Інтернет [2].  

На багатьох підприємствах люди працюють у віддаленому режимі, 

передаючи всю необхідну інформацію через мережу Інтернет. Хмарні технології 

[2] надають споживачам рішення, повністю готові до роботи. Достатньо володіти 

будь-яким пристроєм, здатним з’єднатися з Інтернетом, і можна отримати доступ 

до віддаленої бази, яка розташовується на віддаленому сервері. Хмарні технології 

відкривають нові можливості для підключення віддалених і сезонних працівників. 

Збільшуючи кількість персоналу, керівник може як підключати співробітників до 

хмарного сервісу, так і відключати неактивних користувачів. 

Використання хмарних технологій полегшує роботу бухгалтера, а 

підприємцю дозволяє раціонально використовувати свої час та кошти. Як новий 

вид послуг, коли бухгалтерські дані підприємства зберігаються у віддаленому 

доступі на сервері іншої організації, такий варіант є оптимальним для малого та 

середнього бізнесу з метою економії витрат і часу на обслуговування. При цьому 

безпека та захист даних підприємства від втручання сторонніх осіб забезпечується 

сервером, на якому знаходиться інформація [3]. Хмарні технології достатньо 

гнучкі і швидко реагують на будь - які зміни. Така послуга, як хмарні технології, 

звільняє користувачів від проблем, що пов’язані з придбанням і налаштуванням 

серверу, збоїв внаслідок людського чинника. Спеціальні працівники завжди 

відстежують роботу цих технологій та при потребі надають технічну підтримку. 

Хмарні технології також зменшують витрати на програмне забезпечення та 
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оплату праці працівникам, що здійснюють обслуговування бухгалтерських систем 

на підприємстві. Практикуючі бухгалтери також відзначають ще одну зручність 

хмарних технологій, яка проявляється у можливості доступу до бухгалтерської 

інформації у будь – якій точці світу, де є доступ до мережі Інтернет, за допомогою 

планшета, ноутбука чи смартфона. Однією з головних умов ефективності 

використання хмарних технологій є правильний вибір сервісного провайдера, 

якого (якщо потрібно) підприємство або компанія може змінити та повернутися 

до звичного способу ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності [4]. Компанії, які займаються хмарними технологіями, найчастіше 

надають такі послуги: консультування щодо впровадження і подальшого 

використання хмарних технологій; підготовка додаткової копії бази даних 

підприємства; трансформація усіх бухгалтерських даних на віддалений сервер [3]. 

Ефективними подібні технології є для підприємств, які мають у своїй структурі 

віддалені філіали та підрозділи.  

Отже, в епоху активного зростання ринку мобільного Інтернету й 

популяризації бездротових мережних пристроїв концепція хмарних технологій 

стає особливо актуальною. Використання хмарних технологій у бухгалтерському 

обліку дозволить створити функціональну та ефективну основу для здійснення 

бухгалтерських операцій та управління загалом, автоматизувати роботу 

підприємства та своєчасно і чітко використовувати бухгалтерську інформацію.  

Список використаної літератури: 
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buhgalteriya-8-dlya-ukrayini. 

2. Фролов В. Впровадження "хмарних" технологій в практику 

бухгалтерського обліку / В. Фролов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. -№12.-
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4. Нові можливості платформи 8.3. Хмарні технології [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=novi-mozhlivosti-

platformi-83-khmarni-tekhnologii. 

 

 

ЛЮБИЙ ОЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДОВИЧ, 

к.е.н., виконавчий директор «Альтаір плюс» 

 

ПОБУДОВА МОДУЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В РАМКАХ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НА 

МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМБІНАТІ «АЗОВСТАЛЬ» 

 

Сучасний світ переживає бум розвитку і застосування корпоративних 

інформаційних систем (КІС), оскільки використання нових інформаційних 

технологій є одним з основних чинників впливу науково-технічного прогресу на 

усі сфери діяльності людини. 

Умови жорсткої конкурентної боротьби на міжнародних галузевих ринках 

зажадали від великих підприємств-експортерів, великих холдингів, що 

функціонують відповідно до світових стандартів і компаній з іноземним 

капіталом впровадження і застосування сучасних інформаційних систем і 

технологій, що отримали світове визнання, в процесі підготовки і ухвалення 

управлінських рішень. 

Більше того, для ефективного вирішення в нашій країні проблеми 

вдосконалення механізмів управління підприємствами необхідно провести 

підготовку і перепідготовку відповідних практичних фахівців, їх переорієнтацію 

на використання сучасної інформаційній технології.  

Сфера застосування нових інформаційних технологій на базі персональних 

комп'ютерів і розвинених засобів комунікації дуже велика. Вона включає різні 

аспекти - від забезпечення простих функцій службового листування до 

системного аналізу і підтримки складних завдань ухвалення рішень.  

https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=novi-mozhlivosti-platformi-83-khmarni-tekhnologii
https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=novi-mozhlivosti-platformi-83-khmarni-tekhnologii
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Таким чином, еволюція підходів до проектування і побудови КІС відповідає 

об'єктивно зростаючій складності об'єктів управління - підприємств і їх 

автономно функціонуючих підрозділів.  

Інформаційні технології вирішують на сучасному підприємстві наступні 

завдання управління складністю:  

- здійснення розподілених персональних обчислень, коли на кожному 

робочому місці досить ресурсів для обробки інформації в місцях її виникнення; 

- створення розвинених систем комунікацій, коли робочі місця сполучені 

для пересилки інформації; 

- приєднання до гнучких глобальних комунікацій, коли підприємство 

включається у світовий інформаційний потік;  

- створення і розвитку систем електронної торгівлі;  

- усунення проміжних ланок в системі інтеграції "підприємство - зовнішнє 

середовище" [1].  

Вказані причини роблять неможливим ефективне управління 

підприємством без задіювання ефективних засобів управління складністю, а саме 

кількісних методів. 

Для ефективного управління виробничо-господарською діяльністю 

комбінату необхідно використати систему R/3 в інтеграції з існуючими на 

комбінаті локальними інформаційними системами і окремими комплексами 

завдань, оскільки операції по відображенню фінансових і матеріальних потоків 

вже працюють в системі R/3. 

На комбінаті вже було зроблено впровадження модуля "Контролінг" на 

підприємстві, який інтегрується з усіма процесами і, що особливо важливо, має 

функціональний зв'язок з господарським модулем "Виробництво", це, дозволить 

здійснювати деталізоване планування процесу виробництва, координацію процесу 

і розрахунок потреби в матеріальних і фінансових ресурсах. 

Силами фахівців управління інформаційними технологіями було проведено 

передпроектне обстеження виробничих і господарських процесів в доменному 

цеху; виконано налаштування системи для аглодоменного виробництва. 
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Рис. 1. Етапи проекту по розробці і впровадженню ІСУ 
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Для впровадження модуля Human Resources (HR) системи SAP R/3 

необхідно розробити проект впровадження.  

Етапи проекту по розробці і впровадженню ІСУ представлені на рис.1.  

Підсистема управління тимчасовими даними дозволяє:  

- Управління робочим часом;  

- Планування робочого часу; 

- Реєстрація і облік подій робочого часу; 

- Відстежування і контроль змін;  

- Оцінка подій робочого часу;  

- Дані про тимчасові і ресурсні витрати;  

- Експрес-аналіз і звітність відповідно до законодавчих вимог. 

Висновки: 

1. Враховуючи усі недоліки існуючою багато років на комбінаті "Азовсталь" 

системи компенсації праці, необхідно було визначити шляхи виходу з кризи 

нарахування заробітної плати. Необхідно було відновити заробітну плату як 

ефективно діючу економічну категорію ринкової економіки, відновити її основні 

функції: відтворювальну, стимулюючу і таку, що регулює.  

2. Проведена процедура оцінки посад дозволила побудувати на комбінаті 

систему посад на основі використання експертних оцінок. 

3. Управління системою компенсаційних виплат завжди є складним 

динамічним процесом. У будь-якій виробничо-економічній системі з часом 

змінюються параметри і характеристики, що описують стан системи. 

Відбувається безперервна заміна одного стану іншим. Для управління системою 

компенсаційних виплат необхідно враховувати ці зміни, навчитися прогнозувати і 

управляти ними, тим більше якщо йдеться про автоматизовані способи 

управління. Тому вироблення управлінських рішень зрештою - це безперервний 

процес переробки інформації, що має потенційну можливість застосування нових 

інформаційних технологій.  

4. Впровадження нової інформаційної технології орієнтоване на існуючу 

структуру підприємства (міра ризику від впровадження зводяться до мінімуму), 
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при цьому враховується і майбутня структура (система розвивається строго 

відповідно до потреб і можливостей організації). Для обох варіантів принципово 

міняється використання інформаційної техніки: відбувається її переміщення з 

периферії інформаційної активності установи (окремі обчислювальні центри, різні 

розмножувальні і машинописні бюро, централізовані архіви і тому подібне) 

безпосередньо всередину установи. Тим самим ліквідовується розрив між 

інформаційною і організаційною структурами. 

5. Проаналізована новітня інтегрована інформаційна система R3, що надає 

багатий вибір функціональних можливостей в області розробок програмних 

засобів і їх застосування для управління персоналом.  

6. Впровадження і розвиток інтегрованої інформаційної системи R3 на 

комбінаті дозволить піднятися на якісно новий рівень управління в усіх областях 

діяльності підприємства - в області інформаційних технологій, економічної 

роботи, ведення основних технологічних і управлінських процесів. 

Список використаної літератури: 

1. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в 

управлении. - М: ИНФРА-М, 2001. - 158 с. 
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СЕКЦІЯ 5. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

 

ГОЛУБКА ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

к.е.н., старший викладач кафедри обліку і  

оподаткування та маркетингу, 

Мукачівського державного університету 

 

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ  

Аудит виробничої діяльності підприємства і витрат на виробництво є 

важливою і водночас складною частиною аудиторської перевірки. Одним з 

основних показників роботи будь-якого підприємства є випуск продукції та її 

собівартість. Останній показник залежить від багатьох чинників, на яких повинен 

зосередити увагу аудитор. Перевірка правильності визначення собівартості 

одиниці продукції (калькулювання) є важливою складовою аудиту витрат, так як 

механізм калькуляції – це інструмент розрахунку кожної складової собівартості 

одиниці продукції (робіт, послуг) на будь-якому етапі виробничого процесу. 

Метою аудиту собівартості продукції є складання аудитором висновку про 

те, чи відповідає інформація, відображена в обліку та у фінансовій звітності щодо 

собівартості продукції, в усіх істотних аспектах нормативним документам. 

Питання аудиторської діяльності постійно перебувають в центрі уваги 

науковців. Дослідженням проблемних питань аудиту витрат на виробництво 

продукції займалися такі вчені, як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Н.А. Іванова, Л.П. 

Кулаковська, Ю.В. Піча, О.В. Ролінський, А.Д. Шеремет, В. Савченко, В. Лисина, 

В. Чая, О. Тараній, Н. Беренда, Л. Арендар та інші. Тож аудит собівартості в 

контексті останніх змін законодавства залишається актуальною темою для 

дослідження. 

Собівартість продукції підприємства є найважливішим узагальнюючим 

показником економічної ефективності виробництва, в якому віддзеркалюються 

всі сторони його господарської діяльності. Ототожнювати поняття «витрати» та 
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«собівартість» не можна, оскільки витрати є складовою собівартості, а під 

собівартістю слід розуміти важливу економічну категорію, яка відображає рівень 

понесених поточних витрат на виробництво та реалізацію продукції, виражених в 

грошовому вимірнику [1].  

Завданням аудиту витрат і собівартості продукції є складання аудитором 

висновку про те, чи відповідає інформація, відображена у фінансовій звітності 

щодо витрат і собівартості реалізованої продукції, в усіх суттєвих аспектах 

нормативним документам, які регламентують порядок обліку, підготовки і 

подання фінансових звітів. 

Щоб скласти об'єктивну думку щодо інформації про витрати суб'єкта 

господарювання, випуск продукції та її собівартості, аудитору необхідно: 

- одержати обґрунтовану гарантію того, що інформація в бухгалтерській 

документації та інших джерелах даних із питань перевірки достовірна і достатня; 

- вирішити, чи правильно відтворена в обліку і звітності відповідна 

інформація. З цією метою аудитор повинен здійснити: перевірку наявності й 

правильності оформлення первинних документів, що є підставою для записів із 

формування собівартості продукції (робіт, послуг); перевірку правильності 

віднесення витрат до складу собівартості продукції (робіт, послуг); оцінку стану 

синтетичного й аналітичного обліку витрат на виробництво, що входять до 

собівартості продукції (робіт, послуг); перевірку правильності оприбуткування 

готової продукції; перевірку повноти правильності й достовірності відображення 

операцій із формування собівартості продукції (робіт, послуг) в обліку та 

звітності; оцінку правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг) 

за об'єктами калькулювання витрат; перевірку правильності відображення в 

обліку і звітності собівартості реалізованої продукції [5]. 

Нормативною базою перевірки планування, ведення обліку і калькулювання 

виробничої собівартості є такі законодавчі документи: 

 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»; 
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 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» – в частині, якщо підприємство самостійно визначає облікову політику й 

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів, порядку і 

способу реєстрації та узагальнення інформації; 

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 «Витрати» 

– в частині самостійного встановлення підприємством переліку і складу статей 

калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); 

 П(С)БО 9 «Запаси» – в частині визначення собівартості реалізованих 

товарів; 

 методичні рекомендації з формування собівартості продукції, робіт, 

послуг у промисловості, транспорті та інші; 

 наказ про облікову політику підприємства, який обов'язково повинен 

містити питання щодо методів обліку витрат на виробництво і калькулювання 

собівартості, перелік та склад статей калькулювання собівартості, методи 

нарахування заробітної плати, методи списання малоцінних швидкозношуваних 

предметів, порядок розподілу загальновиробничих витрат, методи оцінки 

незавершеного виробництва [5].  

Перед початком перевірки потрібно спершу ознайомитися з 

організаційними і технологічними особливостями виробництва, видами продукції 

(послуг), що випускаються підприємством [2].  

Аудит витрат на виробництво доцільно проводити у такій послідовності: 

перевірка правильності складання калькуляцій собівартості продукції за статтями 

витрат; перевірка формування витрат виробництва за їх елементами; перевірка 

правильності та обґрунтованості видатків за їх видами; вивчення собівартості 

продукції та пошук резервів для її зниження [3].  

Отже, собівартість – одна з важливих узагальнених показників ефективності 

виробництва, який дозволяє здійснювати контроль над витратами та оцінювати 

результат господарської діяльності підприємства. Зниження собівартості 

продукції актуальне для підприємства, бо це – джерело збільшення накопичень 

для розширення виробництва. Важливим питанням формування та розрахунку 
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собівартості є нормативне регулювання. Перевірка законності і достовірності 

витрат на виробництво і собівартість продукції допомагають виявити 

невикористані резерви, непродуктивні витрати і втрати. Таким чином, витрати 

собівартості безпосередньо пов'язані із фінансовим результатом підприємства. 

Скорочення або стримування зростання саме собівартості має найбільший вплив 

на кінцевий фінансовий результат діяльності та фінансовий стан підприємства 

загалом.  
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КОМУНІКАТИВНИЙ АУДИТ ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В КОМУНІКАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Сучасна глобальна економіка перетворюється на систему, що функціонує на 

основі комунікативних зв’язків. Під комунікативними зв’язками ми розуміємо 

канали інформації по яким здійснюється обмін інформацією, знаннями, 

інтелектуальною власністю. Успішний розвиток будь-якої комунікативної 

системи визнаються сьогодні знання, інформація та комунікативні канали.   

Перетворення інформації в основний ресурс розвитку постіндустріального 

суспільства зумовлює високі темпи розвитку інформаційного ринку. Успішно 

функціонувати в його умовах зможуть лише ті інформаційні служби, які зможуть 

забезпечити конкурентоздатність своїх продуктів та послуг. Така продукція є 

інформаційним відображенням реальної дійсності у цікавому для користувача 

аспекті та завжди двояко спрямована, виступаючи посередником між 

навколишнім світом і суб’єктом, що його пізнає. Тобто виникає наступний 

ланцюжок: знання автора – інформаційне повідомлення – знання споживача [1, с. 

191].  

Комунікація є найважливішим елементом системи управління знаннями, 

єднальною ланкою в структурі інтелектуального капіталу. Оскільки економічні 

системи не можуть розвиватися без відтворення всіх видів інтелектуального 

капіталу, без оновлення освітнього, культурного і наукового потенціалу, 

комунікативний чинник в розвитку економічних систем стає умовою 

економічного прогресу і внутрішнім елементом стійкого економічного зростання. 

В суспільстві у якому протікають глобаційні процеси, де активно 

розвиваються інформаційно-комунікаційні технології, все більш важливим 

факторм стає комунікація та інформація.  



 144 

Розкриваючи суть комунікаційного менеджменту як чинника підвищення 

ефективності управління економічними системами, доцільно підкреслити 

двоєдину природу комунікаційного менеджменту [6]. З одного боку, 

комунікаційний менеджмент є складовою теорії управління економічними 

системами. Він вивчає взаємодію і взаємозв'язок в часі і просторі елементів, 

які формують і ефективно використовують всі види капіталу економічних 

систем, а також пізнає закономірності обміну інформацією, знаннями і 

інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку економічної 

системи. З другого боку, комунікаційний менеджмент розглядається як 

самостійна професійна діяльність виробника, посередника і споживача 

(суб'єктів і об'єктів економічної системи) по реалізації комунікаційної стратегії, 

сформованої відповідно до мотивів, установок, інтересів, відносин і конкретних 

цілей кожного [6, 7]. 

При формуванні стратегії комунікативного менеджменту важливим є 

врахування дослідження макро- та мікросередовища організації, цільова 

аудиторія, а також зовнішні та внутрішні фактори що впливають на вибір 

комунікативної моделі стратегії організації. Одним із внутрішніх чинників є 

комунікативний аудит – це подетальний документований аналіз комунікативної 

поведінки організації зовнішнього та внутрішнього середовища, що дозволяє 

формувати, координувати та керувати комунікаціями з різними цільовими 

групами громадкості, а також здійснювати вплив на лояльну, шукану та небажану 

аудиторії підприємства.  

Комунікативний аудит є однією з сучасних форм комплексного контролю та 

оцінки окремих аспектів діяльності організації на основі аналізу особливостей її 

мовної комунікації. Структурний аналіз змісту та форм мовного обміну, що 

використовується в системі документообігу організації, в ході реалізації PR-акцій, 

повсякденному спілкуванні та інше є базовим методом комунікативного аудиту. 

Об’єктами досліджень можуть бути елементи робочого іміджу й репутації 

організації, що сформувалися в уявленнях різних груп громадськості та 

працівників даної організації [5]. 
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Таким чином, комунікативний аудит – це процес виявлення й аналізу 

зовнішньої та внутрішньої інформації стосовно організації, яка безпосередньо або 

неявно характеризує репутацію закладу (фірми, установи тощо), його образ, що 

сформувався в уявленнях різних груп громадськості та персоналу [1, 248]. 

Комунікативний аналіз дає можливість проаналізувати комунікативні 

канали та відносини організації  зі своїми співробітниками, таким чином виявити 

внутрішні проблеми організації, зокрема такі як: ефективні місця інформаційних 

потоків, що впливає на неузгодженість роботи співробітників, виявити приховану 

інформацію всередині організації, яка може впливати на імідж організації, її 

репутацію, як позитивно та і негативно, можливість координувати та керувати 

інформаційними потоками, вносити ясність до розуміння основних цілей та 

завдань організації, регулювати нерівномірність комунікативних навантажень. 

Організація в рамках такого підходу «персоніфікується», а комунікативний 

потік, що формується у результаті, сприймається як цілісний інформаційно-

комунікативний простір. Застосовуючи методи його структурного аналізу, 

складається уявлення про різні аспекти діяльності організації, її реальний імідж, 

назріваючих конфліктах і можливих способах вирішення. Сукупний аналіз змісту 

інформаційних потоків діяльності організації дасть змогу виявити приховані 

проблеми та потенціал її розвитку [3]. 

Комунікативний аудит має свої спеціфічні функції та методики, що 

допомагають підвищити ефективність прийняття рішень щодо налагодження, 

координації та контролю інформаційних-комунікаційних технологій внутрішніх 

та зовнішніх потоків підприємства. Удосконалити інформаційний обмін між 

внутрішніми складовими та зовнішнім середовищем, для управління системою 

комунікацій підприємства, яка містить дві частини: соціально-економічну та 

технологічну складову, в яких потрібно вчасно формувати, виявляти та 

координувати безліч складових системи комунікативного менеджменту 

підприємства, проводити їх діагностику та аудит.  

Займаються комунікативним аудитом сертифіковані аудитори державного 

взірця, це можуть бути незалежні експерти аудитори, аудиторські фірми. При 
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проведенні комунікативного аудиту аудитор дотримується і враховує специфічне 

законодавство,  кодекс етики ведення справи, передбачає здійснити повний аналіз 

змісту документації, кореспонденції, сайтів та всіх офіційних сторінок у інтернет 

мережах, досліджує текстову, візуальну та аудіальну інформацію, виявляючи її в 

чотирьох інформаційних потоках: зовнішньому, внутрішньому, вихідному та 

інтрернет- простір. 

На думку Татакі О.О., значну увагу потрібно приділити аналізу форм подачі 

матеріалу та використаним засобам сервісного обслуговування сайтів організацій, 

зважаючи на стихійність формування мережевого простору шляхом 

індивідуальних / колективних експериментів із сучасними комунікаційними 

технологіями [5]. 

Важливою ланкою в системі оцінок комунікативного  середовища є 

опитування, тестування співробітників даної організації. Опитування у формі 

анонімного або іменного анкетування може виявити абсолютно різні 

характеристики досліджуваного об'єкта і суттєво вплинути на результати 

дослідження. Переваги використання анонімних форм для комунікативного аудиту 

безсумнівні. Однак більш точна оцінка досягається співставленням результатів 

анонімного та іменного опитувань. Всю зібрану інформацію доцільно 

розміщувати в робочих таблицях, фрагменти аналізованих текстів приводити в 

авторських формулюваннях, уникаючи сумнівних імпровізацій, що іноді 

виникають у момент передачі основного змісту чужої мови  [5]. 

Таким чином, сьогодні одним із бізнес ресурсів є ефективно налагоджений 

комунікативний менеджмент на підприємстві, тобто система управління 

інформаційно-комунікаційною сферою суспільства, в якому комунікативний 

чинник розвитку економічних систем стає умовою економічного прогресу і 

внутрішнім елементом стійкого економічного зростання організації. Досліджуючи 

один із методів комунітативного менеджменту, а саме комунікативний аудит 

вдалося виявити та розкрити стратегічні питання управління щодо організації, 

який дає можливість впливу, координації та контролю на внутрішне та зовнішнье 

середовище організації, а також формувати, координувати та впливати на цільові 
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аудиторії організації. З допомогою комунікативного аудиту збільшується 

поінформованість керівництва про зовнішне та внутрішне комунікаційне 

середовище організації, результати його діяльності, досліджується ефективність 

застосовуваних PR –компаній, PR – акцій, іміджевих та маркетингових технологій 

підприємства, створюється можливість впливати та керувати комунікативними 

каналами, запобігти руйнування репутації компанії,  використанню методів та 

заходів підтримки та формуванню іміджу оргнанізації.  
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ЗАДАЧІ  ТА ДЖЕРЕЛА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ВИПЛАТ 

ПРАЦІВНИКАМ 

Методологічні та організаційні аспекти контролю, зокрема контролю виплат 

працівникам, досліджували у своїх роботах багато вітчизняних авторів, таких як: 

М.Т. Білуха, Л.В. Гуцаленко , Н.І. Дорош , Т.Г. Мельник , І.В. Саух , Л.П. Шевчук 

та інші. 

У сучасних умовах господарювання посилюється необхідність у більш 

жорсткому та ретельному контролі діяльності суб’єктів господарювання щодо 

дотримання трудового законодавства, у тому числі з питань виплат працівникам. 

Для цього призначені зовнішній і внутрішній контроль, які є 

взаємодоповнюючими, хоча і спрямовані на різні цілі.  Зовнішній контроль 

полягає у перевірці діяльності певного підконтрольного об’єкта відповідними 

уповноваженими суб’єктами контролю. Ст. 35 Закону України «Про оплату 

праці» та ст. 269 Кодексу законів про працю в Україні затверджено, що нагляд і 

контроль з боку державних органів за додержанням законодавства про оплату 

праці на підприємствах здійснюють [3]:  «центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю; органи доходів і зборів».  

Внутрішньогосподарський контроль праці та виплат працівникам має на 
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меті встановлення достовірності облікових і звітних даних стосовно нормування, 

документування, нарахування, утримання та розрахунків з оплати праці [1].  

До об’єктів внутрішньогосподарського контролю виплат працівникам 

належать: дотримання трудової, штатної дисципліни; використання фонду 

робочого часу; стан бухгалтерського обліку та звітності виплат працівникам. На 

систему внутрішньогосподарського контролю виплат працівникам покладено такі 

завдання: 

 – перевірка дотримання законодавчо встановлених норм та норм 

колективного договору при визначенні та нарахуваннi посадових окладiв i 

тарифних ставок, надбавок та доплат, інших виплат працівникам та пов’язаних з 

такими виплатами податків;  

– встановлення обґрунтованості планових завдань щодо норм і нормативів 

трудозатрат; перевірка правомірності використання обраних форм та систем 

оплати праці;  

– виявлення порушень вимог трудового законодавства та їх попередження у 

майбутньому [2] 

Узагальнивши напрацювання багатьох вчених щодо порядку здійснення 

контролю виплат працівникам на підприємстві, сформулюємо єдину 

послідовність контролю виплат працівникам з урахуванням методів контролю, що 

застосовуються на кожному з етапів [1]. На підготовчому етапі визначають 

об’єкти, джерела контролю, відбувається постановка завдань і вибір методів 

контролю. Послідовність здійснення контрольних процедур на методичному етапі 

така:  

– перевірка законності і обґрунтованості зарахування працівників на роботу 

та їх звільнення;  

– перевірка дотримання трудового законодавства та внутрішніх документів 

при нарахуваннi та виплатi працiвникам заробітної плати, допомоги, премiй, 

iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат, перевірка наявності фактiв 

несвоєчасних виплат та простроченої заборгованостi з виплат працівникам;  

– перевірка правильності обчислення сум відпускних, допомоги з 
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тимчасової непрацездатності, інших виплат працівникам;  

– перевірка вiдповiдності сум нарахованої до виплати заробiтної плати 

фактично виплаченiй (зазначенiй у вiдомостях на перерахування коштiв на 

картковi рахунки в установах банкiв);  

– перевірка дотримання законодавства при здiйсненнi операцiй із 

депонованою заробiтною платою 

– перевірка дотримання законодавства про iндексацiю грошових доходiв 

населення;  

– перевірка правильності здійснення обов’язкових нарахувань та утримань, 

пов’язаних з виплатами працівникам;  

– перевірка законності відображення в обліку та звітності виплат 

працівникам, перевірка відповідності даних синтетичного й аналітичного обліку 

щодо виплат працівникам;  

– інвентаризація пасивів у частині зобов'язань за виплатами працівникам.  

Порушення термінів виплати заробітної плати та законодавства про працю 

має правові наслідки та тягне за собою відповідальність [1]: 

 1. Адміністративну відповідальність (згідно зі ст. 41 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення), зокрема:  

– за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату не 

в повному обсязі передбачено штраф на посадових осіб підприємств у розмірі від 

30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

– за порушення або невиконання зобов’язань щодо колективного договору 

на посадових осіб накладають штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян [2].  

2. Кримінальну відповідальність (згідно зі ст. 172, 175 Кримінального 

кодексу України), зокрема: 

 – незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також 

інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від 2000 до 

3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або 
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виправними роботами на строк до 2 років;  

– безпідставна умисна невиплата заробітної плати більш як за 1 місяць 

карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на 

строк до 2 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років. 

Задля поліпшення репрезентативності результатів контролю виплат 

працівникам рекомендується складати аналітичні таблиці з активним 

використанням програмного продукту Excel, робочі документи, наприклад, звіт за 

результатами проведеного контролю, який узагальнить найважливішу 

інформацію, отриману під час перевірки.  

Отже, контроль виплат працівникам є важливим та невід’ємним елементом 

системи контролю на підприємстві та держави у цілому. Ефективна система 

контролю з використанням усього необхідного комплексу методів забезпечує 

управлінський персонал достатнім обсягом інформації для прийняття 

оперативних управлінських рішень, спрямованих на виправлення негативних 

наслідків порушень трудового законодавства, їх попередження та уникнення у 

майбутньому. Подальшого дослідження потребує контроль виплат працівникам з 

урахуванням галузевих особливостей діяльності підприємств. 

Список використаної літератури: 

 1. Арап Г.В. Шляхи вдосконалення контролю оплати праці / Г.В. Арап, І.Г. 

Пахомова // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Економіка». – 2017. 

– Вип. 4 (2). – С. 149–155. 18.  

2. Максімова В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності 

промислового підприємства – системний підхід до розвитку: [монографія] / В. Ф. 

Максімова. – Одеса: ОДЕУ, 2016.  

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» 

[Електронний ресурс]: затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 

р. № 601. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.  



 152 

СЕКЦІЯ 6. 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

ІГНАТИШИН МАРІЯ ВАСИЛІВНА, 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

БУРДЮХ ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА,  

магістр зі спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Мукачівського  державного університету 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Рівень розвитку регіонів будь-якої країни відрізняється один від одного. На 

це впливають різні чинники, такі як історія, клімат, природні умови та інше. Для 

того, щоб країна розвивалася рівномірно, необхідно здійснювати збалансування 

бюджетів всіх рівнів, тобто проводити бюджетне регулювання. Саме тому 

дослідження методів бюджетного регулювання сьогодні є надзвичайно 

актуальним.  

Бюджетне регулювання є інструментом вирівнювання бюджетів, оскільки 

впливає на соціально-економічний розвиток регіонів та на циклічний розвиток 

економіки країни в цілому. Збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів 

проводиться за допомогою особливих методів. Основними методами бюджетного 

регулювання виступають:  

- метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків та доходів, 

що поступають до місцевих бюджетів;   

- надання міжбюджетних трансфертів. 

Найважливішим та найефективнішим методом бюджетного регулювання 

виступають міжбюджетні трансферти. Вони є однією з найважливіших форм 

фінансування соціально-економічного розвитку країни [2]. Згідно з Бюджетним 

кодексом України [1], міжбюджетні трансферти – це «кошти, які безоплатно і 

безповоротно передаються з одного бюджету до іншого». Виділять чотири види 
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трансфертів:  базову дотацію; субвенції; реверсну дотацію; додаткові дотації. 

У 2017 році з Державного бюджету до місцевих було перераховано 272,6 

млрд. грн. офіційних трансфертів, що склало майже третину державних видатків. 

Законом України про Державний бюджет України на 2017 рік загальний 

обсяг базової дотації затверджено в сумі 5,9 млрд. грн., що на 1,1 млрд. більше, 

ніж на 2016 рік. Базова дотація надається державним бюджетом для місцевих і 

служить інструментом для підвищення фіскальної спроможності.  

Протилежною до базової є реверсна дотація, котра надається з місцевих 

бюджетів до державного. Вона забезпечує перерозподіл коштів між багатими та 

бідними регіонами. Обсяг реверсної дотації у 2017 році становив 3,9 млрд. грн., 

що на 0,8 млрд. грн. більше ніж у 2016 році.  

Також виділяється додаткова дотація, котра направляється на видатки, у 

сфері освіти та охорони здоров’я, які не фінансуються за рахунок субвенцій. У 

2017 році з державного бюджету було перераховано додаткових дотацій на суму  

16,2 млрд. грн., що на 14,1 млрд. грн. більше від 2016 року. 

Крім дотацій до міжбюджетних трансфертів відносять і субвенції. У 2017 

році було надано 250,9 млрд. грн. субвенцій, що на 61,8 млрд. грн. більше, ніж у 

2016 році. З них на здійснення державних програм соціального захисту 124,7 

млрд. грн., на освіту – 51,7 млрд. грн., на охорону здоров’я – 62,1 млрд. грн., інші 

субвенції склали 12,4  млрд. грн. [3]. 

У 2015 році була проведена реформа міжбюджетних відносин, яка повинна 

забезпечити приріст власних доходів місцевих бюджетів та скорочення офіційних 

трансфертів. Для того, щоб оцінити фінансову спроможність місцевих бюджетів 

проаналізуємо частку офіційних трансфертів з державного бюджету в доходах 

бюджету Закарпатської області протягом 2014-2017 рр. 
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Таблиця 1 

Частка офіційних трансфертів з державного бюджету в доходах 

бюджету Закарпатської області протягом 2014-2017 рр. [4] 

Роки 
Доходи бюджету Закарпатської 

області, тис. грн. 

Офіційні трансферти з 

державного бюджету тис. грн. 

Частка ОТ у 

загальних 

доходах, 

2014 6 668 883,6 5 088 815,6 76% 

2015 8 433 086,7 6 361 998,7 75% 

2016 10 122 170, 4 7 015 257,3 69% 

2017 14 011 340,8 9 402 505,7 67% 

Як бачимо, за період 2014-2017 років частка офіційних трансфертів з 

державного бюджету з кожним роком скорочувалася, і водночас збільшувалися 

власні доходи. Така тенденція свідчить про те, що реформа забезпечила 

покращення фіскальної спроможності області. Завдяки цій реформі зросли 

субвенції, у 2017 році вони становили 8,2 млрд. грн., що на 6 млрд. грн. більше 

ніж у 2014 році. А розмір дотацій у 2017 році становив 1,2 млрд. грн., що на 2 

млрд. грн. менше ніж у 2014 році. Отже кошти почали використовуватися за 

цільовим призначенням. 

Водночас система міжбюджетних відносин у 2017 році характеризувалася 

нестабільністю. Великою проблемою ефективності використання наданих 

бюджетних ресурсів є надходження трансфертів до місцевих бюджетів наприкінці 

бюджетного періоду. У 2017 році майже 28% всіх трансфертів були перераховані 

у листопаді – грудні, через це регіонами не виконано багато програм [3]. 

Отже бюджетне регулювання посідає дуже важливе місце в системі 

управлінні бюджетними відносинами. Система бюджетного регулювання 

потребує багатьох змін, і в першу чергу вдосконалення законодавства. Необхідно 

стимулювати до створення об’єднаних територіальних громад, чітко розмежувати 

повноваження органів місцевого самоврядування, а також унормувати надання 

дотацій та субвенцій. 
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ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПДВ – це податок на споживання, тягар якого відчувають не лише платники 

податку до бюджету, але і покупці створених в процесі виробництва і обігу 

матеріальних благ. Перевагою даного визначення є чітке зазначення податкового 

навантаження на покупця, який і є реальним платником податку[1]. 

Використання терміну “ефективність”, у сфері непрямого оподаткування 

можна виділити такі види ефективності: 
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Таблиця 1. 

Види ефективності у сфері непрямого оподаткування 

Використання терміну 

ефективності у непрямому 

оподаткування ПДВ 

Характеристика ознак видів ефективності у непрямому 

оподаткуванні ПДВ 

економічна ефективність ПДВ характеризується можливістю ПДВ зменшувати порушення 

у структурі споживання порівняно з іншими непрямими 

податками 

фінансова ефективність ПДВ здатність полегшувати негативний вплив на фінанси 

суб'єкта господарювання – платника ПДВ 

фіскальна ефективність ПДВ можливість забезпечувати приблизно однаковий рівень 

надходжень ПДВ в країнах із схожими соціально-

економічними умовами господарювання, а також 

забезпечення повноти та стабільності надходження податку 

ефективність адміністрування 

ПДВ 

характеризується мінімізацією витрат пов'язаних із 

справлянням ПДВ, що досягається за рахунок 

удосконалення чинного законодавства, спрощення 

механізму адміністрування, проведення роз’яснювальних 

робіт та підвищення якості контрольно – перевірочної 

діяльності  

 На нашу думку, ефективність адміністрування ПДВ є складовою частиною 

фіскальної ефективності, тому показники, що використовуються для її 

розрахунку, можна застосовувати в подальшій оцінці фіскальної ефективності 

ПДВ. До таких показників належать: 

Таблиця 2 

Показники оцінки фіскальної ефективності 

Показники оцінки фіскальної 

ефективності 

Значення  показника фіскальної ефективності 

питома вага стягнутих податкових 

зобов’язань у донарахованих сумах з ПДВ, 

виявлених у результаті перевірок 

даний показник вказує на ефективність роботи 

податкових органів та дає можливість 

мобілізувати додаткові кошти до бюджету 

співвідношення обсягу зменшених сум ПДВ 

до загального обсягу заявлених сум до 

відшкодування 

дає можливість зменшити втрати бюджету, 

співвідношення обсягу зменшених сум ПДВ до 

загального обсягу заявлених сум до 

відшкодування, та можливість зменшити втрати 

бюджету, щодо надходження податку 

обсяг ПДВ, що припадає на тіньовий сектор даний показник дає можливість оцінити масштаб 

втрат Державного бюджету внаслідок тінізації 

економіки 

 Фіскальна ефективність – це можливість стабільного забезпечення 

очікуваного рівня надходжень, притаманного державам, які знаходяться в 

подібних соціально-економічних умовах та характеризуються схожим рівнем 

розвитку. У кількісному вимірі, фіскальна ефективність ПДВ вимірюється як 



 157 

частка надходжень цього податку у ВВП. 
 

 Щодо ефективності збору та відшкодування ПДВ можна зробити висновки 

використовуючи дані таблиці 3. 

 Відповідно до даних найбільш неефективним адміністрування ПДВ було 

протягом 2012 та 2016 рр., де коефіцієнт ефективності відшкодування ПДВ 

становив 28,99 % та 29,41 % відповідно. Щодо коефіцієнта ефективності збору 

ПДВ, то він характеризується значними коливаннями. 

Найбільший його розмір спостерігався в 2013 р. та становив 80,91 %, а 

найменший ромір у 2016 р. – 70,59 %. 

Слід відмітити, що оцінка витратності адмініструваня ПДВ є дуже 

важливою, оскільки розрахований коефіцієнт витратності адміністрування ПДВ 

дає можливість виявити, на скільки чисті надходження податку покривають 

витрати на адміністрування податку. 

Таблиця 3. 
 

Динаміка ефективності збору та ефективності відшкодування ПДВ 

за 2011 – 2017 рр., % 
Показники/роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт фективності 

збору ПДВ 72,80 71,01 80,91 75,25 75,13 70,59 73,46 

Коефіцієнт фективності 

відшкодування ПДВ 27,20 28,99 19,09 24,75 24,87 29,41 26,54 

Розраховано за [4] 

У табл. 4. наведено розрахунки в Динаміці коефіцієнта витратності 

адміністрування ПДВ. 

Таблиця 4. 
 

Динаміка коефіцієнта витратності адміністрування ПДВ у 2011 – 2017 рр. 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати податкового 

адміністрування ПДВ, 

млрд грн 1,49 2,02 1,69 1,64 2,21 2,36 2,09 

Коефіцієнт витратності 

адміністрування, % 39,87 45,59 50,06 52,62 58,87 58,81 61,39 

 

Із таблиці 4 видно, що впродовж аналізуючого періоду коефіцієнт зберігав 

тенденцію до зростання і лише у 2016 р. зменшився на 0,06 пункту. Даний 
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показник не може використовуватися самостійно, оскільки при його аналізі 

випливає, що проблем з адмініструванням ПДВ немає. Але як показує практика, 

що проблеми існують які полягають у суттєвому впливі тіньової економіки на 

недоотримання коштів до бюджету. 

 Не зважаючи на це, коефіцієнт витратності адміністрування може 

використовуватися як складова системи коефіцієнтів оцінки ефективності 

справляння ПДВ. 

До чинників, що впливають на фіскальну ефективність такого податку, 

можна віднести: рівень податкової ставки; сальдо експортно-імпортних операцій, 

здатне звужувати чи розширювати податкову базу; обсяг податкових пільг, суму 

недоїмки, що безпосередньо впливає на розмір податкових надходжень. На наш 

погляд у перспективі доцільно поступово переходити до диференційованої шкали 

ставок, керуючись принципом: товари першої необхідності – знижена ставка, усі 

інші товари - стандартна ставка[2].  

Передуючи введенню диференційованих ставок ПДВ в Україні мають бути 

виконанні такі заходи: покращення контрольно-перевірочної роботи органів 

Державної фіскальної служби України; підвищення рівня свідомості платників 

податків, створення умов для зменшення ризиків ухилення від оподаткування[3]. 

Результати проведеного аналізу фіскальної ефективності ПДВ дають змогу 

зробити висновки.  

По-перше, існує велика кількість підходів, методів для розрахунку 

фіскальної ефективності. Для всебічної оцінки потрібно використовувати систему 

показників, які б доповнювали одне одного та формували практично повну 

картину. 
 

По-друге, при наявності системи оцінки залишається проблема із 

інформаційною базою, а саме отримання повної, достовірної інформації, а також 

отримання її вчасно. Дана ситуація є складною у вирішенні при вітчизняному 

рівні тіньової економіки, до визначення частки якої існує також багато підходів, 

певні з яких значно відрізняються у своїх результатах. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Внаслідок здійснення фінансово-господарської діяльності відбуваються 

зміни у пасивах та активах підприємства, що зумовлюються здійсненням операцій 

виробничо-господарської діяльності які визначаються на засадах вже розроблених 

бюджетів доходів та витрат і бюджету руху грошових коштів[1].  

На підприємстві доцільно формувати три основні бюджети (бюджет доходів 

та витрат, бюджет руху грошових коштів та балансовий бюджет), що дає змогу 

виконати одне із найголовніших завдань контролювання бюджетів – оцінити 

фінансову стійкість підприємства на засадах розрахунку низки показників, що 

характеризують майновий стан, ліквідність, платоспроможність, ділову 

активність та рентабельність підприємства[2].  

http://www.rusnauka.com/
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Для тих підприємств, які вже раніше у попередніх бюджетних періодах 

формували бюджет активів і пасивів найбільш ефективним інструментом 

розроблення цього бюджету на плановий період є Матриця Моблі (табл. 1), у 

протилежному випадку можна відштовхуватись від звітного Балансу 

підприємства (Форми №1).  

Матриця Моблі дозволяє відстежити усі зміни у фінансовому становищі 

організації протягом планового періоду.  

Таблиця 1. 

Матриця Моблі для ПП «Осіріс» на ІІ півріччя 2018 р. з формування  

бюджету активів і пасивів, гр. од. 

Бюджет активів і 

пасивів на поч. 

2018 р. 

Регулювання 

балансових 

рахунків 

Бюджет 

доходів та 

витрат 

Бюджет руху 

грошових коштів 

Бюджет активів і 

пасивів на поч. ІІ 

півріччя 2018 р. 

1 2 3 4 5 

АКТИВИ    АКТИВИ 

Грошові засоби       Грошові засоби 

Дебіторська 

заборгованість 

 Виручка від 

реалізованої 

продукції 

Гроші, що 

надійшли за 

реалізовану 

продукцію 

Дебіторська 

заборгованість 

Запаси  Собівартість 

реалізованої 

продукції 

Частина грошових 

засобів, які 

витрачено на 

виготовлення 

готової продукції 

Запаси 

Первісна вартість 

основ. засобів 

  Інвестиції Первісна вартість 

основ.засобів 

Амортизація 

основних засобів 

 Амортизаційні 

відрахування 

 Амортизація 

основних засобів 

Залишкова 

вартість основних 

засобів 

   Залишкова 

вартість 

основних засобів 

Незавершене 

будівництво 

   Незавершене 

будівництво 

Первісна вартість 

нематеріальних 

активів 

  Інвестиції Первісна вартість 

нематеріальних 

активів 

Амортизація 

нематеріальних 

активів 

 Амортизаційні 

відрахування 

 Амортизація 

нематеріальних 

активів 

Залишкова 

вартість 

нематеріальних 

активів 

   Залишкова 

вартість 

нематеріальних 

активів 
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ПАСИВИ    ПАСИВИ 

Кредиторська 

заборгованість 

 Накладні 

витрати 

Погашена кредит. 

заборгованість 

Кредиторська 

заборгованість 

Податки до 

сплати 

 Податки 

нараховані 

Податки сплачені Податки до 

сплати 

Інші зобов’язання  Інші витрати Повернення 

зобов’язань 

(збільшення 

зобов’язань) 

Інші 

зобов’язання 

Статутний 

капітал 

  Зміни статутного 

капіталу 

Статутний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

 Чистий 

прибуток 

 Нерозподілений 

прибуток 

 

Перший стовпчик матриці демонструє ситуацію з активами та пасивами 

компанії на початок звітного періоду.  

Другий передбачає корегування балансу за операціями, які не зумовлюють 

отримання доходів чи грошових коштів.  

Третій стовпчик демонструє усі негрошові операції, що зумовлюють зміни у 

доходах та витратах. Рух грошових коштів за відповідними категоріями 

відображено у четвертому стовпці.  

П’ятий стовпчик показує стан активів та пасивів на кінець планового 

бюджетного періоду з урахуванням змін, що зумовлені виробничо-

господарськими операціями.  

Отже, можна зробити висновки: 

1. Тільки сформувавши три основних бюджети підприємства (бюджет 

доходів та витрат, бюджет руху грошових коштів та балансовий бюджет) можна 

комплексно оцінити фінансовий стан організації та зміни, що відбудуться у ньому 

внаслідок реалізації запланованих виробничо-господарських операцій. 

2. Для формування реалістичних основних бюджетів необхідно побудувати 

якісну систему вхідного інформаційного забезпечення, яка передбачає 

розроблення низки кошторисів, планів, планів-графіків, спеціальних та 

допоміжних бюджетів. 

3. Для забезпечення розроблення бюджету активів і пасивів доцільно 

використовувати Матрицю Моблі, яка дозволяє взаємопов’язати між собою три 
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основних бюджети та відстежити зміни у фінансовому становищі компанії 

протягом планового бюджетного періоду. 

       На більшості вітчизняних підприємств основною ціллю впровадження 

бюджетних систем є удосконалення управління грошовими потоками для 

уникнення касових розривів та підтримання необхідного рівня 

платоспроможності.  

Для будь-якого суб’єкта господарювання дефіцит коштів означає 

нездатність розрахуватися за своїми зобов’язаннями, тобто відбувається 

зростання кредиторської заборгованості та відповідно зниження його 

платоспроможності. Але надлишок грошових коштів спричиняє їх знецінення у 

часі через вплив інфляції. Отже, необхідно ефективно організовувати рух 

грошових коштів на підприємстві[3]. 

Для того, щоб краще оцінити організацію грошових потоків на 

досліджуваному підприємстві необхідно провести коефіцієнтний аналіз.  

Таблиця 2. 

Показники руху грошових потоків ПП «Осіріс»  протягом 2015-2017 рр. [1] 

Показники 2015 2016 2017 

Відхилення ± 

2017 від 

2016 

2017 від 

2015 

Коефіцієнт ліквідності 

грошового потоку 
1,006 0,983 0,994 0,011 -0,011 

Коефіцієнт ефективності 

грошового потоку 
0,006 -0,016 -0,005 0,011 -0,011 

Коефіцієнт покриття 

доходу грошовим потоком 
1,232 1,960 1,041 -0,918 -0,191 

Коефіцієнт окупності 

грошового потоку 
0,993 1,016 1,005 -0,011 0,011 

Коефіцієнт поповнення 

грошових засобів 
29,729 60,667 83,040 22,372 53,311 

Коефіцієнт притоку 

грошових засобів 
0,007 -0,017 -0,005 0,022 -0,012 

Отже, виходячи із даних табл. 2, можемо оцінити стан грошових потоків 

підприємства. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку свідчить про 

забезпеченість витрачання грошових засобів їх надходженнями. Значення 
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коефіцієнта ліквідності грошових потоків у 2017 році було 0,994, що свідчить про 

здатність підприємства покривати витрати грошових коштів позитивним 

грошовим потоком. При визначенні показника ефективності грошових потоків 

позитивною тенденцією буде вважатись його постійне зростання протягом всього 

періоду. Найвищий рівень цього показника слід відмітити в 2015 році. На ПП 

«Осіріс» не простежується стійка динаміка до збільшення коефіцієнта 

ефективності грошових потоків. Протягом 2016-2017 рр. спостерігаються від’ємні 

значення цього показника, що вказує на неефективне використання грошових 

потоків, і пояснюється від’ємним значенням отриманого чистого грошового 

потоку підприємства.  

Коефіцієнт покриття доходу грошовим потоком дозволяє судити про 

можливість виконання підприємством своїх зобов’язань перед кредиторами, 

акціонерами. На даному підприємстві цей коефіцієнт має позитивну динаміку, що 

заслуговує на схвальну оцінку. 

Коефіцієнт окупності грошового потоку відображає скільки гривень 

грошових виплат потрібно здійснити, для отримання 1 гривні грошових 

надходжень. Найнижче значення цього коефіцієнта на даному підприємстві 

спостерігається у 2015 році і становить 0, 993, що є позитивним, але протягом 

наступних років, це значення зросло вище 1, а це означає, що витрати значно 

перевищують доходи. Тобто у 2016 – 2017 роках грошовий потік 

характеризується низьким рівнем окупності. 

Коефіцієнт поповнення грошових засобів характеризує ступінь збільшення 

залишку грошових засобів на підприємстві. Значення даного коефіцієнта має 

тенденцію до збільшення, у 2017 році він становив 83,040, що на 22,372 більше 

ніж у 2016 році та на 53,311 більше від 2015 року. 

Коефіцієнт притоку грошових засобів характеризує скільки гривень чистого 

грошового потоку генерує 1 гривня грошових надходжень. Найвище значення 

показника спостерігалося в 2015 році і становило 0,007, потім відбувалося 

зменшення до від’ємного значення, що є негативним явищем для підприємства. 

Отже, як показує проведений аналіз нам вдалося визначити наскільки 
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ліквідними, окупними та ефективними є грошові потоки. Він дав змогу оцінити 

забезпеченість підприємства грошовими коштами, а також адекватність їх 

використання. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується наявністю 

значної кількості чинників, які негативно впливають на функціонування держави 

та підприємства. До таких чинників, крім глобальної економічної кризи варто 

віднести, насамперед, нестабільність податкового і регуляторного законодавства, 

інфляційні процеси, недоступність кредитних ресурсів, посилення конкуренції, 

низький рівень капіталізації фондового ринку, зниження рівня інвестиційної 

активності, уповільнення платіжного обороту, зростання числа збиткових 

підприємств. Дія цих чинників викликає аритмію в русі матеріальних і 

фінансових потоків, призводить до значних втрат і збитків і, як наслідок, втрати 



 165 

підприємством фінансової безпеки. З огляду на це актуальним напрямком сталого 

функціонування українських підприємств є формування системи управління 

фінансовою безпекою підприємства. 

Мета дослідження полягає у визначені: умов та параметрів функціонування 

управління системою фінансової безпеки підприємства; організаційних форм та 

показників оцінки управління системою фінансової безпеки підприємства; 

напрямків удосконалення управління системою фінансової безпеки підприємства. 

Національна, державна та економічні безпеки як наукові категорії - 

наріжний камінь щодо забезпечення виживання та стійкого розвитку будь-якої 

держави. Визначення їх за допомогою категорій суспільних наук завжди 

перетворювалося на камінь спотикання. Складний багатокомпонентний характер 

цих понять є причиною жвавих наукових дискусій, адже від їх розуміння 

залежить формування державної стратегії безпеки. 

Виходячи з глобального підходу, під фінансовою безпекою підприємства 

визначимо такий стан фінансових ресурсів, за якого забезпечується ефективна 

(прибуткова) діяльність підприємства, захист його фінансових інтересів та 

здатність зберігати свою ліквідність і платоспроможність та фінансові можливості 

під впливом різного роду небезпек і загроз. 

Дослідження підтвердило, що на рівні господарюючих суб'єктів фінансова 

безпека не стала чинником прибуткової роботи підприємства, її зв'язок з 

національною безпекою залишається досить віртуальним. 

Одним із головних чинників організації фінансової безпеки підприємства є 

її організація управлінням. Відповідно до цього, під управлінням системою 

фінансової безпеки підприємства розуміється свідомий та цілеспрямований вплив 

із боку суб'єктів управління підприємством і системою його безпеки на суб'єкти 

безпеки (організація й управління фінансами, планування, контроль і аналіз 

фінансів, інформаційні ресурси, зовнішньоекономічна діяльність, персонал і. т.д.), 

який здійснюється з метою направлення їх дії на зниження рівня загроз і ризиків, 

а також попередження небажаних результатів фінансової діяльності [1, c. 75-78]. 

Управління системою фінансової безпеки будь-якого підприємства можна 
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розглядати як сукупність відносин фінансової безпеки, реалізованих за 

допомогою організаційної структури та функцій управління, нормативно-

правового й організаційно-економічного забезпечення, процесів реагування на 

погрози та наявність моделі прийняття рішення залежно від ситуації. 

Таким чином, ефективне функціонування управління системою фінансової 

безпеки підприємства передбачає постійну взаємодію функцій управління: 

керівництва, організації, планування, мотивації, аналізу та контролю в процесі 

прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом і структурними 

підрозділами. 
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ПРОБЛЕМА ВИЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ З ПОТЕНЦІЙНО 

ВАЖЛИВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ 

Реформа фіскальної децентралізації в Україні зумовила зростання обсягів 

вільних грошових ресурсів органів місцевого самоврядування (далі – ОМС). Утім, 

актуальним лишається питання ефективності розпорядження отриманими 

ресурсами, які муніципальна влада схильна спрямовувати на строкові депозитні 

рахунки в державних банках, хоча б для часткового збереження їх вартості. Таким 

чином, загострюється проблема вилучення фінансових ресурсів з потенційно 

важливих соціально-економічних проектів розвитку регіонів.  

З метою моніторингу динаміки використання муніципальних фінансових 

ресурсів доцільно вивчити часовий розподіл розміщення та зняття депозитних 
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коштів у розрізі основних видів бюджетів ОМС. Так, у дослідженні 

проаналізовано особливості розміщення коштів бюджетами областей, міст 

обласного підпорядкування та районними бюджетами. Додатково висвітлені 

тенденції зміни усереднених депозитних ставок протягом 2016–2018 рр. загалом 

по системі та в розрізі досліджуваних видів бюджетів. 

Станом на кінець 2018 року обсяг залишків на депозитних рахунках 

бюджетів сіл – 396 млн грн, депозити розмістили 65 бюджетів. Лідером за 

залишками на депозитних рахунках є с. Новолуганське (Донецька обл.) – 170 млн 

грн (43% від загального обсягу), при цьому депозит було оформлено в лютому 

2018 року, жодного руху коштів протягом року не відбувалося.  

Станом на аналогічний період 2017 року с. Новолуганське також було 

лідером за обсягом залишків на депозитних рахунках (140 млн грн), при цьому 

депозит був розміщений у березні.  

 

Рис. 1. Динаміка залишків та сальдо 

депозитних вкладів бюджетів сіл  

у 2016-2018 рр., млн., грн. [1] 

Рис. 2. Динаміка розміщення та відтоку 

депозитних вкладів бюджетів сіл  

у 2016-2018 рр., млн.грн [1] 

 

 

Рисунки 1 та 2 відповідно демонструють динаміку залишків депозитних 

вкладів бюджетів сіл та їх розміщення у 2016-2018 рр. Залишки коштів на 

депозитних рахунках сіл різко зросли в 2017 році порівняно з 2016 роком. Утім, у 

2018 році спостерігається незначне зменшення вкладень. На відміну від решти 

проаналізованих бюджетів ОМС, для бюджетів сіл характерне максимальне 

нарощення депозитів не в січні, а в лютому березні. 
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Політика управління депозитами бюджетів сіл подібна до районних 

бюджетів – різке нарощення на початку року, стабілізація депозитного портфеля 

протягом наступних місяців та відтік наприкінці року. 
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ФІСКАЛЬНІ ЕФЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 

З метою прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту 

активно проводиться гармонізація податкової системи України до європейських 

вимог. У цьому процесі одним із найважливіших є питання спрощення 

адміністрування податків та досягнення його фіскальної ефективності. Проблема 

адміністрування податків в системі економічних відносин завжди мала особливу 

значущість. Для будь-якої країни це найважливіша категорія державних фінансів, 

що використовується у вигляді інструменту податкового регулювання.  

Зокрема, науковці формулюють наступне визначення фіскальної 

ефективності: «фіскальна ефективність податку – це можливість стабільного 

забезпечення очікуваного рівня надходжень, притаманного країнам, які 

перебувають у подібних соціально-економічних умовах. У кількісному вимірі 

фіскальна ефективність (у широкому розумінні) – це здатність підвищувати 

податкове навантаження (частину податків у ВВП в даній країні). У вузькому 

розумінні ефективність вимірюється як частка надходжень податку у ВВП» [1, с. 

31].  

Так, у Податковому Кодексі України термін «фіскальної достатності» 

трактується як «встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності 
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досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями» [2]. 

Водночас зазначено, що адміністрування податків, зборів та інших платежів 

визначається як сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх 

посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних 

відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників 

єдиного внеску та об'єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування 

платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів 

відповідно до порядку, встановленого законом.   

Фіскальні ефекти адміністрування податків необхідно розглядати у 

широкому та вузькому сенсах. У вузькому сенсі, це, в першу чергу, здатність 

забезпечувати своєчасні і в повному обсязі податкові надходження до бюджету, 

тобто бюджетоутворюючі ефекти [3]. Отже, викликані адмініструванням податків 

ефекти можуть позначитися не тільки на розмірах бюджету, а й на соціально-

економічних процесах, віддалених від конкретного місця і часу адміністрування. 

Звісно, найголовнішими цілями адміністрування податків є бюджетоутворюючі 

ефекти. Однак, застосування відповідних заходів та інструментів дозволяє 

вирішувати й певні завдання соціально-економічного розвитку держави. 

Податок на додану вартість (далі – ПДВ) займає одне з головних місць у 

податковій системі України, він звісно має свої переваги та недоліки як з 

фіскальних позицій, так і з огляду регулювання обсягів споживання. Об’єктивна 

необхідність застосування ПДВ в Україні пояснюється прагненням нашої держави 

до інтеграції у ЄС, однією з умов якого є використання саме цього податку. І, 

скасувавши ПДВ, Україна просто випаде з інтеграційних процесів не лише в 

Європі, а й у світі. 

Істотною проблемою в Україні є відшкодування ПДВ. Сумніви щодо 

потреби цього податку для країни виникають з огляду на те, що [4, с. 214]:  

– відбуваються масові зловживання під час нарахування ПДВ; 

– виникають труднощі з відшкодуванням ПДВ; 

– відбувається лобіювання фінансових інтересів первинних 

олігархічних сил. 
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У Податковому кодексі України міститься процедура автономного 

відшкодування податку на додану вартість. Запровадження такої процедури 

допоможе податковим органам здійснювати відшкодування сумнівним платникам 

податку на додану вартість в оперативному режимі. Це значно прискорить процес 

відшкодування і позбавить від контакту з податковою службою. Але право на 

бюджетне відшкодування мають не всі платники. 

З метою уникнення проблем відшкодування та ретельного контролю за 

сплатою ПДВ в Україні, з 1 липня 2015 року внесені зміни до Податкового 

кодексу України і введено систему електронного адміністрування ПДВ. 

Система електронного адміністрування ПДВ, що організована на 

центральному рівні ДФС, забезпечує автоматичний облік у розрізі платників 

податку [5]: 

– сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових 

накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – 

ЄРПН), та розрахунках коригування до них; 

– сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну 

територію України; 

– сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі 

електронного адміністрування ПДВ; 

– суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові 

накладні в ЄРПН. 

Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних змін 

до загальних принципів справляння ПДВ, затверджених Кодексом. Норми 

Кодексу, які визначають коло платників ПДВ, об’єкт оподаткування, принципи 

формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, залишаються 

незмінними. 

Так, податок на додану вартість лишається основним джерелом наповнення 

державного бюджету, у січні – вересні 2017 року надійшло 223,9 млрд грн цього 

податку, що на 59,5 млрд грн, або більш ніж на третину, перевищує відповідний 

показник попереднього року. Збільшення відбулося за всіма складовими податку: 
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з вироблених в Україні товарів – на 31,6 млрд грн, або на 31,7 %; із ввезених на 

територію України товарів – на 48,5 млрд грн, або на 37,8 % [6, с. 36]. 

Як спостерігаємо на рис. 1, збільшився проти відповідного періоду 

попереднього року також обсяг відшкодованого податку з бюджету – на 23,8 млрд 

грн, або на 37,4 %. Попри певні проблеми з відшкодуванням податку з бюджету 

на початку року, у ІІ та ІІІ кварталах вдалося стабілізувати його адміністрування. 

На це вказує вирівнювання місячних обсягів відшкодувань починаючи з середини 

року. Це, ймовірно, пов’язане із запровадженням нового порядку відшкодування 

ПДВ, передбаченого змінами до Податкового кодексу від 21 грудня 2016 року.  

 

Рис. 1. Щомісячні обсяги надходжень та відшкодувань ПДВ з бюджету 

за 2016–2017 рр. в Україні [5, с. 37] 

Зокрема, цими змінами передбачено формування лише одного Реєстру заяв 

про повернення суми бюджетного відшкодування. Можна припустити, що саме 

запровадження більш прозорої процедури відшкодування податку з бюджету 

спричинило збільшення місячних обсягів виплат. Так, у 2017 році 

середньомісячний обсяг відшкодування становив 9,7 млрд грн на місяць проти 7,9 

млрд грн у 2016 році (рис. 1). 
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Протягом минулого 2017 року була започаткована та на сьогодні 

знаходиться на різних стадіях реалізації значна кількість проектів, пов’язаних, 

зокрема, з адмініструванням ПДВ та його відшкодуванням, запровадженням 

нових електронних сервісів. На теперішній час фактично 97% заявлених до 

відшкодування сум ПДВ отримуються платниками протягом наступного місяця. 

А ще буквально рік тому близько 40% таких сум відшкодовувалися протягом 

наступного місяця, а по решті проводилися контрольно-перевірочні заходи і 

період їх відшкодування міг тривати до двох років [5]. 

Отже, проаналізувавши фіскальні надходження та ефективні зміни в 

адмініструванні ПДВ можна зробити висновок, що головною метою 

впровадження системи електронного адміністрування ПДВ є запобігання 

зловживань шляхом незаконного отримання відшкодування ПДВ із бюджету, 

зниження ризиків формування фіктивного кредиту та унеможливлення отримання 

неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, скорочення обсягів тіньової 

економіки в країні та витрат держави на адміністрування ПДВ.  
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
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Зовнішня інтеграція України у європейський економічний простір відіграє 

важливу роль у розвитку вітчизняної економіки. Угода про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом є новим форматом відносин, спрямованим на 

створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ) Україна – ЄС і 

поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Євросоюзу. Імплементація 

положень європейського законодавства є вкрай важливою в контексті проведення 

реформ, оскільки положення угоди є основою для нової моделі соціально-

економічного розвитку України, що безпосередньо пов’язано зі сплатою податків 

та їх адмініструванням. 

У наш час науковці та практики все більше уваги приділяють питанням 

податкового адміністрування. Адміністрування податків являє собою комплекс 

взаємопов’язаних дій фіскальних органів, спрямованих на організацію 

податкового процесу та здійснення контролю за дотриманням податкового 

законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до 

бюджету податків, зборів та інших обов’язкових платежів [3, с. 242].  

Згідно ст. 14.1.11 ПКУ, адміністрування податків, зборів та інших платежів 

визначається як сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх 
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посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних 

відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників 

єдиного внеску та об'єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування 

платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів 

відповідно до порядку, встановленого законом [4].  

Адміністрування податків пов’язане з управлінською діяльністю органів 

державної виконавчої влади і організацією процесу оподаткування, ґрунтується на 

державних законодавчих і нормативних актах та використовує соціально 

зумовлені і прийнятні правила.  

Податковий менеджмент та адміністрування податків є найбільш соціально 

спрямованими сферами управлінських дій. Саме недоліки податкового 

адміністрування призводять до значного зниження податкових надходжень до 

бюджетів, збільшення ймовірності податкових правопорушень та нагнітання 

соціальної напруги у суспільстві [3, с. 221].  

На макрорівні процес адміністрування податків спрямований на виконання 

таких завдань:   

– організація податкових відносин;   

– реалізація норм податкового законодавства аналіз макроекономічних 

процесів оподаткування та розробка вихідних даних для прогнозування їх 

розвитку;   

– оцінка відхилень фактичних значень макропоказників від прогнозних 

і з’ясування причин таких відхилень.  

– На мікрорівні виокремлюють такі завдання податкового 

адміністрування:   

– регулювання податкових відносин;   

– забезпечення щоденної діяльності фіскальних органів щодо 

мобілізації податків і зборів;   

– розробка та реалізація організаційних заходів, які підвищують 

ефективність функціонування фіскальних органів.  
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При цьому критерієм ефективності адміністрування податків слід вважати 

забезпечення мобілізації податків та зборів в обсягах, що відповідають науково 

обґрунтованим рівням податкового навантаження за мінімальних витрат на 

функціонування податкової системи [2].  

У кінцевому підсумку, основна мета процесу адміністрування податків 

передбачає вирішення двох головних проблем:  

1) забезпечення фіскальних потреб держави;  

2) досягнення високого рівня довіри платників податків. 

На підставі цього можемо виокремити відповідні функції системи 

адміністрування податків: фіскальну та стимулювальну. Однак виконання 

фіскальної функції неможливе без належного контролю, тому система 

адміністрування податків виконує три функції: фіскальну, стимулювальну та 

контрольну.  

Фіскальна функція забезпечує формування та мобілізацію надходжень до 

бюджетів різних рівнів і державних цільових фондів, які згодом 

використовуватимуться для фінансування потреб суспільства. Суть 

стимулювальної функції полягає у створенні таких умов оподаткування, які 

сприятимуть, з одного боку, розвитку економічних процесів і явищ (наприклад, 

розвитку підприємницької діяльності), а з іншого – підвищенню рівня 

добровільності сплати податків у країні. Контрольна функція передбачає контроль 

з боку держави за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів 

господарювання, зокрема за джерелами їх прибутків і витратами, з метою 

забезпечення своєчасних та в повному обсязі надходжень платежів податкового 

характеру до бюджетів різних рівнів. Оскільки діяльність платників податків 

спрямована на мінімізацію податкових платежів, а податкове адміністрування – 

на максимальну мобілізацію доходів для потреб держави, то виникає конфлікт 

інтересів. Головною ж метою адміністрування податків є досягнення балансу 

суспільних та особистих інтересів.  

Система адміністрування податків повинна враховувати реальний стан 

економіки країни, перспективи розвитку національного ринку, вплив процесів 
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глобалізації, виникнення різних ризиків тощо. На ефективність і безперебійність 

роботи фіскальних служб не повинні впливати політичні фактори, зокрема, 

нестабільність політичного середовища. 

Наразі національне податкове законодавство в цілому відповідає 

законодавству ЄС, за виключенням окремих норм, які поступово будуть 

наближені до нього з огляду на обмеження соціально-економічного характеру та 

регіонального контексту (відображені у зобов’язаннях згідно Угоди про 

асоціацію). 

Згідно з досягнутими Україною та ЄС домовленостями, Україна 

зобов’язується поступово наблизити своє податкове законодавство до acquis ЄС, 

досягнута домовленість про співпрацю між Україною та ЄС для покращення 

належного управління у сфері оподаткування з метою подальшого покращення 

економічних відносин, торгівлі, інвестицій та добросовісної конкуренції. 

Сторони домовилися про посилення і зміцнення співробітництва, 

спрямованого на удосконалення і розвиток податкової системи та податкових 

органів України, а також гармонізацію політики щодо протидії та боротьби з 

шахрайством і контрабандою підакцизних товарів, зокрема [1]:  

1. Застосовувати принципи належного управління в сфері оподаткування, 

зокрема принципи прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової 

конкуренції, у тій мірі, в якій це погодили держави-члени на рівні ЄС;  

2. Посилювати та зміцнювати співробітництво, спрямоване на 

удосконалення та розвиток податкової системи та податкових органів України, 

включаючи посилення потужностей збору та контролю, із окремим наголосом на 

процедурах відшкодування ПДВ задля уникнення накопичення заборгованості, 

забезпечення ефективного збору податків та посилення боротьби з податковим 

шахрайством, а також ухиленням від сплати податків. 

3. Спрощувати процедуру адміністрування, в цьому ракурсі вже скасовано 

такі документи, як свідоцтво про реєстрацію особи платником ПДВ і свідоцтво 

про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, надано право 
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платникам ПДВ за їх запитом отримувати витяги з реєстру платників ПДВ в 

органах Державної фіскальної служби України. 

4. Оптимізовувати перелік платників та кількості податків (зокрема це 

стосується єдиного податку – кількість груп платників зменшилася до чотирьох із 

підвищенням максимального розміру доходу, який дає змогу перебувати на 

спрощеній системі оподаткування, знижено ставки єдиного податку для малого 

бізнесу. 

Отже, важливими факторами поліпшення якості податкового 

адміністрування в умовах імплементації вітчизняного законодавства до 

європейських вимог є: вдосконалення організаційної структури податкових 

органів; зміцнення їх матеріально-технічної бази; використання нових технологій 

контрольної роботи; зміна концепції взаємовідносин податкових органів і 

платників податків; підвищення кваліфікації кадрів, що призведе до ефективного 

збору податків та посилення боротьби з податковим шахрайством, а також 

ухиленням від сплати податків.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ 

ТУРИСТІВ ЗАКАРПАТТЯ 

Туризм в Україні є складовою економіки, в тому числі і економіки 

Закарпаття. Розвиток сфери туризму Закарпаття слугує поштовхом розвитку 

ресторанних підприємств, які складають основу надання послуг харчування. 

Харчування є одним із головних видів послуг, що надаються туристам, яке цілком 

або частково включається в їх обслуговування [1]. Для організації харчування 

організованих туристичних груп використовують ресторани, їдальні, кафе, які 

розміщені безпосередньо при засобах розміщення або сусідні  заклади 

ресторанного господарства.  

Метою дослідження є проведення аналізу сучасних підходів до організації 

харчування туристів Закарпаття. Проведено аналіз наявних джерел, що 

присвячені організації харчування туристичних груп й індивідуально 

подорожуючих. 

Організація харчування [4] в туризмі має такі складові: організація 

харчування під час транспортного обслуговування; організація харчування у 

транспортних турах; організація харчування в дестинаціях (населений пункт, 

регіон, країна, в якій формується потік туристів, тобто місце, де тимчасово 

проживають туристи); специфіка організації харчування окремих видів туризму. 

Харчування є одним із головних видів послуг, що надаються туристам, яке 

цілком або частково включається в їх обслуговування [1]. Щоб бути 

привабливими для туристів, заклади ресторанного господарства вимушені 
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постійно удосконалювати організацію харчування за такими напрямками, як 

підвищення культури обслуговування, підвищення якості виробленої продукції й 

розширення асортименту продукції, враховуючи побажання й національні 

уподобання й особливості закарпатської кухні.  

Відносини між закладами ресторанного господарства й туристичною 

фірмою визначаються угодою, де вказаний період, протягом якого туристи 

харчуватимуться, який попередньо узгоджується, умови забезпечення їх 

харчуванням, вартість денного раціону харчування, порядок розрахунку.  

За п’ять днів до обслуговування вибраному закладу ресторанного 

господарства надається інформація про клас обслуговування та національність 

туристів, дата прибуття, тривалість перебування, кількість туристів. За добу 

подається заявка (замовлення) на обслуговування групи туристів, враховуючи 

національні традиції, особливості і режим харчування.  

Особлива увага звертається на меню для харчування туристів. Для обіду й 

вечері меню складають у двох варіантах на кожний день, для груп туристів 

вказується найменування ресторану, найменування страв, норми виходу та ціна 

кожної страви. В меню включається 4-5 фірмових й заказаних страв, враховуючи 

при цьому особливості національних кухонь, звички й режими харчування 

туристів. За проханням туристів здійснюється заміна страв в межах 

передбаченого ліміту та забезпечуються дієтичними й вегетаріанськими стравами. 

У день прибуття туристів меню на наступні дні погоджують зі старшим 

групи через представника фірми. Меню обіду і вечері для групових туристів 

складається не менше ніж у двох варіантах на кожен день. 

Організовуючи харчування інтуристів, береться до уваги, що в кожній 

країні, у людей різних національностей є властиві їм смаки у виборі продуктів 

харчування, приготування страв, особливості в режимі харчування, які 

характеризуються застосуванням сучасних різноманітних способів теплової 

обробки продуктів, технологічних прийомів, використання спецій і приправ тощо. 
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Схема організації харчування туристів залежить від виду туру, категорії 

туристів, співвідношення місць розміщення і місць харчування та багатьох інших 

чинників й вказується у путівці, договорі, ваучері. 

Складовою  політики розвитку закладів ресторанного господарства є 

забезпеченість сучасним устаткуванням [2],  від якого  безпосередньо залежить 

якість приготування їжі й філософія організації харчування туристів, враховуючи 

традиції краю, кулінарні  особливості страв закарпатської кухні, які готуються за 

старовинними рецептами і не зустрічаються в меню інших народів. Кожна з 

національних меншин Закарпаття готує власні, відмінні від інших страви і 

кулінарні вироби на основі сформованих особливостей технології їх 

приготування. Основною ознакою закарпатських страв є їх простота, 

натуральність, смакові властивості й ефект оздоровлення пише у своїй праці 

«Закарпатська народна цілюща кулінарія»[3] кулінар, натураліст і організатор 

громадського харчування на Верховині Микола Середа.  

Виходячи з вище викладеного, привабливими для туристів є такі заклади 

ресторанного господарства: етно-ресторан «Бограч», «Vivat», «Креденс»; 

(м.Мукачево), ресторан «Закарпаття» (м.Ужгород), велнес-готель «Унгварський»; 

«Мисливська чарда» с. Яноші (Берегівський район). Найбільш упізнаваними 

стравами є бограч, боб-гуляш, банош, палачінти, кнедлики з кислою капустою, 

деруни та голубці. 

Науковцями проведені дослідження серед українців про упізнання  

національної страви й встановлено, що найбільш упізнаною стравою названо 

борщ. Дослідження проводилися з метою внести український борщ до переліку 

нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. 

Особлива увага надається організації сніданків, так як день розпочинається 

зі сніданку і від нього залежить самопочуття й настрій туристів. Попередньо 

сервірують столи, ставлять мінеральну та фруктову води, соки, хліб, джем, мед, 

молочні продукти і холодні закуски. Зазвичай заклади ресторанного господарства 

організовують сніданок туристам за схемою "шведський стіл" із 

самообслуговуванням і вибором страв із наданого ассортименту й за бажанням.  
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У готелях високих категорій сніданок можна замовити у кафе, ресторані чи 

у номер. У номерах, обладнаних кухнями та міні-барами, сніданок турист готує 

самостійно. При схемі харчування: «напівпансіон» туристові надається або 

суміщені обід-вечеря, або вечеря у встановлений час, до обіду і вечері подають 

прохолодні напої, холодні закуски, хліб, солодкі страви (крім морозива), а гарячі 

страви і напої подають, коли відвідувачі цілком заповнили залу або її частину, 

відведену для туристів; «повний пансіон» - трьох разове харчування. 

Особлива увага звертається на якість страв, естетичне  їх оформлення; 

композиційне сервірування столу, вибір посуду й столових приборів; кольорову 

гаму скатертин, серветок; чистоту й гарно оформлене меню декількома мовами; 

дизайн інтер’єру зали, звукоізоляцію, регулювання освітлення тощо.   

Поряд з якісно приготовленими та естетично оформленими стравами, 

важливу роль відіграє загальне композиційне сервірування столу, добір посуду та 

столових приборів, кольорова гама скатертин, серветок із фірмовим знаком 

підприємства, квіти, кваліфікація офіціантів, барменів, метрдотелів, бездоганна 

чистота, гарно оформлене меню декількома мовами, загальний інтер'єр зали, 

затишок, звукоізоляція, м'яке регульоване освітлення та ін. 

Важливим моментом при організації харчування туристів є визначення 

достатньої кількості офіціантів та інших працівників для їх обслуговування. При 

обслуговуванні груп туристів кожний офіціант повинен обслужити  10-15 осіб, 

індивідуальних туристів - не більше 8. Персонал ресторану, який обслуговує 

іноземних туристів, володіє іноземними мовами. 

Схема організації харчування спортивних, мисливських, альпіністських та 

інших самодіяльних турів з активними способами пересування базується на 

самостійному приготуванні їжі зі спеціальних напівфабрикатів і концентратів. 

Якщо туристи виїжджають за місто і не встигають повернутися до обіду, то 

за домовленістю з представником закладу  їм може бути виданий дорожній набір, 

до якого входять продукти, що не псуються швидко, мінеральна або фруктова 

вода й враховують побажання туристів. У кожний пакет вкладають одноразовий 
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стакан, серветку і ключ для відкривання пляшок. Вартість дорожнього набору 

повинна відповідати вартості визначеного виду харчування. 

Сьогодні туристи подорожують із різними цілями. Все більшої 

популярності набувають гастрономічні тури. Туристам цікаво дегустувати 

локальні продукти та етнічні страви, приготовлені з них. Закладам ресторанного 

господарства Закарпаття варто працювати над якістю надання послуг, формами 

обслуговування туристів, організацією їх харчування, способами теплової 

обробки продуктів, розробляти меню для організованих груп туристів та 

індивідуальних туристів. Персонал не володіє іноземними мовами, що ускладнює 

спілкування з іноземними туристами.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТОКУ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI В 

ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI 

В умовах поглиблення ринкових вiдносин з метою забезпечення ефективного 

функцiонування економiки регiону необхiдним є задiяння всiх суб‘єктiв 

господарювання. Важливу роль при цьому вiдiграє пiдприємницька дiяльнiсть, 

успiшний розвиток якого сприяє вирiшенню соцiально-економiчних проблем 

регiону, зокрема [1, с. 151-155]: формуванню конкурентного середовища у 

процесi функцiонування рiзних видiв економiчної дiяльностi, передусiм 

прiоритетних, для розвитку яких є сприятливi умови i ресурсний потенцiал; 

привабливiсть для iноземних i вiтчизняних iнвесторiв; пiдвищення зайнятостi 

населення регiону. Для наукової думки вивчення проблеми економічного 

розвитку стало важливим напрямом досліджень ще два з половиною століття 

тому. За цей час науковці різних країн та економічних шкіл висунули багато 

теорій і концепцій, на підставі яких намагалися пояснити природу, рушійні сили 

та механізми розвитку економічних систем – світової економіки, національного 

господарства окремих країн, економіки регіонів, галузей, корпорацій, 

домогосподарств тощо.[4] 

Отже, особливої актуальностi набуває необхiднiсть симулювання розвитку 

пiдприємницької дiяльностi в сучасних умовах, що характеризуються струк-

турними та iнституцiйними перетвореннями в регiональнiй економiцi. 

Проаналiзуємо динамiку розвитку пiдприємницької дiяльностi в За-

карпатськiй областi. 
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Таблиця 1 

Основнi структурнi показники дiяльностi пiдприємств за їх розмiрами в 

Закарпатськiй областi за перiод 2015-2017 рр.* 

Показники 2015 2016 2017 прирiст 

2017/2015, 

% 

прирiст 

2017/201

6, % 

Кiлькiсть великих пiдприємств, од.  3 2 2 -33,4 0 

Обсяг реалiзованої продукцiї 

(робiт, послуг) тис. гр.  

3395,9 

 

- - - - 

Кiлькiсть середнiх пiдприємств, од.  255 256 243 -4,7 -3,9 

Обсяг реалiзованої продукцiї 

(робiт, послуг) тис. гр.  

28999,

7 

 

- - - - 

Кiлькiсть малих пiдприємств, од. 5853 4800 5543 -5,2 +15,5 

Обсяг реалiзованої продукцiї 

(робiт, послуг) тис. гр. 

7903,7 

 

11669,

9 

14964

,8 

+89,3 +28,2 

Кiлькiсть мiкропiдприємств, од.  5180 4092 4837 -6,7 +18,2 

Обсяг реалiзованої продукцiї 

(робiт, послуг) тис. гр.  

2412,5 

 

3743,2 5439,

3 

+125,5 +45,3 

 Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Закарпатській області [2]. 

             Дані статистичної звiтностi, якi наведенi у таблицi свiдчать про те, що 

кiлькiсть пiдприємств в Закарпатськiй областi становлять 51972  одиниць, в тому 

числi  5543 малих пiдприємств, з них 4837 – мiкропiдприємства,  243 – середнi.  У 

2017 роцi кiлькiсть суб’єктiв господарювання областi збільшилась у порiвняннi з 

2016 роком на 14,4%. Iз загальної кiлькостi суб’єктiв господарювання 11% 

становлять пiдприємства, 89% – фiзичнi особи-пiдприємцi. У розрахунку на 10 

тис. осіб наявного населення припадає 44 малих підприємств, 38 

мікропідприємства та 2 середніх підприємства [2]. Загалом можна вiдмiтити, що 

динамiка розвитку пiдприємницької дiяльностi в Закарпатськiй областi 

демонструє позитивні тенденцiї.  

Слiд зауважити, що мале пiдприємництво необхiдно розглядати як 

системоутворюючу складову господарського комплексу в системi реалiзацiї 

економiчних законiв. Отже, розглянемо основнi показники, що характеризують 

стан  пiдприємницької діяльності в Закарпатськiй областi. 
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Таблиця 2  

Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на 

великі, середні, малі та мікропідприємства в Закарпатськiй областi  

за 2017 рік  

 Усього, 

одиниць  

У тому числі  

великі  

підприємства  

середні  

підприємства  

малі  

підприємства  

з них  

 мікропідприє

мства  

Оди-

ниць 

у % до  

загально

ї 

кількості  

підпри

ємств  

відповід

ного 

виду 

діяльнос

ті  

Оди-

ниць  

у % до  

загально

ї 

кількості  

підпри

ємств  

відповід

ного 

виду 

діяльнос

ті  

Оди-

ниць  

у % до  

загальної 

кількості  

підприєм

ств  

відповідно

го виду 

діяльності  

Оди-

ниць  

у % до  

загальної 

кількості  

підприємств  

відповідного 

виду діяльності  

Усього    5788 2 0,0 243 4,2 5543 95,8 4837 83,6 

Сільське, лісове та рибне  

господарство  

1146 – – 21 1,8 1125 98,2 1071 93,5 

Промисловість    846 2 0,2 123 14,5 721 85,2 520 61,5 

Будівництво   411 – – 3 0,7 408 99,3 346 84,2 

 

Оптова та роздрібна торгівля;  

ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів  

1255 – – 40 3,2 1215 96,8 1071 85,3 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  

305 – – 20 6,6 285 93,4 224 73,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування  

193 – – 5 2,6 188 97,4 153 79,3 

Інформація та телекомунікації  190 – – 1 0,5 189 99,5 172 90,5 

Фінансова та страхова 

діяльність  

30 – – 1 3,3 29 96,7 25 83,3 

Операції з нерухомим майном  650 – – 3 0,5 647 99,5 620 95,4 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

331 – – 1 0,3 330 99,7 308 92,1 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування  

229 – – 8 3,5 221 96,5 183 79,9 

Освіта  24 – – 1 4,2 23 95,8 18 75,0 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги  

96 – – 15 15,6 81 84,4 53 55,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок  

35 – – 1 2,9 34 97,1 31 88,6 

Надання інших видів послуг  47 – – – – 47 100,0 42 89,4 

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Закарпатській області [2]. 

Аналiз даної таблицi 2 свiдчить про те, що найбiльший показник даної 

областi спостерiгається у сферi сільського господарства що становить станом на 

2017 рік, 1146 суб’єкта пiдприємництва. Друге мiсце у цьому рейтингу посiдає 

вид економiчної дiяльностi, такий як оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт 
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автотранспортних засобiв i мотоциклiв, який вiдповiдно становить 1255 суб’єкта 

підприємництва. Третю позицiю у цьому рейтингу посiдає такий вид економiчної 

дiяльностi як промисловість і відповідно становить 846 суб’єкта підприємництва.  

Отже, одним з важливих завдань регiональних органiв влади та громад є 

стимулювання розвитку тих сфер економiки, якi створюють додаткову вартiсть. 

Зокрема, враховуючи природно-географiчний потенцiал та переваги 

прикордонного регiону, в перспективi необхiдно стимулювати розвиток малого 

пiдприємництва в прiоритетних сферах областi таких, як туристична дiяльнiсть, 

сфера послуг, аутсорсинг промислової дiяльностi та сiльське господарство [3, 

с.132].  

Таблиця 3 

Основнi показники дiяльностi пiдприємств в Закарпатськiй областi за 2017 

рiк  

 Кількість 
підприємств, 

одиниць 

Кількість 
зайнятих 

працівників, 

осіб 

Кількість 
найманих 

працівників, 

осіб 

Витрати 
на оплату 

праці, 

тис.грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 

(товарів, 

послуг), 

тис.грн 

По області  5788 80836 78170 5897274,8 49804617,2 

м.Ужгород  1638 16223 15554 958038,6 12045814,8 

м.Берегово  194 3829 3743 264562,6 1156380,9 

м.Мукачево  698 15698 15521 1204208,1 11129568,0 

м.Хуст  206 2129 2053 103031,0 1453804,1 

м.Чоп  56 924 896 62045,1 326443,3 

Берегівський  309 1893 1645 125366,7 654432,3 

Великоберезнянський  58 1155 1135 77259,1 276477,3 

Виноградівський  483 7013 6652 639833,7 1582277,7 

Воловецький  58 572 553 32351,4 158626,5 

Іршавський  200 1935 1836 96188,9 436213,8 

Міжгірський  107 1032 987 57171,8 268098,6 

Мукачівський  343 4447 4267 258727,0 3166381,8 

Перечинський  78 2114 2077 162114,2 1509169,5 

Рахівський  230 2459 2381 149263,4 643660,3 

Свалявський  195 3925 3869 258543,2 1452051,8 

Тячівський  289 3041 2912 267083,5 2422276,0 

Ужгородський  549 10808 10498 1091101,5 10681520,2 

Хустський  97 1639 1591 90385,0 441420,3 

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Закарпатській області [2]. 
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Данi таблицi 3 свiдчать про те, що серед усiх мiст та районiв Закарпатської 

областi, за обсягом реалiзованої продукцiї, а також за кiлькiстю пiдприємств та за 

кiлькiстю зайнятих працiвникiв найперші позиції займають м.Ужгород, 

м.Мукачево та м.Хуст. Отже, на основi даного дослiдження, можна зробити 

висновок, що пiдприємницька дiяльнiсть активно розвивається у прикордонних 

районах областi.   

Таким чином , підвищення ефективності роботи підприємницьких структур у 

Закарпатськiй областi  доцiльно вжити такi заходи: 

 удосконалення законодавчої бази; 

 сприяння та пiдтримка з боку мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв 

мiсцевого самоврядування реалiзацiї пiдприємницької дiяльностi;  

 запровадження системи консультативних послуг для пiдприємцiв з питань 

законодавства i оподаткування; 

 субсидування першого внеску на започаткування пiдприємництва в гiрських 

районах; 

 створення сприятливих умов для залучення вiтчизняних та iноземних 

iнвестицiй з метою пiдвищення пiдприємницької дiяльностi;  

 розроблення та реалiзацiя програм з пiдготовки, перепiдготовки та 

пiдвищення квалiфiкацiї управлiнських кадрiв у сферi пiдприємництва;  

проведення полiтики протекцiонiзму для захисту власного ринку товарiв i 

послуг. 

               Також слiд зазначити, що важливу роль у процесi створення сприятливих 

умов для розвитку пiдприємницької дiяльностi у регiонi постiйно вимагає змiни 

методiв i форм управлiння цим процесом, удосконалення й узгодження функцiй 

управлiння ним на всiх рiвнях. 

Отже, за допомогою реалiзацiї перелiчених заходiв та врахування 

потенцiальних особливостей регiону, економiчний розвиток пiдприємницької 

дiяльностi сприятиме розв‘язанню низки невирiшених проблем i забезпечить 

можливiсть подальшого зростання регiону. 

 



 188 

Список використаної лiтератури: 

1. Волощук Н. Ю. Мале пiдприємництво як динамiчний сектор розвитку 

регiону. Науковий вiсник Херсонського державного унiверситету. 2014. №9, Ч. 4. 

С. 151-155.   

2. Головне управлiння статистики у Закарпатськiй областi. URL: 

http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/statinfo.html 

3. Хаустова К. М.  Стратегiчнi аспекти розвитку пiдприємств малого бiзнесу 

в регiонi. Молодий вчений. 2016. № 6. С. 131-135. 

4. Дем`ян Я.Ю. Аграрна сфера Закарпаття: інвестиційне забезпечення 

сталого розвитку: монографія/.-Мукачево: РВВ МДУ, 2017.-7 с 

 

 

ЗВОНАР ЙОЛАНА ПЕТРІВНА, 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту  

та управління економічними процессами, 

Мукачівського державного університету 

САВЧУК ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА, БАКАЛАВР, 

Мукачівського державного університету  

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК 

ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Львівська область - неповторний та унікальний в історичному аспекті регіон 

з великою кількістю пам'яток архітектури, історії, природно-кліматичним 

потенціалом, рекреаційними закладами, туристичними маршрутами, природно-

екологічною базою та місцевими традиціями.  Львівська область традиційно 

приваблює туристів, що цікавляться активним відпочинком: пішим, 

велосипедним, мисливським, рибальським та іншими видами туризму. 

Вивчення туристичної інфраструктури Львівщини засвідчило, що 

досліджуваний регіон характеризується розвинутим оздоровчо-відпочинковим 

комплексом, потужною гірськолижною базою та різноманітним спектром форм 

туризму - культурологічний, кваліфікований, релігійний. Також останніми роками 
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на Львівщині інтенсивно розвивається зелений туризм. За даними Головного 

управління економіки Львівської облдержадміністрації найбільша кількість 

агроосель знаходиться у Сколівському, Турківському, Старосамбірському 

районах. 

На території Львівської області зареєстровано понад 4000 пам'яток історії та 

культури, Національні парки "Сколівські Бескиди" та "Яворівський", спеціальні 

економічні зони "Курортополіс Трускавець" та "Яворів" [1]. 

Однією з найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає її 

реальний потенціал, є готельне господарство. 

Готельний бізнес - один з найбільш динамічних секторів туризму. Він 

сприяє інтенсифікації потоків туристів, перерозподілу доходів між країнами, 

росту зайнятості населення та підвищенню його добробуту. 

В процесі виробництва товарів і послуг інновації - важлива умова розвитку 

або навіть виживання підприємства в умовах жорсткої конкуренції. Готельне 

господарство, особливо на стадії свого становлення, характеризується високим 

рівнем конкурентної боротьби. Інновації в готельному бізнесі є економічно 

доцільними та ефективними, оскільки забезпечують конкурентні переваги на 

ринку, знижують витрати, вдосконалюють процес обслуговування клієнтів, 

підвищують ефективність роботи окремих підрозділів та готелю в цілому.  

Впровадження інноваційних технологій в  готельному бізнесі включає 3 

етапи: 

1. Автоматизація бізнес-процесів всередині готелю. Інформація про роботу 

готелю накопичується і зберігається на (базі даних) сервері.  

2. Створення внутрішньої інформаційної системи. Дозволяє автоматизувати 

бізнес-процеси через мережу Інтернет, яка пов'язує внутрішню інформаційну 

систему готелю із її зовнішніми партнерами (туроператорами, клієнтами). 

3. Об'єднання Інтернет і екстернат систем в одне бізнес-середовище. 

Інтегрує всі внутрішні служби готелю і забезпечує відгук на будь-які запити із 

зовні завдяки методам електронного обміну даними, електронній комерції.  

Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 

http://skole.org.ua/
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замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють функції 

готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні [2 ]:  

- система автоматизації роботи працівників відділу продажів. Дозволяє 

управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести 

календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних 

завдань; 

- система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, які 

сприяють проведенню повного аналізу розміщення гостей у готелі й видають 

повну аналітику по кожному з них;  

- система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє готелю 

розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та дисконтні 

картки, преміальні сертифікати та ін.  

Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття 

комп’ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних продуктів 

управління готельним підприємством до застосування глобальних комп’ютерних 

мереж. На сьогоднішній день у готельній індустрії використовується досить 

багато новітніх інформаційних технологій: глобальні комп’ютерні системи 

резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, 

інформаційні системи менеджменту та ін. Найбільший вплив сучасні 

інформаційні технології мають на просування готельного продукту.  

Одним із основних напрямків інноваційних технологій у готельному бізнесі, 

на наше переконання, є впровадження мультимедійних технологій, зокрема 

довідників, буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники 

і каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально 

подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, 

вестибюля, подивитися повну інформацію про готельне підприємство, 

ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. 

Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати 

потенційному гостю інформацію про готель і тим самим дозволяє швидко і 

безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість.  

http://tourlib.net/gost.htm


 191 

Останніми роками набуває поширення при організації готельного бізнесу 

використання технологій «розумний будинок», що дозволяє більш раціонально 

використовувати всі наявні ресурси (воду, електроенергію, теплоенергію тощо), 

адже всім відомо що саме готелі є одними із найбільших споживачів цих ресурсів. 

Недооцінка інноваційного управління в діяльності вітчизняних готельних 

підприємств призведе до зниження рівня їх конкурентоспроможності, порушення 

принципів і методів управління, зниження якості готельних послуг. Інновації 

виступають в якості стимулу для подальшого розвитку готельного бізнесу, дають 

змогу підприємствам не тільки займати лідируючі положення у своїх ринкових 

сегментах, але й відповідати світовим стандартам готельного обслуговування [3].  

Підвівши підсумки, можна сказати що, готельне господарство Львівської 

області упродовж останніх років демонструє високі темпи розвитку. У 

перспективі зростатиме частка додаткових і нетрадиційних місць розміщення 

туристів, що дасть змогу урізноманітнити програми туристичних маршрутів і 

залучити до обслуговування більше людей. Подальший розвиток готельного 

бізнесу значною мірою залежить від активізації інноваційної діяльності у даній 

сфері, впровадження передового світового досвіду інновацій в індустрії 

гостинності, розробки інноваційних стратегій, у процесі реалізації яких 

максимально б враховувалися всі запити споживачів готельних послуг.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В умовах всеглобальної інтеграції, важливим питанням, для дослідження 

стають транскордонна співпраця, у різних формах її виявлення, в тому числі, як у 

сфері транскордонного підприємництва, прикордонної торгівлі, так і у сфері 

різних соціально-економічних проектах співпраці різних прикордонних держав. 

Дослідження цієї проблематики стають актуальними, щодо аналізу сучасного 

стану та перспектив транскордонного співробітництва та транскордонного 

підприємництва в умовах європейської інтеграції, та є важливими для 

покращення соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів України.  

Розширення глобалізаційних процесів у ХХ ст. підвищило значення 

транскордонного співробітництва (ТКС). Зовнішній кордон України є найдовшим 

серед європейських країн, 19 областей є прикордонними. Держава має значний 

потенціал розвитку ТКС, що відкриває нові можливості для активізації 

господарської діяльності на прикордонних територіях і підвищення їх 

конкурентоспроможності [1, с. 191].  

Метою транскордонного співробітництва є усунення негативних наслідків 

прикордонного розміщення територій, тобто їх віддаленості від головних 

економічних центрів країни та одночасно використання тих можливостей, які 

відкриваються у зв’язку із близькістю території сусідньої країни. Така співпраця є 

одним із важливих засобів ліквідації диспропорцій в економічному і соціальному 

розвитку по обидва боки кордону [2, с. 86]. Передумовами транскордонного 

співробітництва є: географічна наближеність; подібність галузевих структур; 

можливість спільного використання ресурсів країн-учасниць [3].  

Транскордонне підприємництво можна визначити як ділову взаємодію фірм 

різних форм власності або їхніх підрозділів, що знаходяться на суміжних 



 193 

прикордонних територіях різних країн, головною метою яких є одержання 

прибутку за рахунок вигод і переваг транскордонних ділових операцій. 

Транскордонне підприємництво базується на можливості отримання вигод саме із 

того факту, що продаж товарів чи надання послуг у сусідній країні, або 

налагодження фірмою однієї країни виробництва чи створення спільного 

підприємства по інший бік кордону забезпечують залученим у бізнес сторонам 

більше переваг, ніж вони б мали, якби вели економічну діяльність у своїх країнах 

[4]. Місце транскордонного підприємництва в регіональному розвитку 

визначається його здатністю до мобілізації та ефективного використання 

існуючого потенціалу прикордонних регіонів і територій, а також до 

оптимального поєднання можливостей та ресурсів прикордонних регіонів і 

територій двох або більше країн, що межують [5].  

В умовах відкритої ринкової економіки суб’єкти транскордонного 

підприємництва можуть набувати істотні вигоди від свого положення, оскільки 

воно відкриває для них можливості з активізації господарської діяльності на 

периферійних територіях та підвищення конкурентоспроможності шляхом 

мобілізації природно-ресурсного потенціалу сусідніх територій [6]. 

В законі України «Про транскордонне співробітництво» наводиться 

наступне визначення транскордонного співробітництва: «спільні дії, спрямовані 

на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх 

представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та 

територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах 

компетенції, визначеної їх національним законодавством» [7].  

Не зважаючи на наявність визначення транскордонного співробітництва у 

нормативно-правовій базі України та зарубіжних країн, багатьма науковцями 

подається власне бачення даного поняття. Зокрема, вчені Західного регіонального 

центру НАН України П. Ю. Бєлєнький та М. І. Долішній транскордонним 

співробітництвом називають «специфічну сферу зовнішньоекономічної, 

політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів діяльності, яку 
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здійснюють на регіональному рівні. Таке співробітництво охоплює всі форми 

зазначених видів діяльності та націлене на якомога активніше їх використання. 

Воно має і низку особливостей, що визначені наявністю кордону та необхідністю 

його облаштування, спільним використанням природних ресурсів і спільним 

вирішенням проблем екологічної безпеки, ширшим взаємним спілкуванням 

населення сусідніх держав та особистими зв’язками людей, вищим 

навантаженням на інфраструктуру (дороги, зв’язок, сферу обслуговування, склади 

тощо)» [8, с. 94]. Такої ж думки щодо даної дефініції і Н. М. Мікула [9, с. 8].  

Основними цілями транскордонного співробітництва та підприємництва є: 

- зміна реальних та існуючих стереотипів, упереджень по обидві сторони 

кордону;  

- усунення політичних, економічних, адміністративних бар’єрів між 

прикордонними місцевостями;  

- створення політичної, економічної, господарської, соціальної та 

культурної інфраструктури, за умови формування спільних органів, 

господарюючих суб’єктів та підприємств тощо.  

Вітчизняні вчені економісти виділять переважно чотири рівні 

транскордонного співробітництва та підприємництва, які можна сформувати так:  

1) міжнародний мега рівень: створюється спільна загальна політика та 

стратегія реалізації державних інтересів країн, здійснюється планування, 

контроль та координація національних регіональних політик прикордонних 

територій для ефективного розвитку та співпрації регіонів;  

2) державний макро рівень: планується, формується та реалізовується 

нацполітика щодо стратегічних інтересів транскордонного співробітництва та 

підприємництва, яка узгоджується з національними інтересами країн сусідів, 

передбачає узгодження не тільки національних, але й регіональних планів та 

цілей; 

3) регіональний мікро рівень: відбувається погодження інтересів держав на 

регіональному рівні щодо транскордонного співробітництва та підприємництва, із 
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залученням органів місцевої влади, планування, здійсненням та координації 

роботи прикордонних територій;  

 4) локальний (місцевий) мета рівень: відбувається реальна координаці та 

співпраця між транскордонними регіонами, з урахуванням національних, 

регіональних інтересів та інтересів нацменшинств органами місцевої влади. 

   У транскордонному співробітництві обов’язковим є застосування 

принципу партнерства одночасно на європейському, національному, 

регіональному та місцевих рівнях [10, с. 392].  Транскордонне співробітництво 

може здійснюватися: - в межах створеного єврорегіону; - шляхом укладення угод 

про транскордонне співробітництво в окремих сферах; - шляхом встановлення та 

розвитку взаємовигідних контактів між суб’єктами транскордонного 

співробітництва [7].  

Транскордонне співробітництво і підприємництво є важливим чиннком 

стабільності в Європі, розвитку добросусідських відносин між державами, а 

також інструментом для досягнення позитивного взаєморозуміння між народами. 

Як елемент державної політики, транскордонне підприємництво сьогодні займає 

важливе місце в системі пріоритетів як соціально-економічного розвитку, так і 

європейської інтеграції України. Транскордонне підприємництво базується на 

можливості отримання багатофакторних вигод саме із того факту, що здійснення 

підприємницької діяльності у сусідній країні, або налагодження фірмою однієї 

країни виробництва чи створення спільного підприємства по інший бік кордону 

забезпечують сторонам більше переваг, ніж вони б мали, якби вели економічну 

діяльність у своїх країнах, зміцнять ЗЕЗ, дозволять вільному обміну та 

викоританню новітних технологій, інновацій, покращять розвиток регіональної 

інфраструктири та забезпечить соціально-економічний обмін між країнами. Отже, 

роль транскордонного співробітництва та підприємництва у загальному розвитку 

визначається його здатністю до мобілізації та ефективного використання 

існуючого потенціалу прикордонних транскордонних територій. Основне 

значення транскордонної співпраці полягає у використанні майбутніх 

потенційних можливостей та ресурсів транскордонних регіонів двох чи більше 



 196 

країн. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ЖИТОМИРЩИНИ 

Розвиток регіону – це багатоаспектний і багатовимірний процес, що 

розглядається з погляду різних економічних і соціальних цілей. Актуальність 

даної теми полягає в тому, що соціально-економічний розвиток регіону є 

важливою складовою загального розвитку держави. Метою дослідження є 

вивчення основних соціально-економічних показників та їх аналіз на прикладі 

Житомирської області.  

Теоретичною основою проблематики регіонального розвитку стали роботи 

Д. Макгрегора, У. Бенніса, В. Френча, М. Хаммера. Досліджували регіональні 

аспекти еконміки також і вітчизняні науковці, такі як В. Борейко, В. Геєць, М. 

Миколайчук та інші. 

Економіка регіону відображає здатність різних економічних суб’єктів 

ефективно здійснювати господарську діяльність на внутрішньо регіональному 

рівні. Разом з тим особливість регіонального розвитку є основою для 

міжрегіональної взаємодії, тобто виходу на макроекономічну систему країни в 

цілому з позицій вирішення власних регіональних економічних завдань. 

Об’єктом дослідження обрано один із регіонів країни – Житомиоську 

область. Пріоритетними напрямками розвитку Житомирщини наразі є: 
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- модернізація підприємств сільськогосподарського машинобудування та  

приладобудування; 

- розвиток наукоємних виробництв, соціальної інфраструктури; 

- інтенсифікація лісогосподарства; 

- конверсія підприємств оборонного комплексу; 

- збереження історичної спадщини; 

- зайнятість населення. 

Загальний розвиток регіону передбачає розвиток соціальних і виробничих 

комплексів, що мають включати такі необхідні інфраструктурні блоки, як 

соціально-культурний, оздоровчий, освітній, житлово-комунальний, будівельний, 

торговельно-сервісний, побутового обслуговування. [1, c. 19] 

Житомирщина у перспективі повинна розвиватися на базі регіональної та 

муніципальної власності, ефективного використання місцевих ресурсів, місцевих 

бюджетів, утворюючи єдину економічну систему. 

Для загальної оцінки соціально-економічного розвитку Житомирської 

області виділимо основні аспекти. Основною властивістю регіону є 

поліструктурність, тому при дослідженні функціонування регіону розглянемо такі 

блоки, як: «економіка», «населення» та «довкілля» [2, c. 96]. На основі цього 

сформуємо систему показників, які згрупуємо за різними соціально-економічними 

аспектами (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Система показників, що визначають загальний розвиток регіону 

Для аналізу використаємо офіційні дані Міністерства фінансів України, 

Держкомстату, інші статистичні джерела (див. табл.2). [3, с.67-69] 

Таблиця 1.  

Статистичні показники Житомирської області  

за січень-серпень 2018 року 

Показники Дані 

Капітальні інвестиції, млн.грн. 2889,1 

Залучені прямі іноземні інвестиції, тис.дол. 5656,2 

Обсяг реалізованої продукції,млн.грн. 28957,7 

Обсяг валової продукції с/г, млн.грн. 5519,4 

Обсяг продукції рослинництва, млн.грн. 3685,2 

Обсяг продукції тваринництва, млн.грн. 1834,2 

Середня заробітна плата, грн 7470 

Середньомісячна заробітна плата, грн.. 7145,2 

Розмір пенсії, грн 2223,23 

Кількість безробітніх, тис. осіб 30,8 

Еспорт товарів, млн..дол. 391,1 

Імпорт товарів, млн..дол. 284,8 

Населення, тис.осіб 1225,8 

Соціально-економічний розвиток будь-якого регіону має певні відмінності 

та особливості. До даної групи входять показники інвестиційної діяльності, що 

характеризують потенціал розвитку регіонів і об’єкти інвестування. У січні-
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червні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 2889,1 млн. грн. (місце області 18) капітальних інвестицій, що 

в порівнянних цінах становить 123,1% обсягу відповідного періоду минулого року 

(місце області 9).  

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку Житомирщини, станом на 01.07.2018 

становив 229,8 млн. дол. США, що на 1,3% більше порівняно з 01.01.2018 

(місце області 16). Інвестиції надходили з 50 країн світу, в тому числі з країн 

Євросоюзу – 87,5% загального обсягу. Найбільші внески здійснили нерезиденти 

Кіпру, Австрії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Італії, Віргінських 

островів та Великої Британії.  

У січні-червні 2018 року в економіку Житомирської області іноземними 

інвесторами вкладено 5656,2 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу), що у 2,2 рази перевищує обсяг вкладень за весь 2017 рік. [3, с. 167] 

Економічний стан Житомирщини в певній мірі визначається рівнем 

розвитку сільського господарства та промисловості. Так, обсяг реалізованої 

промислової продукції за січень-серпень 2018 року склав 28957,7 млн. грн. (у 

січні-серпні 2017 року - 23591,0 млн. грн.), що на 22,7 % більше, ніж за січень-

серпень 2017 року (для порівняння, по Україні обсяг реалізованої продукції у 

січні-серпні 2018 року склав 1355895,8 млн. грн., що на 18,4% більше, ніж у січні-

серпні 2017 року). 

У січні-серпні 2018 року індекс сільськогосподарського виробництва 

у порівнянні з січнем-серпнем 2017 року склав 107% (5 місце по Україні), у т. ч. 

по продукції рослинництва – 110,4%, по продукції тваринництва – 100,7%. Обсяг 

виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 

2010 року) у всіх категоріях господарств за січень-серпень 2018 року становив 

5519,4 млн. грн., що на 284,5 млн. грн. більше, ніж за січень-серпень 2017 року, у 

т. ч. продукції галузі рослинництва на суму 3685,2 млн. грн., що на 329,7 млн. грн. 

більше, продукції тваринництва - 1834,2 млн. грн., що на 45,2 млн. грн. менше. 

 За станом на 01.09.2018 в усіх категоріях господарств області 



 201 

утримувалось: 

- великої рогатої худоби – 195,7 тис. голів (5 місце), що на 13,3 тис. голів 

або на 6,8% більше, ніж на відповідну дату минулого року; 

- у т. ч. корів 112,3 тис. голів (5 місце), що на 1,7 тис. голів або на 1,5% 

більше, ніж на відповідну дату минулого року; 

- свиней - 140,2 тис. голів (21 місце), що на 6,5 тис. голів або на 4,4% 

менше, ніж на відповідну дату минулого року; 

- птиці - 8815,5 тис. голів (11 місце), що на 107,0 тис. голів або на 1,2% 

більше, ніж на відповідну дату минулого року. 

За січень-серпень 2018 року всіма категоріями господарств вироблено: 

- 386,6 тис. тонн молока, що на 1,1 тис. тонн або на 0,3% більше, ніж за 

аналогічний період 2017 року (4 місце); 

- 508,0 млн. штук яєць, що є на рівні аналогічного періоду 2017 року (7 

місце); 

- реалізовано на забій 44,4 тис. тонн худоби та птиці у живій вазі, що на                      

0,5 тис тонн або 1,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року (16 місце). 

Створення сприятливого середовища для ведення підприємницької 

діяльності може стати важливим фактором зростання економіки регіону. Середня 

заробітна плата одного штатного працівника в області у серпні 2018 року 

порівняно з відповідним місяцем 2017 року зросла на 26,7% і склала 7470 грн. (17 

місце по Україні). Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в 

області у січні-серпні 2018 року в порівнянні з січнем-серпнем 2017 року зросла 

на 28,3% і склала 7145,2 грн. (17 місце по Україні). Заборгованість із виплати 

заробітної плати за станом на 01.09.2018 склала 7,8 млн. грн., що на 46,4% більше, 

ніж було за станом на 01.01.2018. Середній розмір пенсії за станом на 01.07.2018 

склав 2223,23 грн., що на 480,44 грн. або на 27,6% більше, ніж за станом на 

01.07.2017. 

За даними обласного центру зайнятості упродовж січня-серпня 2018 року 

статус зареєстрованого безробітного мали 30,8 тис. осіб, що на 4 тис. осіб або на 

11,6% менше, ніж у січні-серпні 2017 року. Кількість зареєстрованих безробітних 
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за станом на 01.09.2018 зменшилася у порівнянні з відповідною датою 2017 року 

на 811 осіб або на 5,3% і склала 14,4 тис. осіб. [3, с.169] 

Зовнішньоекономічна діяльність є невід’ємною і важливою сферою 

господарської діяльності підприємств і всіх учасників ринкових відносин. Обсяг 

експорту товарів у січні-липні 2018 року становив 391,1 млн. дол. США (місце 

області - 19), імпорту – 284,8 млн. дол. США, (місце області -19). Порівняно з 

відповідним періодом 2017 року обсяг експорту зріс на 18,8%, (на 62,0 млн. дол. 

США), імпорту - на 13,3% (на 33,3 млн. дол. США). 

Одним з головних факторів функціонування економіки є рівень розвитку 

інфраструктури. Однією зі складових інфраструктури є транспортний комплекс, 

який при інтеграції у світову транспортну мережу сприяє підвищенню розвитку 

як регіону, так і країни. 

Соціальний рівень охоплює такі показники, як демографічний потенціал, 

трудовий ринок, рівень розвитку населення, освітній рівень, охорону здоров’я.  

Чисельність наявного населення області за станом на 01.08.2018 склала 

1225,8 тис. осіб (на 01.08.2017- 1235,2 тис. осіб). Протягом січня-липня 2018 року 

загальне скорочення населення становило 5392 особи (за січень-липень 2017 року 

- 5270 особи), у т. ч. за рахунок природного скорочення - 5597 осіб. Міграційний 

приріст - 205 осіб. За цей період народилося 6329 дітей (за січень-липень 

2017 року - 6827 дітей), померло - 11926 осіб (за січень-липень 2017 року  

11910 осіб). 

Невід’ємними умовами розвитку регіону є раціональне використання 

природних ресурсів, охорона навколишнього середовища та забезпечення 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. У Житомирській області 1122,1 тис. 

га лісів, лісистість території становить близько 34,1 %, на одного мешканця 

припадає 0,7 га лісу. Територією області протікає 221 річка довжиною понад 10 

км, загальною протяжністю 5366 км, на річках побудовано 41 водосховище із 

запасами води понад 160 млн м3 та 799 ставків загальною площею водного 

дзеркала близько 10 тис. га. Останніми роками у зв’язку з відсутністю у 

лісогосподарських підприємствах коштів і недостатністю матеріально-технічних 
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засобів зменшились обсяги робіт з догляду за лісовими насадженнями, що 

призвело до погіршення їх стану. На території області нараховується 23 парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва, у тому числі п’ять загальнодержавного і 18 

місцевого значення. Загальна площа - 361,84 га. Три дендропарки займають 

площу 14,9 га. На державному обліку в області перебуває 3202 пам’ятки, у тому 

числі археології - 805, історії - 2317, монументального мистецтва - 80 [4, с. 88]. 

Отже, Житомирщина має потенціал для забезпечення сталого економічного 

розвитку, зростання темпів промислового та сільсько- господарського 

виробництва, зміцнення конкурентноздатності регіону,  створення комфортних 

умов проживання населення, а у перспективі й підвищення стандартів життя. Для 

реалізації комплексного розвитку території області розроблені механізми у 

«Стратегії розвитку Житомирської області до 2020 року». 
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Мукачівського державного університету 

 

МЕХАНІЗМ РЕГІОНАЛЬНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

Актуальність антикризового управління в регіоні визначається об’єктивним 

характером системних змін в регіональному розвитку, які завжди сполучені зі 

значною кількістю кризових ситуацій, а значить, потребують доцільних, 

своєчасних та виважених управлінських рішень як відправної точки для виходу зі 

скрути, створення відповідних управлінських структур і підготовки фахівців з 

антикризового управління, які зможуть знаходити вихід з кризи з найменшими 

втратами. Зміни в українському суспільстві не тільки посилюють існуючи кризові 

явища, а і породжують нові. Так останні події, що відбулися в політичній і 

економічній сферах, не могли не вплинути на розвиток регіонів, який 

супроводжується певними суперечностями та конфліктами, що можуть призвести 

до кризового стану. Тому ефективність функціонування соціально-економічної 

системи регіону залежить від впровадження в органах регіонального управління 

різних рівнів елементів антикризового управління, іменованого за кордоном 

«криза-менеджментом» (crisis management) [1]. 

У сучасній науково-економічній літературі існує велика кількість 

суперечливих поглядів щодо визначення самого поняття кризи. Криза – це 

порушення рівноваги в економіці, результатом чого є зниження або зупинка 

виробництва. На думку Л. Лігоненко, кризовий стан системи є значним і 

тривалим порушенням рівноваги та проявом нездатності системи 

використовувати механізми внутрішньої саморегуляції [2, с. 12]. 

Проблемам регіонального розвитку та антикризового управління 

присвячена значна кількість вітчизняних наукових робіт. Зокрема, вагомий внесок 

у теорію та методологію регіонального антикризового управління зробили С. 

Телешун, Б. Масенко, Б. Данилишин, В. Семиноженко, В. Берега, В. Заблоцький, 

В. Козбаненко, Н. Чумаченко, М. Тимчук, В. Воротін, М. Долішній та ін. Криза 

розглядається як складне комплексне явище, що може охоплювати соціальну 
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систему в її цілісності. Комплексність явища «криза» обумовлюється тим, що 

вона охоплює економічні, політичні, соціальні, духовні, культурні, екологічні, 

демографічні явища і процеси.  

Криза – це закономірний і цілеспрямований процес незворотних змін, в 

основі якого покладено незворотність, спадковість та цілеспрямованість. 

Незворотність змін характеризується виникненням нових можливостей, які 

раніше не існували; спадковість розвитку – обумовленістю кожного етапу 

соціально-історичного прогресу попереднім станом, який, в свою чергу, 

обумовлює наступний етап розвитку системи; цілеспрямованість дає основу 

управління кризовими ситуаціями, визначає підбір необхідних процедур та вибір 

необхідних ресурсів.  

Антикризове управління повинно бути гнучким та динамічним, містити 

стратегічні (превентивні) та тактичні (захисні та наступальні) заходи, які 

прискорюють адаптацію об’єкту управління до ситуації, пом’якшують стрес, 

скорочують час і втрати. Як процес, антикризове держане управління 

характеризується комплексністю та багатоплановістю, охоплює систему заходів із 

діагностики кризових явищ (моніторинг, аналіз, оцінювання, контроль), 

планування (прогнозування, розроблення сценаріїв, моделювання, 

програмування), нейтралізації і подолання кризи (прийняття управлінських 

рішень, реалізація стратегій, проектів, планів профілактичних та надзвичайних 

заходів, зокрема, з мобілізації ресурсів) [3].  

Механізм антикризового державного управління в системі державного 

управління – це сукупність принципів, законів та процедур, які забезпечують 

прийняття та реалізацію управлінських рішень щодо передбачення небезпеки 

кризи, аналізу її симптомів, заходів для зниження негативних наслідків кризи і 

використання її факторів для наступного розвитку. Антикризове управління в 

першу чергу визначається людським фактором. Успіх антикризового управління 

пов’язаний із знанням циклічного розвитку соціально-економічних систем. 

Основні складові механізму антикризового державного управління:  

1) створення системи державного антикризового та стратегічного 
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управління на державному, регіональному та місцевому рівні;  

2) розробка та впровадження системи якісного моніторингу зовнішнього та 

внутрішнього середовища;  

3) активна регуляторна політика;  

4) адекватна ситуації розвитку податкова політика;  

5) цілісна та системна нормативно-правова база держави;  

6) ефективне управління енергетичними та земельними ресурсами;  

7) соціально-економічна політика, спрямована на підвищення якості життя 

громадян;  

8) виважена інформаційна політика;  

9) розвиток організаційної структури системи публічного управління 

повинен враховувати об’єктивні тенденції відчуження на основі 

різноспрямованості інтересів громадян та чиновників;  

10) створення такої системи комунікації між керуючою системою та 

громадянами, за якої відповідні структури та спеціалісти змогли б пояснювати 

громадянам цілі та методи конкретної політики, аргументувати характер та зміст 

своєї діяльності, в умовах, в яких вони змушені працювати та приймати рішення; 

11) визнання існування стереотипів сприйняття влади: соціальні та 

політичні цілі держави дробляться та втілюються в завдання державних установ, а 

саме ці установи та їх функціональні повноваження віддані у власність 

державним службовцям, для яких розподіл та перерозподіл державних ресурсів 

залишається монопольною функцією;  

12) розуміння державними службовцями, що їх поведінка як «власників» 

влади, а не як її представників провокує конфлікти та кризи;  

13) необхідність визнання управлінцями своєї відповідальності за 

прийняття управлінських рішень в системі публічного управління;  

14) володіння гнучкими соціально-психологічними технологіями 

попередження та регулювання кризами;  

15) створення програм управління соціально-політичними конфліктами. 

До антикризового управління на макро- або мікрорівні існує ряд підходів. 
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На думку П. Заваліна, головною метою створення та запровадження системи 

антикризового управління є проведення структурної перебудови всієї 

національної економіки відповідно до потреб ринку [4, с. 327].  

Антикризове управління на рівні регіону має бути спрямованим на 

підвищення, по-перше, стійкості розвитку, по-друге, гнучкості управління. 

Формування антикризової системи управління повинно відбуватися шляхом 

удосконалення організації процесу управління розвитком регіону та 

впровадження нових підходів щодо розробки і прийняття управлінських рішень. 

Одним із критеріїв формування антикризової системи управління є зміна ідеології 

управління, а саме – перехід до ініціативного розвитку регіону. В умовах значної 

диференціації соціально-економічного розвитку регіонів особливого значення 

набувають можливості впливу на конкурентоспроможність різних регіональних 

утворень з боку регіональних органів влади. На регіональному рівні органи влади 

різних областей України стають основним суб’єктом антикризового регулювання. 

При цьому до особливостей антикризового управління на регіональному рівні 

варто віднести, по-перше, те, що на рівні регіону його доводиться застосовувати 

щодо криз, викликаних як зовнішніми факторами, так і внутрішніми (зовнішні 

кризові фактори в цілому однакові для всіх регіонів, однак через значну 

диференціацію регіонів за структурою внутрішні фактори значно різняться).  

По-друге, внутрішні кризові фактори можуть підсилювати дію зовнішніх 

факторів. Отже, органам регіонального управління потрібно враховувати 

можливості та загрози як зовнішніх, так і внутрішніх криз.  

У зв'язку з цим виникає необхідність у розробці інструментів антикризового 

управління для органів державної влади регіонів, серед яких необхідно виділити 

найбільш поширені у світовій практиці, а саме такі як:  визначення нових 

напрямів розвитку; підтримка та розвиток інноваційної інфраструктури;  розвиток 

людського капіталу; коригування податкової системи; заходи щодо захисту 

внутрішнього ринку; стимулювання експорту;  підтримка малих підприємств; 

створення в регіонах сприятливих умов для об'єднання та злиття найбільш 

потужних в економічному плані підприємств, створення концернів, асоціацій, які 
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на основі кластерної моделі будуть активно співробітничати та допомагати 

депресивним підприємствам; раціональне управління пакетами акцій 

підприємств, що перебувають у власності держави або муніципалітетів [5]; 

різноманітні державні програми технічної реконструкції тощо.  

Разом з тим зазначимо, що, попри те, що в сучасній практиці державного 

антикризового управління пріоритет найчастіше віддається механізмам 

безпосереднього реагування, характер кризових процесів вимагає використання 

нових механізмів антикризового управління, які можуть не тільки запобігти 

негативним наслідкам криз та пом’якшити їх, а й використати їх можливості для 

кардинальної зміни існуючої системи.  
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к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
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СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 

 

Термін «регіональна інвестиційна привабливість» досить часто 

використовується в сучасній економічній літературі. Тим не менше, не було 

запропоновано загальноприйняте визначення для цієї економічної категорії. 

Згідно найбільш поширеної точки зору, регіональна інвестиційна привабливість 

розглядається як сукупність властивостей області, які впливають на приплив 

інвестицій. Ці властивості часто називають факторами регіональної інвестиційної 

привабливості. Широке визначення інвестиційної привабливості, як поєднання 

чинників, які впливають на інтенсивність припливу інвестицій, може 

застосовуватися не тільки для регіону, а й для галузі або конкретної компанії. 

Слід зазначити, що багато сучасних методів оцінки інвестиційної 

привабливості регіону комбінуються: вони використовують статистичні дані для 

оцінки кількісних факторів, а також думки експертів або результати опитування 

щодо інших факторів. 

У наведеній нижче таблиці продемонстровано підходи до зважування 

чинників інвестиційної привабливості регіону. Перший підхід передбачає 

застосування коефіцієнтів зважування на основі суб'єктивних думок авторів 

технік. У таких випадках автори рідко пропонують якесь обґрунтування для 

обраних коефіцієнтів зважування. Прихильники другого підходу використовують 

результати експертних опитувань з участю представників інвестора, бізнесу та 

наукові співтовариства в якості інструменту для зважування.  

Цей підхід показує прагнення до об'єктивності, але є ряд проблем, які 

пов'язані з роботою експертів, а саме: компетентність експертів, 

репрезентативність вибірки опитування. 
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Таблиця 1.  

Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості  

регіонів в країнах світу 

Сутність дослідження 

/ Суб’єкт, що застосовує 
Спосіб призначення коефіцієнтів зважування 

Рейтинг інвестиційної 

привабливості / 

Російське 

"Національне 

рейтингове 

агентство"[1] 

Інвестиційна привабливість визначається як набір з семи 

факторів. 

Вага кожного фактора визначається на основі опитування 

експертів - «представників інвестора і наукових співтовариств 

(фахівці в області прямих і портфельних інвестицій, які мають 

достатній досвід інвестиційних проектів в регіонах Росії)». 

«Національний 

рейтинг 

стану інвестиційного 

клімату в суб’єктах 

Російської Федерації" / 

Агентство стратегічних 

ініціатив [2] 

Рейтинг заснований на порівнянні регіонів за 4 показниками 

об'єднаними в 4-х напрямках. 

Метод агрегування показників в оцінці відбувається шляхом 

вибору напрямку і методу обчислення інтеграла. 

Вивчення 

інвестиційної 

привабливості / 

територіальні одиниці 

Польщі 

[3] 

Кілька десятків показників, об'єднаних у десять груп. 

Інвестиційна привабливість всіх регіонів оцінюється в контексті 

трьох агрегованих секторів: промисловість, послуги та передові 

технології. Коли проводиться розрахунок сукупного показника 

рейтингу інвестиційної привабливості для кожної галузі, для 

кожного з факторів використовується різна вага коефіцієнта. 

Наприклад, при оцінці інвестиційної привабливості важкої 

промисловості, показники рівня розвитку соціальної 

інфраструктури не беруться до уваги, в той час як при розрахунку 

зведеного показника інвестиційної привабливості у 

високотехнологічних галузях промисловості, ця група чинників 

дає 10% оцінки. 

Рейтинг інвестиційної 

привабливості / 

регіони Чехії 

Республіка [4] 

Індекс інвестиційної привабливості розраховується за 

допомогою даних по безробіттю, числу зареєстрованих фірм, 

обсягу прямих іноземних інвестицій, а також ряду інших 

показників. 

 Вагові коефіцієнти, отримані на основі експертних оцінок і 

коригуються шляхом ділення на стандартне відхилення індексу, 

розраховуються на основі статистичних даних, властивих 

кожному з цих показників. Таким чином, показники, які 

характеризують стандартне відхилення менше, мають більшу вагу 

в фіналі рейтингу 

Отже, прагнення до прозорості і відкритості є основною тенденцією в 

області формування інвестиційного рейтингу країни. Первинні дані, які 

використовуються для оцінки інвестицій - привабливість, інвестиційний клімат та 

якість, а також методи, які використовуються для об'єднання цих даних, стають 

відкритими. 
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ПОКАЗНИК EBITDA В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 

РЕГІОНАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

Одною з важливих передумов забезпечення конкурентоспроможності 

регіонів є збільшення капіталізації регіональних суб’єктів господарювання. В 

цьому контексті серед фінансових важелів, що забезпечують 

конкурентоспроможність на мезорівні, капіталізації відводиться важливе місце 

серед механізмів бюджетної підтримки, бюджетного інвестування, податкового та 

митно-тарифного стимулювання 1, с.139. При цьому капіталізація регіону в 

цілому формується за рахунок капіталізації суб’єктів господарювання. Зважаючи 

на різноманітність сутнісних характеристик капіталізації, погоджуємось з 

визначенням, згідно якого «капіталізація компанії – це інтегральна оцінка 

http://www.ra-national.ru/ru/taxonomy/term/3097?type=rating
https://asi.ru/investclimate/rating/
https://www.paih.gov.pl/pl
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теперішньої вартості компанії, яка характеризується її основними показниками 

діяльності, приростом капіталу, ефективністю залучення інтелектуального та 

фінансового капіталу в умовах інноваційного розвитку» 2, с.235. 

Це комплексний підхід, який передбачає застосування системи 

різномасштабних показників якісного та кількісного характеру. В цій системі 

вагоме місце посідає специфічний кількісний показник, який знаходить активне 

застосування в західній аналітичній практиці, та поки що не набув популярності в 

Україні, не зважаючи на те, що методологія його розрахунку та сфери 

застосування обговорюються доволі давно в працях вітчизняних дослідників 3, 

4. 

Мова йде про показник EBITDA (скорочення від англ. Earning before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization – прибуток до відрахування витрат по 

відсотках, податків та амортизаційних відрахувань). Слід зазначити, що в окремих 

роботах він розглядається як показник суми операційного прибутку та амортизації 

3, проте вважаємо, що мова повинна йти про прибуток від усіх видів діяльності, 

як операційної, так і неопераційної. Це підтверджує як загальноприйнята 

методологія розрахунку показника, так і те, що для операційної діяльності ще у 

2002 році у руслі зближення американських стандартів з МСФЗ було впроваджено 

застосування показника OIBDA (Operation Incom before Depreciation and 

Amortization) 4, с. 25.  

Слід зазначити, що механізм, про який мова піде нижче, придатний для 

оцінки капіталізації тих суб’єктів підприємництва, які не мають акцій, тобто 

визначити вартість бізнесу для них як добуток ціни акцій на їхню кількість не 

виявляється можливим. Крім того, такий підхід буде корисним для порівняльного 

аналізу, навіть, якщо мова йде про акціонерне товариство. 

Яким саме чином використовується EBITDA для оцінки капіталізації 

суб’єктів підприємництва? Для цього показник  EBITDA за останній звітний 

період, або 12 календарних місяців, множать його на бенчмаркінговий ринковий 

мультиплікатор. Це простий і прозорий метод, проте вимагає наявності актуальної 

інформації щодо угод на ринку купівлі-продажу об’єктів бізнесу, саме в такий 
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спосіб відбувається встановлення галузевих мультиплікаторів. На жаль, 

український фондовий ринок знаходиться в аморфному стані, не дивлячись на 

більш ніж 25 років функціонування де-юре. Тому да даний момент для оцінки 

капіталізації можна лише орієнтуватись на галузеві мультиплікатори інших країн, 

враховуючи галузеві ставки дисконтування та рівень інфляції відповідних валют. 

Для того, щоб показати, яким чином визначається капіталізація суб’єктів 

господарювання на основі показника EBITDA, нами проаналізовано фінансову 

звітність за 2017 р. підприємств Закарпатської області різних видів економічної 

діяльності, та за даними сайту www.damodaran.com вибрано відповідні галузеві 

мультиплікатори (табл.1). 

Таблиця 1 

Капіталізація окремих суб’єктів господарювання  

Закарпатської обл. у 2017 р.* 

Суб’єкт 

господарювання 

Чистий 

прибуто

к, тис. 

грн 

Витрати 

з 

податку 

на 

прибуто

к, тис. 

грн 

Фінансо

ві 

витрати, 

тис. грн 

Аморти

зація, 

тис. грн 

EBITD

A, тис. 

грн 

Галузев

ий 

мультип

лікатор 

Капіталі

зація, 

млн. грн 

ПрАТ "Іршавський 

абразивний завод" 
3169 695 0 4039 7903 4,96 39,20 

ПрАТ 

"Ужгородська 

швейна фабрика" 

-233 0 5581 2545 7893 8,41 66,38 

ПрАТ "Племінний 

завод 

Закарпатський" 

41946 0 3238 1450 46634 7,87 367,01 

ПрАТ 

"Закарпатавтотранс" 
3039 667 1241 1062 6009 3,8 22,83 

ПрАТ 

"Ужгородський 

завод 

Електродвигун" 

1634 355 0 1084 3073 6,44 19,79 

ПрАТ "Хустський 

кар’єр" 
2903 274 140 4003 7320 4 29,28 

ПрАТ "Закарпат-

нерудпром" 
2407 0 955 551 3913 4 15,65 

*складено на основі даних www.smida.gov.ua 

 

http://www.smida.gov.ua/
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Слід зазначити, що для розрахунку EBITDA використовувався спосіб  

«знизу-вверх», детально описаний у роботі 4, с. 25.  

Очевидно, що подібний метод розрахунку капіталізації регіональних 

суб’єктів господарювання дає лише приблизну оцінку вартості бізнесу, проте 

дозволяє зорієнтуватись у конкурентних можливостях регіонального сектору 

економіки, тенденціях розвитку структуроутворюючих підприємств, визначити 

пріоритетні шляхи регіональної економічної політики. 
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ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ 

Світовий досвід свідчить, що проблематика залучення іноземного капіталу 

вирішується шляхом формування сприятливих передумов для його інвестування, 

гарантій збереження та прибуткової віддачі. Одним із інструментів залучення 

іноземних інвестицій, який безпосередньо впливає на інтенсивність фінансово-

кредитних потоків до країни, є створення вільних економічних зон (ВЕЗ). Під 

вільною економічною зоною розуміють частину території держави, на якій 

встановлено вільний режим для іноземних інвестицій і пільгові економічні умови 

(сприятливий валютний режим, податкові пільги, низькі митні ставки, 

особливість трудового законодавства тощо) [1]. 

 Досвід багатьох свідчить, що вільні економічні зони можуть виступати 

ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності регіону та 

країни. Формування ВЕЗ є дієвою детермінантою розвитку економіки окремих 

територій і регіонів, орієнтованою на розв'язання ключових економічних завдань, 

реалізацію стратегічних програм й проектів. Як свідчить світовий досвід, первісні 

цілі і завдання, декларовані при створенні ВЕЗ, майже завжди не збігаються з тим, 

що відбувається в результаті фактичного розвитку [2]. 

Перевагами створення ВЕЗ для національної економіки та економіки 

окремого регіону є: розвиток торговельно-експортних операцій, експортно-

товарного виробництва, створення нових робочих місць, тимчасовий захист 

національної та регіональної економіки від міжнародної конкуренції на 

внутрішньому ринку, створення сприятливих умов для міжнародного 



 216 

кредитування, одержання нових джерел фінансування [2]. Іноземних інвесторів у 

ВЕЗ приваблюють податкові пільги, дешева робоча сила та відкритий доступ до 

національного та регіональних ринків. 

Основними пільгами підприємствам, які є суб’єктами ВЕЗ є [3]:  

1. Зовнішньоторговельні пільги, зокрема:  

- спеціальний митний режим; 

спрощений порядок здійснення ЗТО. 

2. Податкові пільги, зокрема: 

- постійне чи тимчасове звільнення від оподаткування; 

- знижений розмір податкових ставок. 

3. Фінансові стимули, зокрема: 

- спеціальний митний режим; 

- прощений поряд здійснення ЗТО. 

4. Адміністративні пільги, зокрем: 

- спрощення процедури створення підприємств, надання  послуг; 

- спрощення процедури в’їзду-виїзду іноземних громадян. 

Перелік вільних економічних зон світу у 2018 р. – це більш, ніж 4300 

територій у 140 країнах. 75% країн світу мають успішний досвід створення 

вільних економічних зон. Так, у Китаї їх близько 155, в Індії – 189, Польщі – 74, 

ОАЕ – 43,  Чехії – 90. У 2017 р. найкращою вільною економічною зоною за 

версією FDI є DMCC Zone (ОАЕ), де працюють 125 іноземних компаній, серед 

яких PepsiCо і Levi Strauss (США), Panasonic (Японія)[3]. 

Вільні зони зазвичай відносяться до однієї з чотирьох категорій: зони 

вільної торгівлі, зони експортної переробки, спеціальні економічні зони або 

промислові зони. Зони вільної торгівлі, зазвичай розміщуються поблизу морських 

портів або аеропортів. Вони в основному передбачають звільнення від 

національних імпортних і експортних мит на товари, що реекспортуються. Зони 

обробки експорту зосереджуються на експорті з істотною доданою вартістю, а не 

тільки лише на реекспорті. Спеціальні економічні зони застосовують 

багатосекторальний підхід до розвитку і фокусуються як на внутрішньому, так і 
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на зовнішньому ринках. Вони пропонують безліч стимулів закордонним 

інвесторам, включаючи інфраструктуру, податкові та митні пільги і більш прості 

адміністративні процедури. Промислові зони орієнтовані на конкретні види 

економічної діяльності, наприклад, засоби масової інформації, експорт-імпорт або 

промислове виробництво з відповідною інфраструктурою. 

 Ефективною формою залучення капіталу шляхом створення для нього 

більш сприятливих режимів є створення офшорних центрів і валютних зон. Під 

офшорною зоною розуміють невеликі держави чи території, що залучають 

іноземні капітали через надання податкових та інших пільг у проведенні 

фінансово-кредитних операцій з іноземними резидентами і в іноземній валюті [4]. 

Тут для певних типів іноземних компаній встановлено пільги з оподаткування, 

частково або повністю скасовано митні й торговельні обмеження. Найчастіше 

офшорний бізнес набуває розвитку в банківській справі, страхуванні, торгівлі, 

будівництві, наданні транспортних послуг, інвестиційній діяльності, проведенні 

операцій з цінними паперами та ін. 

Таким чином, у всьому світі СЕЗ є дієвим механізмом розвитку окремих 

депресивних територій, механізмом розвитку окремих галузей економіки, однак 

ефективність його залежить від ряду факторів, зокрема, інвестиційної 

привабливості країни,  необхідності поєднання з моделлю експортної 

орієнтованості, рівня розвитку інфраструктури і фінансового ринку та ін. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Трансформаційні зрушення, які відбуваються у світовій економіці, 

обумовлюють необхідність створення сприятливих умов для інноваційного 

розвитку. Реалізація інноваційної моделі розвитку України передбачає 

необхідність ефективного використання різних форм інтеграції у глобальний 

освітній простір вітчизняних навчальних закладів. 

Динамічна зміна технологій, розвиток інформаційного суспільства 

вимагають забезпечення відповідного рівня вищої освіти в Україні, що 

визначається, насамперед, якістю освітніх послуг та системою ефективного 

менеджменту як окремих вищих навчальних закладів, так і системи освіти в 

цілому.  

На основі проведеного аналізу фахової економічної літератури варто 

зазначити, що, розглядаючи різні аспекти діяльності ВНЗ, науковці приділяють 

увагу факторам, які впливають на об’єкт їхнього дослідження. 

Так, В. О. Зінченко вивчаючи вплив зовнішнього середовища на діяльність 

вищих навчальних закладів доводить необхідність виділення в діяльності 

суб’єктів господарювання, у тому числі і ВНЗ, п’ять ієрархічних інфраструктур і 

відповідного до них зовнішнього середовища, а саме: міжнародну, 

загальнодержавну, регіональну, обласну та місцеву [1, с. 31].  

До основних факторів макросередовища Р. Фатхутдінов відносить економічні, 

політичні, соціокультурні, науково-технологічні, природно-кліматичні, демографічні 

тощо. Погоджуючись із науковцем, вважаємо, що ці основні фактори безумовно 

мають вплив і взаємопов´язані із діяльністю ВНЗ [2, с. 221].  
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Найменш впливовими є: швидкість реагування на зміни запитів споживачів, 

спектр освітніх послуг, престиж спеціальностей, фінансова забезпеченість та 

внутрішньокорпоративне середовище [3, с. 40]. 

Що стосується питання інноваційного розвитку ВНЗ, то у ході дослідження 

В. Є. Сафонова визначила фактори, що справляють негативний вплив на розвиток 

інноваційного потенціалу вищої школи: низька інвестиційна й інноваційна 

активність в освоєнні нових наукомістких технологій, відсутність навичок 

комерціалізації науково-технічних розробок; зниження престижу науки, старіння 

наукових і науково-педагогічних кадрів; відтік кваліфікованих наукових і 

науково-педагогічних кадрів у комерційні структури і за кордон; погіршення 

матеріально-технічної бази освіти й науки та ін. Ці чинники знижують 

масштаби проведення науково-дослідних робіт, послабляють зв’язки вищих 

навчальних закладів та наукових установ системи освіти з промисловістю, 

соціальною сферою країни, галузевою й академічною наукою тощо [4]. Ми 

вважаємо, що запропонований перелік факторів потребує систематизації та 

виділення груп зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на інноваційну 

діяльність ВНЗ. Крім того неврахованим є фактор відсутності державного 

фінансування на запровадження інновацій. 

Г. П. Клімова до внутрішніх факторів, що сприятливо та стимулююче 

впливають на становлення інноваційного клімату ВНЗ, відносить: високу 

кваліфікацію професорсько-викладацького складу; багаті традиції ВНЗ в галузі 

організації освітнього процесу, спортивні і культурні досягнення; наявність 

затребуваних напрямів підготовки кадрів; розвинена структура освіти після 

закінчення ВНЗ: докторантура, аспірантура, пошукацтво, дисертаційні ради із 

захисту кандидатських і докторських дисертацій; розгалужена мережа філіалів; 

наявність потенціалу додаткової професійної освіти; наявність баз практики 

студентів; надання вищим навчальним закладом допомоги в працевлаштуванні 

випускників; наявність монографій, навчальних посібників і науково-методичних 

розробок, що друкуються за ініціативою власне викладачів; тенденції зі зростання 

обсягів НДР та ін. [5].  
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Інноваційна спрямованість модернізації вищої освіти значною мірою 

зумовлюється різноманітними факторами  зовнішнього соціокультурного 

середовища. Серед них: політичні (наявність цільового держзамовлення на 

розробку і реалізацію державної програми в галузі молодіжної політики); 

економічні (кризові явища в економіці); демографічні (падіння народжуваності, 

криза родини та ін.); культурно-моральні (моральна деградація, зниження рівня 

загальної культури й освіченості молоді); зростання значущості вищої освіти у 

світі; наявність конкурентів на освітньому ринку. Указані фактори у своїй 

сукупності детермінують формування інноваційного клімату в конкретному ВНЗ [6, 

7]. Ми вважаємо, що  запропонований перелік факторів потребує систематизації 

та уточнення, оскільки перелік факторів є надто громіздким, що не сприяє 

практичному використанні у процесі прийняття управлінських рішень.  

Отже, в економічній фаховій літературі фактори, які здійснюють вплив на 

інноваційну активність ВНЗ класифікують за такими ознаками: 

– за характером результативності впливу (стимулюючі, стримуючі); 

– за рівнем економічного впливу (зовнішні, внутрішні). 

Таким чином, під час розробки та реалізації стратегії управління 

інноваційним розвитком вищого навчального закладу доцільно враховувати вплив 

внутрішніх та зовнішніх факторів, що, безперечно, дасть змогу, зважаючи на 

тенденції та перспективи розвитку економіки країни в цілому та освіти зокрема, 

потреби суспільства, держави в освіті та освічених громадянах, розробляти 

реалістичну концепцію розвитку вищих навчальних закладів. 
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функціонування різних механізмів, серед яких: 

- регіональні мережі центрів поширення інновацій (Innovation Relay 

Centers), що діють за рахунок фінансування фондів підприємництва Єврокомісії 

як незалежні консалтингові організації у сфері нових технологій, венчурного 

бізнесу. Вони сприяють впровадженню інноваційних технологій,  трансферу 

технологій, транснаціональних інноваційних ініціатив тощо.  

- реалізація  рамкових програм Євросоюзу у галузі науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт, які підтримують розвиток регіонального 

співробітництва в інноваційній сфері [1]. 

Вирішення  завдань інноваційного оновлення соціальних і економічних 

напрямів регіонального розвитку на думку Кравченко Н.В. потребує 

комплексного вирішення, а саме:   

«1) соціалізація економічних відносин - зміна соціально-економічних та 

організаційно-економічних відносин, що проявляється  у формуванні 

рівноправного партнерства, орієнтації  на розвиток творчих і  духовних якостей та 

цінностей працівників, оптимальне поєднання інтересів і цілей індивідів з 

колективними;  

2) соціалізація праці, яка передбачає зміну змісту і характеру праці, місця і 

ролі людини у сучасному інноваційному виробництві, перетворення праці із 

засобу збагачення у засіб самореалізації людської особистості, її творчих 

трудових потенцій, нестандартне, творче ставлення до роботи як критерій 

професійної вимоги;  

3) функціональна соціалізація (соціалізація розподілу результатів), яка 

направлена на формування дієвого мотиваційного поля формування і 

використання інтелектуальних здібностей людини з метою продукування і 

впроваджування нових ідей чи хоча б забезпечення їх подальшого розвитку» [2]. 

На рисунку 1 представлена концептуальна модель інноваційного оновлення 

соціально-економічного розвитку регіону.  
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Рис

.1. Концептуальна модель інноваційного оновлення соціально-економічного 

розвитку регіону (узагальнено на основі [1, 3]) 
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у сфері формування людського потенціалу та його впливу на 

конкурентоспроможність економіки регіону.; 

3) розвиток інноваційної інфраструктури регіону на засадах тісної співпраці 

між виробниками, представниками влади та представниками науково-дослідних 

установ й інвесторів; 

4) планування із врахуванням потреб громади, бізнесу й майбутніх 

поколінь. 
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СЕКЦІЯ 8. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Низька якість надання медичних послуг, відсутність фінансування, а також 

низький рівень професійної підготовки призводить до неефективного 

обслуговування населення. В сучасних умовах необхіно приймати рішення щодо 

зміни системи медичного обслуговування та надання якісних медичних послуг. 

Вирішенню цих проблем сприятиме запровадження медичного страхування як 

загальнообов’язкового. Впровадження системи медичного страхування вимагає 

докорінної зміни системи охорони здоров’я.  

З метою докорінних змін системи охорони здоров’я в Україні, постала 

поьреба реформування усього медичної галузі та формування ринку медичних 

послуг. Медичне страхування є однією з найважливіших складових національних 

систем охорони здоров’я. Актуальність даного питання полягає у тому, що 

медичне страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують 

найціннішому в особистому та громадському відношенні – здоров’ю та життю 

людини. 

 В сучасних умовах медичні установи потребують реального фінансування, 

яке державний бюджет не може покрити самотужки для подальшого 

функціонування галузі: 

– на оновлення матеріально-технічної бази; 

– на повноцінне забезпечення пацієнтів медикаментами;  

– забезпечення населення необхідною кількістю вакцин;  



 226 

– надання якісної медичної послуги.  

Актуальність і вагоме практичне значення згаданих проблем, їх недостатній 

аналіз у вітчизняній економічній літературі зумовили вибір теми дослідження.  

Науковими дослідженнями, пов’язаними зі сферою охорони здоров’я та її 

реформуванням, а також розвитком ринку медичних послуг займались як 

вітчизняні, так і зарубіжні науковці, такі як: М. Артюхіна , О. Баєва, О. Устінов, 

М. Маргіос, І. Тогунов, І. Чехун, О. Шканова, К. Малець та інші.  

Страхова медицина охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку 

медичних кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних 

закладів, надання медичної допомога населенню. Вона базується на таких 

принципах, як економічна і соціальна захищеність середніх і малозабезпечених 

верств населення, гарантованість прав кожного громадянина на якісну медичну 

допомогу, обов'язковість внесків як фізичних, так і юридичних осіб [4]. 

Медичне страхування як форма соціального захисту у сфері охорони 

здоров’я представляє собою гарантії забезпечення медичною допомогою за будь 

яких обставин, у тому числі у зв’язку із хворобою та нещасним випадком [1]. До 

теперішнього часу визначаються три основні види фінансування охорони 

здоров’я: державне, обов’язкове та добровільне медичне страхування та змішана 

форма. 

Нова система охорони здоровя передбачає докорінно змінити принцип 

фінансування медицини в Україн. В першу чергу, знищить повністю тіньові, 

корупційні процеси, підвищить якість медичних послуг (гроші йдуть за 

пацієнтом), дозволить реалізувати якісню підготовку та перепідготовку медичних 

фахівців, а також ефективно витрачати гроші на медицину. Таким чином, у звязку 

з реформування медицини та створенням прозорого ринку медичних послуг, 

медичні послуги надаватимуться на страховій основі. 

Таким чином, впровадження страхової медицини як засобу підвищення 

якості медичних послуг та подальшого розвитку медичного ринку в Україні є  

неможливим без здійснення наступних кроків: 

1. Створення умов для максимально можливого саморегулювання медичної 
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галузі шляхом застосування ринкових механізмів; забезпечення конкурентного 

середовища на ринку медичних послуг у разі прийняття законодавчих актів з 

питань обов’язкового соціального медичного страхування. 

2. Чітке визначення рівнів медичної допомоги, які формуватимуть 

обов’язковий мінімум послуг медичного страхування; структурування населення 

на групи, лікування яких фінансуватиметься з різних джерел створення фондів 

медичного страхування. 

3. Забезпечення державного контролю за використанням єдиних стандартів 

усіма медичними установами, що працюють у системі медичного страхування, 

незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-правової 

форми; створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та 

ціноутворення на медичні послуги [3]. 

Запропонована система заходів, спрямованих на запровадження і розвиток 

страхової медицини в Україні, дозволить створити умови для найбільш повного 

задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної 

послуги; суттєво зменшити навантаження на державний та місцеві бюджети; 

зменшити частку тіньової медицини в системі медичного забезпечення. 

Таким чином, потрібна абсолютна перебудова галузі системи охорони 

здоров'я і вона повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, із 

зміни загальної схеми фінансування, що передбачає обов'язковий перехід від 

бюджетної системи фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, що 

фінансується при активній участі підприємств, установ, організацій різних форм 

власності з елементами добровільного медичного страхування населення.  
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

В сучасних умoвах кожне підприємство зацікавлено в ефективному 

управлінні своєю маркетингoвою діяльністю.  Підприємствам, які функціонують 

на ринку медичних послуг, необхідно аналізувати власні  ринкoві можливості, 

формувати власні конкурентні переваги, розрoбляти ефективний комплекс 

маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль.  

Успіх ефективної маркетингової стратегії підприємства, що надає медичні 

послуги, визначається ступенем розуміння ринкових потреб. Особливо це 

стосується ринку медичних послуг. Розвинений ринок медичних послуг 

забезпечує населенню належний доступ до якісного медичного обслуговування, 

опосередковано впливаючи на збільшення тривалості життя, поліпшення 

здоров’я, збереження генофонду нації. На жаль, в Україні сучасний ринок 

медичних послуг є складним, багаторівневим, поліфункціональним утворенням, 

формується спонтанно і хаотично, а в деяких регіонах доволі повільно [1]. 

Тому для прийняття маркетингових рішень на ринку медичних послуг, який 

характеризується вищезазначеною специфікою, значення має наявність 

http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63485.doc.htm
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достовірної маркетингової інформації. Маркетингові дослідження дають змогу 

визначити  обсяг інформації, необхідної для вирішення виявлених проблем; 

відібрати методи збору інформації; організувати та здійснити процес збору даних; 

проаналізувати результати; визначити напрямки використання результатів. 

Посилення конкуренції на ринку медичних послуг змушує медичні установи 

шукати принципово нові моделі розвитку. Тому підвищується актуальність 

застосування комплексу маркетингу як найефективнішого засобу зміцнення 

позицій медичних установ та надання медичних послуг. Окрім цього, важливою 

детермінантою здоров’я є потенціал та раціональність в роботі системи охорони 

здоров’я, що потребує суттєвої перебудови.  

Проблеми діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища, 

аналізу конкурентних позицій підприємств та факторів впливу на конкурентне 

середовище знайшли відображення у наукових працях багатьох вітчизняних і 

зарубіжних вчених таких як М. Портер, П. Друкер, І. Ансофф, Р.А. Фатхутдінов 

[3]. Якщо розглядати конкурентне середовище як систему, то воно являє собою 

впорядковану множину взаємопов’язаних елементів, які мають власну структуру і 

організацію.  

Деякі автори розглядають конкурентне середовище як сукупність зовнішніх 

стосовно конкретного підприємства факторів, які впливають на конкурентну 

взаємодію підприємств відповідної галузі і вважають, що дана модель є найбільш 

розповсюдженим, потужним інструментом для систематичної діагностики 

основних конкурентних сил, що впливають на ринок, оцінки ступеня впливу 

кожної з них та визначення характеру конкурентної боротьби на даному ринку. 

Першочергове завдання дослідження конкурентного середовища на ринку 

медичних послуг, полягає у вивченні складу конкурентів на даному ринку, що 

вимагає вивчення інших складових конкурентного середовища та виявлення 

факторів, що впливають на конкурентне середовище в певних умовах місця і часу.  

Маркетингові дослідження конкурентного середовища покликані 

вирішувати наступні завдання є: 
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– дослідження ринку медичних послуг, його основних суб'єктів: 

поведінки споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, аналіз та 

прогнозування кон'юнктури ринку; 

– оцінка конкурентних позицій конкретної медичної установи, а також 

тих медичних послуг, які вона пропонує на ринку; 

– аналіз конкурентних переваг медичних установ: професійність, 

кваліфікація медичного персоналу, якість та результативність медичних послуг, 

фактори, що впливають на якість медичного обслуговування, побудова відносин з 

пацієнтом. 

Таким чином, аналізуючи сучасні проблеми у сфері надання медичних 

послуг, необхідними умовами створення та розвитку конкурентного середовища є 

доступ до достовірної інформації щодо якості наданої медичної допомоги у 

різних установах; підвищення ефективності діяльності структур державного 

регулювання і контролю, усунення адміністративних бар'єрів; створення більш 

досконалого механізму розмежування безкоштовної медичної допомоги, 

гарантованого обсягу та якості платних медичних послуг; встановлення 

нормативними правовими актами правил надання державними медичними 

організаціями платних медичних послуг населенню, виключення при цьому 

можливості заміщення ними безкоштовної медичної допомоги. 
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СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Побудова ринкової економіки зумовила зміну методів управління 

підприємством на засадах маркетингової філософії. Одночасно з цим 

спостерігалося різке зростання попиту на проведення маркетингових досліджень, 

оскільки на їхніх висновках ґрунтується впровадження ринкових методів 

господарювання.  

У науковій літературі значна увага приділяється визначенню сутності 

маркетингових досліджень, а також їхніх етапів. Окремі аспекти маркетингових 

досліджень розглядаються в працях вітчизняних та іноземних науковців, зокрема 

С. Гаркавенка, Є. Крикавського, О. Мних, О. Сороки, В. Руделіуса, О. Азаряна. С. 

Гаркавенко вважає, що маркетингові дослідження – це систематичне збирання, 

оброблення та аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих маркетингових 

рішень [1]. 

Маркетингові дослідження повинні спиратися на наукові технології та 

можуть проводитися як власними силами підприємств, так і залученими 

спеціалізованими дослідницькими агенціями. За допомогою досліджень 

розв’язуються переважно такі завдання: 

1) аналіз ринку; 

2) моніторинг ринку;  

3) пошук нових бізнес-ідей; 

4) вивчення споживачів; 

5) аналіз конкурентів та конкурентного середовища 

Характерними ознаками маркетингового дослідження є: застосування 

науково-дослідницьких методів, вивчення порівняно невеликих та, як правило, 

репрезентативних вибірок релевантних груп населення. Маркетингове 
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дослідження займається здебільшого аналізом і звітністю стосовно сукупних 

груп опитаних і за жодних обставин не надає інформацію по окремих індивідах; 

гарантується конфіденційність інформації, одержаної від респондентів.  

Метою маркетингового дослідження є аналіз та вивчення даних для 

прийняття рішень щодо управлінської проблеми підприємства. Зібрана у процесі 

дослідження інформація може використовуватися лише з дослідницькою метою. 

Завданням маркетингового дослідження є забезпечення керівництва в точній, 

релевантній, оперативній інформації для прийняття правильних рішень. 

Згідно з Міжнародним процесуальним кодексом маркетингових і 

соціальних спільнот, маркетингові дослідження - це ключовий елемент у 

цілісному полі маркетингової інформації. Вони об'єднують споживача, клієнта, 

громадськість і маркетолога через інформацію, яку використовують, щоб 

виокремити й визначити можливості та проблеми маркетингу; виробити, 

деталізувати й оцінити дії маркетингу; вдосконалити розуміння маркетингу як 

процесу і засобу. 

Процес організації маркетингових досліджень повинен здійснюватися з 

дотриманням наступних принципів є: 

1) системність: логічність, послідовність, періодичність проведення; 

2) комплексність: урахування та аналіз усіх елементів і чинників у 

їхньому взаємозв’язку та динаміці; 

3) цілеспрямованість: орієнтація на розв’язання актуальних, чітко 

визначених, суто маркетингових проблем; 

4) об’єктивність: незалежність від суб’єктивних оцінок та впливів; 

5) надійність: інформаційне та методичне забезпечення, точність 

отриманих даних; 

6) економічність: перевищення вигід від реалізації отриманих висновків 

та рекомендацій над витрати, пов’язані з проведенням маркетингових досліджень; 

7) результативність: наявність проміжних та кінцевих результатів, що 

допомагатимуть у розв’язанні маркетингових проблем; 

8) відповідність засадам добросовісної конкуренції.  



 233 

В умовах жорстокої конкуренції на ринку, появі нових конкурентів та нових 

товарів, а також товарів-замінників, кожне підприємство повинно систематично 

проводити маркетингові дослідження. Це дозволить виявити можливості 

підприємства для оволодіння конкурентними позиціями на конкретному ринку, 

знизити рівень невизначеності та комерційного ризику, збільшити ймовірність 

успіху маркетингової діяльності підприємства на ринку. Результатом 

маркетингових досліджень є обґрунтоване планування маркетингової діяльності 

підприємства або організації, ідентифікація маркетингових можливостей та 

загроз, а також формування гнучкої системи реагування на зміни чинників 

зовнішнього середовища [4]. 

Низка наукових і комерційних проблем, пов'язаних з маркетинговими 

дослідженнями, виникає внаслідок кількох причин. По-перше, на рівні 

територіальних меж ринку зникає безпосередній контакт між виробником і 

споживачем товару, що зазвичай призводить до відсутності у виробника 

достовірної інформації. По-друге, внаслідок глобалізації ринків, загострення 

конкуренції, диференціації товарів і зростання кількості виробників, у покупця 

збільшується кількість варіантів вибору між продавцями, які функціонують на 

ринку, та їхніми товарами. По-третє, потрібен попередній прогноз щодо змін 

ситуації на ринку впродовж певного періоду для ухвалення обґрунтованих 

маркетингових рішень, що дає змогу досягти більшої узгодженості між 

потенціалом виробника та потребами споживачів. 

Потреба у маркетингових дослідженнях зумовлена також тим, що 

керівництво будь-якої організації чи підприємства, ухвалюючи маркетингові 

рішення, повинно обрати найефективніші з них з погляду прибутковості та рівня 

ризику. Одержуючи достовірну інформацію, можна уникнути помилок, здатних 

призвести до збитків, до того, як витрати стануть відчутними, вчасно відреагувати 

на дії конкурентів, припинити виробництво неперспективного або занадто 

дорогого товару тощо. 

Ухвалюючи маркетингові рішення, доцільно спиратися на результати 

маркетингових досліджень тільки за умови їхньої достовірності, забезпечуваної 
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кількома складниками. По-перше, систематичністю, або періодичною 

повторюваністю, процедур дослідження, що дає змогу відстежувати тенденції 

розвитку процесів, явищ, об'єктів. По-друге, етапністю і логічною послідовністю 

виконуваних на кожному етапі дій, що сприяє ідентифікації та поступовому 

пізнанню процесів, явищ, об'єктів. По-третє, використанням арсеналу наукових 

методів пізнання, що дає змогу методологічно обґрунтувати результати 

дослідження та аналітично довести потребу в ухваленні маркетингових рішень. 

Таким чином, в сучасних умовах роль маркетингових досліджень полягає в 

оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх 

задоволення, ідентифікації та визначенню як проблем, так і можливостей фірми 

здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність. Маркетингові дослідження є 

надзвичайно важливою передумовою розробки ефективної програми діяльності, 

адже дозволяють підприємству утримати конкурентні позиції на ринку, 

раціонально використати свій потенціал та досягти своєї мети. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО 

БІЗНЕСУ 

Запорукою успішного функціонування будь-якої страхової компанії та 

ефективного управління нею залежать від ефективного застосування системи 

маркетингу. Умовою ефективного функціонування та конкурентоспроможності в 

умовах існування значної кількості страхових організацій необхідно не лише 

збільшувати обсяги наданих страхових послуг, вирішальне значення має активне 

впровадження маркетингових інновацій. Саме тому страхові компанії України 

відчувають потребу у впровадженні нових концепцій страхового маркетингу. 

Роботи великої кількості науковців присвячені вивченню питань інновацій 

та страхового маркетингу, а саме Т. Амблера, П. Дойля, Я. Гордона, Ж.–Ж. 

Ламбена, О. О. Гаманкової, О. В. Козьменко, С. С. Осадця, М. В. Мниха та інших. 

Але, незважаючи на велику кількість досліджень, доцільно зазначити, що 

недостатньо розглянуті питання, застосовувані страховими компаніями нових 

інформаційних та маркетингових інструментів для забезпечення надійності та 

конкурентоспроможності, подальшого ефективного розвитку в сучасних умовах. 

Страховий маркетинг – це система взаємодії страховика та страхувальника, 

спрямована на взаємне врахування інтересів і потреб. Комплекс страхового 

маркетингу, як і маркетингу взагалі, включає: *проведення маркетингових 

досліджень, сегментацію і позиціонування щодо їх результатів; *розробку нових 

чи адаптацію існуючих страхових продуктів (послуг) з урахуванням вимог ринку; 

формування конкурентних цін (тарифів) на страхові продукти; *формування 

ефективної системи збуту (розподілу) страхових продуктів, управління цією 

системою; здійснення заходів щодо просування страхових продуктів.  

Доцільно зазначити, що умови розвитку страхового маркетингу в Україні 

характеризуються такими тенденціями, як: 

– посилення купівельної спроможності населення; 
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– розвиток малого та середнього бізнесу; 

– зростання довіри до інституту страхування; 

– івент-маркетинг або маркетинг подій у страховій компанії, 

спрямований на прив’язування страхових продуктів та послуг до важливих подій 

у житті клієнтів; 

– концепція управління досвідом; 

– децентралізація маркетингу страховика; 

– перехід від традиційної моделі до нового виду – електронного 

маркетингу [1]. 

Впровадження інновацій передбачає поступове формування 

конкурентоспроможних страхових продуктів та послуг, яка за своїми кількісними 

та якісними ознаками буде перевершувати свої аналоги. 

Забезпечення конкурентоспроможності страхових продуктів та послуг 

залежить від рівня задоволення споживачів в отриманому страховому захисті. 

Сукупність факторів, які формують конкурентоспроможність страхових продуктів 

на страховому ринку, відображено у таблиці [2]. 

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність страхової послуги 

Фактори дії на 

конкурентоспроможність 

страхової послуги 

 

Наслідки дії факторів на конкурентоспроможність страхової 

послуги 

Ступінь доступності Наскільки просто і швидко можна одержати страхову послугу у 

відповідності до залиту страхувальника 

Репутація страхової 

компанії 

Наскільки страхова компанія заслуговує на довіру 

Величина статутного 

капіталу та сума 

сформованих технічних 

резервів 

Чи забезпечує величина статутного капіталу та сума 

сформованих технічних резерв/в необхідний рівень 

платоспроможності та ліквідності 

Привабливість 

страхових тарифів 

Чим нижчий страховий тариф на страхову послугу, тим 

привабливіша вона для потенційних страхувальників 

Вартість страхової 

послуги 

Чи відповідає вартість страхової послуги тим зобов'язанням, які 

взяла на себе 

страхова компанія 

Обсяг страхового 

покриття 

Чи в достатній мірі страховиком покриті ризики, що можуть мати 

місце у 

страхувальника 

Франшиза (в майнових 

видах страхування) 

Зменшення розміру франшизи сприяє підвищенню попиту на 

страхову послугу 

серед страхувальників 
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Кількість основних та 

додаткових послуг 

На скільки розгалужена система супроводу страхових полюсів 

(базові та додаткові послуги) відповідно до прагнень 

страхувальника 

Перелік обмежень у 

страхових ризиках 

В якій мірі враховується увесь спектр можливих ризиків під час дії 

договору страхування 

Простота норм 

страхового договору та 

захист інтересів 

страхувальників 

Відсутність двозначності в тлумаченні умов договору страхування 

Швидке, якісне та 

справедливе урегулювання 

страхових 

випадків 

Повне виконання страховою компанією своїх зобов'язань 

щодо виплати страхового відшкодування та страхових сум 

у відповідності до діючих договорів страхування 

За умов посиленої конкуренції на страховому ринку все актуальнішим стає 

завдання пошуку ефективних методів та форм співпраці між суб’єктами 

страхування. Першочергового значення набувають управлінські заходи, які 

здійснює страховик з метою оптимізації страхової діяльності. 

Страхові маркетингові інновації – це використання новітніх технологій 

задля удосконалення існуючих видів страхових продуктів та послуг або для 

розроблення нових, які врешті-решт приносять прибуток. 

Насамперед, страхові маркетингові інновації є засобом зміни продуктів та 

послуг, під- вищенням їх якості, а також надають можливість раціонально 

використовувати наявні ресурси, зменшуючи витрати. 

Також слід розглянути термін “інновація”, який є похідним від латинського 

novo, що означає змінювати, оновлювати. Слід зауважити, що найвідомішим є 

підхід, при якому поняття “нововведення” перекладають з англійського слова 

innovation, тобто “введення новацій” [3]. 

Для пояснення цього поняття він виділив п’ять типових випадків: 

 виготовлення нового, ще невідомого споживачам, блага або створення 

нової якості того чи іншого товару; 

 впровадження нового методу виробництва, в основі якого не обов’язково 

лежить нове наукове відкриття, і яке може ґрунтуватися також на новому способі 

комерційного використання певного товару; 

 освоєння нового ринку збуту; 

 отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів, незалежно від 
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того чи існувало це джерело раніше; 

 проведення відповідної реорганізації (забезпечення монопольного 

становища або підрив монопольного становища іншого підприємства) [4]. 

У такий спосіб, страхові інновації можна розглядати як різні нововведення у 

страховій сфері, або удосконалення вже відомих споживачам продуктів та послуг 

з метою залучення більшої кількості клієнтів і ефективного функціонування в 

умовах зростаючої конкуренції. 

За економічним змістом страхові інновації можна розділити на: 

 технологічні (замовлення страхового полісу через мережу Інтернет, 

розрахунок страхових внесків на сайті компанії тощо); 

 продуктові (нові страхові продукти, пов’язані з новими або традиційними 

операціями, що розвиваються, і послугами). Особливість страхових інновацій 

полягає в тому, що вони більш взаємообумовлені, ніж інновації в інших секторах 

економіки. 

Формування інноваційної діяльності страховика передбачає: 

 розроблення та виведення на ринок принципово нового страхового 

продукту; 

 удосконалення або адаптування вже існуючої страхової послуги у 

відповідності до потреб ринку; 

 надання додаткових супроводжувальних (консалтингових) послуг до 

основного договору страхування. 

Щодо нових страхових продуктів, то відсутність права власності на 

інноваційні розробки призвело до майже ідентичності пакетів страхових 

продуктів та послуг більшості ризикових компаній України. 

Ще однією необхідною умовою впровадження інноваційного процесу у 

діяльність страховика є забезпечення якості страхових послуг, основними 

критеріями якої є: 

 імідж страховика – наскільки страхова компанія заслуговує на довіру і 

серед стра- хувальників, і серед колег по страховому ринку; 

 соціально-економічні характеристики – широта страхових гарантій, 
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перелік покритих страхуванням ризиків, обмеження у страхових ризиках, права та 

обов’язки суб’єктів страхування, сукупність основних та додаткових послуг; 

 фінансові характеристики – рівень страхової премії, ліміт 

відповідальності страховика (страхова сума), системи страхового відшкодування, 

які застосовуються у разі укладання договорів страхування; 

 капіталізація страхової діяльності – при зростанні розміру статутного 

фонду страховика збільшуватимуться його можливості щодо покриття ризиків 

страхування; 

 прозорість та ступінь доступності – можливість отримати страховий 

захист відповідно до існуючих ризиків, простота норм страхового договору та 

захист інтересів страхувальників, ефективне здійснення заходів, спрямованих на 

поточне обслуговування за договором страхування; 

 партнерські взаємовідносини між страховиком та страхувальником – 

дозволяють максимально узгодити майнові інтереси та ретельно виконувати взяті 

на себе обов’язки згідно з договором страхування; 

 надійність та безпечність – передбачає формування такої страхової 

послуги, яка б мала мінімальний ризик для страхувальника; 

 швидке, якісне її справедливе врегулювання страхових випадків – 

зобов’язує суб’єктів страхування дотримуватись всіх умов, закладених у правилах 

та договорі страхування. 

Отже, сьогодні впровадження страхових маркетингових інновацій в Україні 

відбувається доволі невисокими темпами, оскільки стикається з великою 

кількістю проблем: обмеженість спектра надаваних вітчизняними страховиками 

послуг, недосконалість законодавчої бази у сфері регулювання діяльності 

страхового ринку, недовіра населення до страхових компаній, низький рівень 

страхової культури, низький рівень попиту на страхові інноваційні продукти, 

низький рівень витрат на інновації у структурі витрат страхових компаній, а 

також короткострокова орієнтація керівництва страхових копаній на прибуток. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ 

ЗАСАДИ 

У сучасних умовах господарювання для підприємств України стає 

необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і 

збутом товарів та послуг. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває 

удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів 

менеджменту і маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до діяльності 

підприємств, що здійснюється за допомогою маркетингового менеджменту. 

Проблематиці функціонування маркетингового менеджменту на 

підприємстві присвячено наукові праці багатьох учених-економістів. Зокрема, у 

зарубіжній економічній теорії даний аспект вивчали: Г. Багієв, Ф. Котлер, К. 

Макконелл, Е. Уткін та інші. Серед українських вчених над вказаним питанням 

працювали: П. Березівський, А. Вовчак, В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Г. 

Черевко, В. Юрчишин та інші. 

Маркетинговий менеджмент є сучасною наукою, характерною ознакою якої 

http://pidruchniki.com/
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є програмно-цільовий підхід щодо максимального задоволення потреб споживачів 

та цілей організації при ефективному розподілі обмежених ресурсів. Застосування 

на практиці концепцій маркетингового менеджменту дало поштовх розвитку 

новітніх підходів в управлінні фірмою та ефективного функціонування її 

діяльності. Застосування маркетингового менеджменту підприємствами є 

необхідною умовою для забезпечення стабільного високого рівня попиту на 

товар. Для цього необхідно, щоб продукція була конкурентоспроможною на 

вітчизняному та міжнародному ринках [3].  

У науковій праці [1] маркетинговий менеджмент вивчається як динамічна 

система з характерними їй тенденціями розвитку: 

 - розширення та покращення інфраструктури маркетингу;  

- удосконалення технічних властивостей маркетингової діяльності фірми;  

- підвищення рівня підприємницької культури;  

- посилення орієнтації маркетингу фірми на нові цільові групи покупців та 

нові галузі діяльності;  

- соціально-етичний напрямок маркетингу (підтримка певного заздалегідь 

визначеного іміджу фірми).  

Згідно праці [2], під змістом маркетингового менеджменту розуміють:  

- орієнтацію фірми на потреби ринку; 

 - стратегічний підхід працівників фірми;  

- націленість на комерційний успіх;  

- мобільне реагування на зміни зовнішнього середовища;  

- забезпечення конкурентних переваг;  

- наявність системного та комплексного підходу до проведення 

управлінської діяльності підприємства;  

- програмно-цільовий підхід.  

Усі інструменти маркетингового менеджменту повинні бути зорієнтовані на 

вирішення існуючих чи можливих проблем потенційних споживачів. 

Отже, основні завдання маркетингового менеджменту є [2]: аналіз ринку, 

організація, планування, мотивація, реалізація поставлених завдань, здійснення 
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контролю та аналізу виконання маркетингових заходів. 

Розглянемо основні  функції маркетингового менеджменту  [2]: 

- розроблення комплексу завдань та мети фірми, стратегічної програми 

розвитку організації; 

- визначення орієнтованих ринків збуту та ринкових позицій для 

підприємства; 

-  планування, розробка та просування та збут продукції; 

-  розробка плану виробництва (виробничого плану); 

- правильний підбір працівників; 

- організація процесу збирання та обробки маркетингової інформації; 

- формування маркетингової структури; 

- формування рівнів каналів розподілу; 

- складання плану фінансового забезпечення; 

- розроблення планувального процесу щодо здійснення закупівель ресурсів 

матеріально-технічного призначення; 

- формування та введення в дію методів впливу керівництва; 

- розроблення цінової політики. 

Таким чином, при формуванні маркетингового менеджменту на 

підприємстві слід виявити основні функції маркетингового менеджменту, а також 

визначити алгоритм, за допомогою якого буде формуватися маркетингова 

діяльність. В результаті проведених досліджень щодо послідовності процесу 

формування маркетингового менеджменту на підприємстві, необхідно відзначити, 

що даний процес складається із семи етапів, спрямованих на управління попитом 

потенційних споживачів, задоволення та обслуговування потреб 

ринку. Враховуючи розробку даних етапів, а також їх подальше застосування 

забезпечить ефективне функціонування маркетингової діяльності підприємства, 

сприятиме досягненню поставлених цілей та успішному функціонуванню у 

жорстких умовах сучасних економічних відносин. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 

РОЗРОБЦІ НОВИХ ТОВАРІ 

У країнах з розвинутою ринковою економікою нагромаджений  великий  

досвід у поєднанні виготовлення товарів у відповідь на запити покупців, розробки 

товарної стратегії, а також управління якістю товару, аналізу  ринку, вибору 

каналів розподілу відповідно до можливостей фірми. 

Основною проблемою теперішнього маркетингу є створення нових товарів, 

освоєння нових ринків та вдосконалення виробництва. Як зазначає Н. О. 

Крикорцева, вдале створення нового товару на ринку сприяє розвитку 

підприємства, а поразка спричиняє крах [1]. 

Процес розробки нового товару містить 8 основних етапів: 

1. Генерацію ідей. 

2. Відбір ідей. 

3. Розробку та перевірку концепції товару. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624790
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econrig_2011_2_26
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4. Проведення економічного аналізу. 

5. Розробку прототипу товару. 

6. Пробний маркетинг. 

7. Виробництво та реалізацію продукту 

Так, для пошуку нових ідей інноваційних товарів можуть бути використанні 

інформаційні дані: 

-зовнішні (споживачі, конкуренти, посередники); 

-внутрішні ( керівництво, фахівці з маркетингу, персонал). 

Пошук нових ідей може здійснюватися працівниками фірми і за допомогою 

творчих методів. Серед них мозковий штурм, конференція ідей, метод 

контрольних запитань, метод словесних асоціацій тощо. 

Етап відбору ідей має на меті проаналізувати всі ідеї і усунути невдалі, які не 

відповідають меті фірми. Для відбору використовують ризик-листи, метод 

оціночної шкали та інші інструменти маркетингових досліджень. 

Розробка та перевірка концепції товару полягає у здійсненні переходу від 

ідей, які пройшли попередню перевірку, до концепції товару, яка перевіряється із 

залученням покупців. Подібне тестування має на меті здійснити попереднє 

прогнозування попиту та виявлення обізнаності споживачів про потребу, яку 

планується задовольняти в ході використання товару є економічний аналіз його 

концепції. Саме цей етап дозволяє впевнитися у необхідності та правильності 

рішень пов’язаних з виробництвом та реалізацією запланованої продукції, 

окупність якої дозволяє отримувати прибуток поряд з досягненням маркетингової 

місії – задоволенням потреби кінцевих споживачів. При цьому впровадження 

нових товарів на ринок реалізується з використанням таких методів оцінювання 

як  метод простого рейтингу; метод парного порівняння, метод шкальних оцінок.  

Більшість нових товарів потребують попереднього випробування в умовах 

ринку, оскільки можуть претендувати на високий рівень ринкової новизни, а, 

отже на низький рівень обізнаності споживачів з їх прототипами. В зв’язку з цим 

виникає необхідність в попередньому тестуванні на ринку товару, суть якого 

полягає в тому, що товар продається в обмеженій кількості на окремо визначеній 
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частині ринку ринку.  Це дає змогу визначити шанси товару на успіх. 

.Випробування продукту, як пропонує Бутенко Н. В., можуть проводиться у 

вигляді ринкового тестування, а саме за допомогою засобів пробного маркетингу 

[2]. 

Заключним етапом процесу впровадження нових товарів на ринок є етап, 

згідно з яким здійснюються маркетингові дослідження, присвячені вивченню 

діалектично пов’язаних внутрішніх та зовнішніх факторів, таких як: ринкові, 

організаційні, науково-технічні та виробничі. Тут використовують такі 

дослідження як казуальні, кабінетні та польові. Інструментами даного аналізу є 

методи опитування, панельний метод, спостереження, фокус-група та інші 

методики маркетингових досліджень . 

Отже, підприємству для зниження певного рівня ризику ведення нових 

товарів на ринок потрібно проводити маркетингові дослідження, адже за 

допомогою товарів-новинок фірма завоює  нові ринки. Для правильного 

впровадження таких товарів фірма повинна дотримуватися послідовного 

виконання  процесу розроблення нового товару. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ 

В сучасній економічній науці дуже багато наукових праць є присвячені 

проблемі оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 

Конкурентоспроможність є багатоаспектним поняттям, що в перекладі з 

латинської мови означає суперництво, боротьба за досягнення найкращих 

результатів. 

О. В. Виноградова вважає, що вивчення конкурентів та умов конкуренції в 

галузі необхідне підприємству для того, щоб визначити сильні та слабкі сторони, 

приховані потенційні можливості і, відповідно до цього, зробити висновки для 

вироблення успішної конкурентної стратегії та підтримання конкурентних 

переваг. Виходячи з цього, підвищення конкурентоспроможності підприємств 

сфери послуг має базуватися на таких принципах: 

1) Спрямованість на споживача – конкурентоспроможність має визначатися 

сукупністю тих властивостей, які мають певний інтерес для споживача і зможуть 

задовольнити його потреби. 

2) Комплексність – результати дослідження конкурентоспроможності 

підприємства повинні враховувати характеристики власної продукції, продукцію 

конкурентів і вимоги споживачів. 

3) Об’єктивність – результати оцінки конкурентоспроможності повинні 

базуватися на достовірній інформації про фактори макро- і мікросередовища 

функціонування підприємства і відображати реальні конкурентні позиції суб’єкта 

господарювання. 

4) Системність – оцінка конкурентоспроможності повинна базуватися на 

результатах системного аналізу впливу факторів макро- і мікросередовища 

підприємства в сукупності відносин і зв’язків між ними, тобто розглядати об’єкт 
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як систему. 

5) Динамічність – конкурентоспроможність слід розглядати по відношенню 

до конкретного моменту часу, з урахуванням змін у часі кон’юнктури на ринку 

послуг.[1] 

Існує багато класифікацій методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Однією з найуспішніших є класифікація В. А. Літвінової яка 

наводить сім класифікаційних ознак за якими групує методи оцінки:  

1) За джерелами використовуваної інформації: експертний, 

експериментальний, документальний, маркетинговий. 

2) За стадіями життєвого циклу продукції: перед проектний, проектний, 

готового виробу, споживацький.  

3) За періодом розрахунку: прогнозований, фактичний.  

4) За номенклатурою критеріїв: однокритеріальний, двокритеріальний, 

багатокритеріальний.  

5) За способом отримання інформації: внутрішні, зовнішні, незалежні. 

6) За видами показників: диференційований, комплексний, змішаний. 

7) За формою представлення результатів: розрахунковий, матричний, 

графічний. [2] 

Ця класифікація охоплює більшість існуючих методів оцінки і дає 

можливість диференціювати той чи інший метод за конкретними критеріями. 

Однак, її застосування для оцінки конкурентоспроможності підприємств сфери 

послуг не завжди можливо. 

Класиком теорії конкуренції і конкурентоспроможності вважається М. 

Портер. Його вагомим внеском є дослідження «конкурентних переваг» – 

ключових факторів успіху, характерних для певного підприємства (галузі) 

чинників, що дають йому переваги над конкурентами (іншими галузями). 

Дослідник писав, що конкурентні переваги поділяються на два основних види: 

більш низькі витрати та диференціація товарів. [3] 

Господарство сфери послуг має ряд відмінностей від інших галузей 

народного господарства. Підприємство сфери послуг випускає специфічні товари 
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і послуги, які іноді неможливо відділити одне від одного, тому неможливо 

оцінити конкурентоспроможність окремих видів продукції та послуг. Інколи 

буває неможливо відділити матеріальну складову послуг (товари) від 

нематеріальної (послуги), а отже, є недоцільною класифікація методів за стадіями 

життєвого циклу продукції. Також специфіка діяльності підприємств сфери 

послуг робить експериментальні методи дуже складними у використанні. 

Отже, можна зробити висновок що існує безліч методів оцінювання 

конкурентоспроможності сфери послуг. Але усім методам властиві окремі 

недоліки та переваги, які спричиняють можливість їх застосування у практиці 

підприємств. У багатьох методах автори залишають право вибору досліджуваних 

змінних на розсуд дослідника, це дає йому можливість врахувати галузеві, 

технічні та інші специфічні особливості. Позитивного ефекту від застосування 

того чи іншого методу можна досягти лише в результаті досить напруженої та 

творчої роботи команди висококваліфікованих професіоналів, коли ж такої 

команди немає, то варто відмовитись від використання складних моделей, а 

відповідні проблеми спробувати вирішити іншими, простішими інструментами.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В 

ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ КАРПАТСЬКОГО 

ЄВРОРЕГІОНУ 

Стратегічна політика формування Європейського Союзу (ЄС) щодо 

внутрішніх та зовнішніх кордонів зосереджена на розвитку цифрових 

інтеграційних ринків, а також партнерської взаємодії всіх учасників 

транскордонного економічного співробітництва (ТКЕС). Поєднання таких 

комунікаційних механізмів надасть можливість у перспективі значно спростити 

процес обміну цільовою інформацією між країнами-учасницями при вирішені 

спільних наболілих проблем; розширить бізнес-можливості для малого та 

середнього бізнесу (щодо зростання експорту та підвищенні їх інвестиційної 

привабливості); покращить доступ до глобальних ринків; підвищиться рівень 

конкурентного середовища в країні, що призведе до зниження цін та зростання 

якості товарів і послуг у вітчизняних господарюючих суб’єктів, тощо. Саме такий 

сценарій надасть змогу знизити бар’єр кордонів у контексті розвитку 

прикордонних територій України та ЄС. 

Зазначені передумови стратегічної політики розроблені в низці вітчизняних 

й закордонних публікацій. Зокрема, в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС у 

главі 27 (стаття 446) визначено, що провідним напрямом транскордонної 

співпраці повинно бути багаторівневе управління та партнерство, створюючи при 

цьому канали зв’язку та активізацію обміну інформацією між національними, 

регіональними та місцевими органами влади, соціально-економічними 

утвореннями та представниками громадянського суспільства. Також представлено 

проект «Цифрова Європа 2020», «Цифрова аджента України 2020» та «Східне 

партнерство 2020». Однак, більшість досліджень, в контексті транскордонного 

співробітництва та його відповідного організаційного забезпечення, 

розглядаються здебільшого фрагментарно та узагальнено. Розміщена переважно 
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лише інформація про необхідність розробки теоретико-прикладному механізму 

щодо сучасних транскордонних комунікацій. 

Таблиця 1. 

Україна в координатах Східного Партнерства 

«Гармонізація цифрових ринків»* 

 

 

 

 

 

 

Ціль, що має бути 

досягнута до 2020 року 

 Наявні пілотні обопільно функціонуючі транскордонні 

системи електронного підпису та регіональна система 

надання транскордонних цифрових послуг для бізнесу між 

країнами-партнерами та ЄС. 

 Наявна пілотна транскордонна система електронної 

торгівлі у країнах СхП. 

 Розроблено та запущено пілотну систему для 

функціонування цифрового транспортного коридору між 

Балтійським і Чорним морями. 

 

узагальнено автором за матеріалами 1, с. 28-30 

 

Разом з тим, необхідно відзначити, що найбільш вдалим ринковим 

інструментом, який дозволяє в умовах невизначеної глобальності, як найкраще 

організувати економічну діяльність – є комплексна система маркетингу, а в 

системі інформаційно-комунікаційних відносин – інтерактивний маркетинг. Щодо 

транскордонного співробітництва, найбільш вдалою формою його організації – є 

єврорегіони. Тому, досліджувати сучасну проблему транскордонних комунікацій 

застосовуючи компоненти інтерактивного маркетингу, на прикладі Карпатського 

Єврорегіону (який вважається центром міжнародного регіонального 

співробітництва України-ЄС), викликані вимогою підготовки і розробки 

необхідних рекомендацій. 

Щодо фінансових механізмів, які закладені в основу формування сучасних 

транскордонних комунікацій, необхідно виділити наступні: 
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Таблиця 2 

Фінансові механізми транскордонних комунікацій в Карпатському 

Єврорегіоні* 
Донор Фінансу-

вання 

Результат 

Європейський 

Інструмент Сусідства: 

 

1.Програма ТКС 

Польща – Білорусь – 

Україна 2014-2020 

(українські області – 

Закарпатська, Львівська, 

Волинська) 

 

2.Програма ТКС 

Угорщина – Словаччина – 

Румунія – Україна 2014-

2020 (українські області – 
Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька 

(додаткова територія з 

обмеженою участю)) 

 

3. Програма ТКС 

Румунія – Україна 2014-

2020 (українські області – 

Закарпатська, Івано-

Франківська Чернівецька 

та Одеська) 

16,1 млрд. 

євро 

 

 

1) 175 799 304 

Євро. 

 

 

 

 

2) 73 952 000 

Євро 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 60 000 000 

Євро 

В усіх трьох програмах транскордонного 

співробітництва важливою виступає тематична 

ціль «Підвищення доступності регіонів, 

розвиток міцного та стійкого до кліматичних 

впливів транспорту, комунікаційних мереж і 

систем» з основним пріоритетом якої є 

Розвиток інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури  (ІСТ). 

Для реалізації цієї програми повинні бути 

виконані такі базові приклади: 

 спільні ініціативи з розвитку та поліпшення 

якості існуючої інфраструктури ІСТ; 

 розвиток інфраструктури транскордонного 

широкосмугового доступу до Інтернету та 

комунікаційних центрів; 

 спільні проекти з підготовки техніко-

економічних обґрунтувань, пов’язаних із 

створенням мереж широкосмугового доступу; 

 спільне створення широкосмугових мереж; 

 розвиток місцевого медіа контенту і 

відповідних спроможностей медіа виробництва 

для спільного використання; 

 спільні інвестиції в інфраструктуру ІСТ з 

транскордонним ефектом (наприклад, 

оптоволоконні мережі); 

 розробка транскордонних зв’язків, 

інформації та інтегрованих комунікаційних 

мереж і послуг; 

 оновлення існуючих об’єктів, що сприяють 

зв’язкам між громадами та публічних послуг, 

які сприяють співробітництву на транскордон-

ному на ширшому міжнародному рівнях; 

 інформаційно-промоційні заходи щодо 

важливості екологічно чистих транспортних 

систем (з низьким рівнем викидів і низьким 

рівнем шуму); 

 розробка ІТ-рішень для громадського 

транспорту. 

Дунайська 

транснаціональна 

програма 2014-2020 

(українські області – 

Закарпатська, Івано-

франківська, Одеська та 

Київська) 

5 мільйонів 

євро 

підвищення конкурентоспроможності для 

бізнесу та соціальних інновацій. 

 

* узагальнено автором за матеріалами 2-5 
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Провівши аналіз фінансових інструментів програм міжнародного 

співробітництва, виявляємо, що в межах країн-членів Карпатського Єврорегіону – 

українська частина, а особливо її Закарпатська область, входить в усі програми 

фінансових механізмів щодо транскордонних комунікацій. Це означає те, що 

даний регіон може стати центром транскордонних комунікацій між Україною та 

ЄС. Однак, для цього необхідно провести відповідні наукові дослідження. 

Список використаної літератури: 

1. Україна в координатах Східного Партнерства 2017-2020 рр. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eap-csf.org.ua/wp-

content/uploads/2017/10/Report_Ukrainian.pdf 

2. Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 

2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pbu2020.eu/ua 

3. Програма ТКС Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014-2020 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huskroua-cbc.net/ua/ 

4. Програма ТКС Румунія – Україна 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ro-ua-md.net/romania-ucraina-2/ 

5. Україна, Угорщина та ЄС домовилися про фінансування Дунайської 

транснаціональної програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.unian.ua/eurobusiness/2287586-ukrajina-ugorschina-ta-es-domovilisya-

pro-finansuvannya-dunayskoji-transnatsionalnoji-programi.html 

 

 

МАКСИМЕНКО ДІАНА ВІКТОРІВНА, 

к.е.н., доцент кафедри обліку і  

оподаткування та маркетингу, 

Мукачівського державного університету 

 

МАРКЕТИНГОВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

Застосування концепції маркетингу, яка орієнтує підприємство на вивчення 

і задоволення потреб споживача, стає невід’ємним елементом ефективної 

стратегічної діяльності підприємства. На підприємстві виділяють три основні 

http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Report_Ukrainian.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Report_Ukrainian.pdf
https://www.pbu2020.eu/ua
http://www.huskroua-cbc.net/ua/
http://www.ro-ua-md.net/romania-ucraina-2/
https://www.unian.ua/eurobusiness/2287586-ukrajina-ugorschina-ta-es-domovilisya-pro-finansuvannya-dunayskoji-transnatsionalnoji-programi.html
https://www.unian.ua/eurobusiness/2287586-ukrajina-ugorschina-ta-es-domovilisya-pro-finansuvannya-dunayskoji-transnatsionalnoji-programi.html
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рівні стратегічного планування: корпоративний (загально-фірмовий) рівень, 

рівень стратегічних господарських підрозділів та функціональний рівень. 

Маркетингове стратегічне планування є складовим елементом процесу 

стратегічного планування. Формування процесу маркетингового стратегічного 

планування передбачає виділення певних етапів. Не існує єдиного підходу щодо 

складових етапів і послідовності процесу маркетингового стратегічного 

планування. Спільною рисою всіх підходів є виділення таких складових етапів, як 

стратегічний аналіз та розробка стратегії. Основні розбіжності в підходах авторів 

щодо процесу маркетингового стратегічного планування полягають у наступному: 

включення місії в процес маркетингового стратегічного планування, 

пріоритетність між місією та маркетинговим стратегічним аналізом, 

виокремлення етапу встановлення цілей та етапу реалізації як складових етапів 

процесу маркетингового стратегічного планування. 

Процес маркетингового стратегічного планування не можна зводити лише 

до планування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики 

підприємства, які властиві маркетинговому функціональному стратегічному рівні.  

Адже методи і функції маркетингу проявляються на всіх стратегічних рівнях і 

необхідні  при розробці і корпоративної, і конкурентної (бізнесової) стратегії. 

Щоб бути успішним і ефективним, процес маркетингового стратегічного 

планування повинен бути ітерактивним і циклічним. Так, визначення і вибір 

маркетингової стратегії може відбуватися вже на етапі маркетингового 

стратегічного аналізу (як зовнішнього, так і внутрішнього). Процес оцінки 

стратегічних альтернатив і вибору оптимальної стратегії, в свою чергу, іноді 

вимагає проведення додаткового маркетингового аналізу. Стратегії і показники, 

які вказують на необхідність змін, треба відслідковувати і пов’язувати з річним 

плановим циклом і з оперативним маркетинговим плануванням. 

Першим етапом процесу маркетингового стратегічного планування є 

розробка і формулювання місії підприємства. Ефективна місія повинна включати 

в себе три основні елементи: потреби споживачів, які задовольняє підприємство; 
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ринки, на яких діє підприємство (цільові ринки підприємства); конкурентну 

перевагу підприємства.  

Позитивна роль місії полягає в тому, що вона: уособлює в собі єдність цілей 

підприємства; формує погляди вищого керівництва підприємства щодо його 

довгострокових планів та стратегічних орієнтирів; знижує ризик прийняття 

необґрунтованих рішень; має велике мотиваційне і стимулююче значення для 

працівників підприємства. 

Цілі маркетингу – це кількісні і якісні показники, які відтворюють зміст 

результатів маркетингової діяльності підприємства. Маркетингові цілі повинні 

відповідати таким вимогам: ієрархічність (підпорядкованість), кількісна 

визначеність, реальність, взаємоузгодженість (сумісність), гнучкість. 

Тому місія, яка вміщує необхідні складові елементи та вдало 

сформульована, має велике позитивне значення в процесі управління 

підприємством взагалі та в процесі маркетингового стратегічного планування 

зокрема, яке полягає в тому, що вона: уособлює в собі єдність цілей підприємства, 

формує погляди вищого керівництва і працівників підприємства щодо його 

довгострокових планів та стратегічних орієнтирів, знижує ризик прийняття 

необґрунтованих стратегічних рішень, має велике мотиваційне і стимулююче 

значення для працівників підприємства.  

 

Список використаної літератури: 

1. Плaнувaння діяльності підприємствa: Нaвч. посіб. для сaмост. вивч. 

дисц./ М.A. Бєлов, Н.М. Євдокимовa, В.Є.Москaлюк тa ін., зa зaг. ред. В.Є. 

Москaлюкa. – К.: КНЕУ, 2002. – С.48. 

2. Редченко К. І. Стрaтегічний aнaліз у бізнесі: нaвч. посіб. / К. І. 

Редченко. – [2-е вид., доп.]. – К.: Новий Світ, 2000. – С.89. 
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ПОЛЯНСЬКА ВІКТОРІЯ ЕДУАРДІВНА 
магістр зі спеціальності «Менеджмент організації»  

Мукачівського державного університету 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогоднішній день питання збутової діяльності є актуальним для всіх  

підприємств і відіграє важливу роль в системі виробничих відносин суспільства. 

Важливим завданням у діяльності будь-якого підприємства є організація 

ефективної системи збуту, яка може забезпечити необхідну 

конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки і збільшення власного 

прибутку. Саме система збуту є центральною на підприємстві, метою  якої є 

доводити товари до споживача в тому місці, в тій кількості і такої якості, що 

вимагаються, а також максимально використовувати свої можливості для 

покращення обслуговування покупців, з мінімальними затратами.  

Сьогоднішній динамічний розвиток економіки призводить до того, що 

підприємства та організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не 

залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Абсолютно всі ринки насичені такою 

мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, і це призводить 

до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності підприємства.  

Збутова політика будь-якого підприємства формується на основі мети та 

завдань збуту і має відповідати бізнес-концепції підприємства.  

Основою побудови системи управління збутовою діяльністю є визначення 

функцій, які забезпечують формування способів управлінського впливу на всіх 

етапах операцій із забезпечення збуту як процесу. Отож, вважаємо, що управління 

збутовою діяльністю на підприємстві повинно реалізовуватися через застосування 

таких функцій:  

1. Планування (підбір, класифікація та підготовка до використання 

інформації щодо розроблення стратегії збуту; оцінювання та аналізування 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ; визначення стратегії розвитку 

збутової діяльності).  
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2. Організування (створення організаційної структури управління 

збутом на підприємстві; створення внутрішньофірмових і посередницьких систем 

розподілу продукції). Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання.  

3. Мотивування (стимулювання учасників системи розподілу продукції: 

знижки, винагороди, преміювання, навчання персоналу). 

4. Контролювання та регулювання (встановлення системи показників 

для оцінювання результатів дієвості збутової системи) [1]. 

Враховуючи основні функції просування товару кожне підприємство 

розробляє власну стратегію збуту, за допомогою якої воно б реалізовувало цілі, 

орієнтовані на потреби кінцевого споживача.  

Впровадження ефективної і цілеспрямованої збутової політики передбачає 

організація і формування збутових мереж, спроможних охоплювати цільовий 

ринок, швидко й ефективно збувати обсяги продукції, адекватні виробничим 

потужностям. Збутова політика пов'язана з проблемами залучення посередників, 

договірними відносинами, визначення форм і типів збуту, пропозиції 

підприємства з огляду на специфіку продукції, умови конкретного цільового 

ринку та збутову політику конкурентів. Збутова політика будь-якого 

підприємства (канали збуту, способи і методи просування продукції на ринку) 

формується на основі мети та завдань збуту і має відповідати бізнес-концепції 

підприємства.  

Збутова політика підприємства залежить від внутрішніх і зовнішніх умов 

функціонування підприємства та побудована на основі аналізу попиту і 

пропозиції. Оскільки вимоги споживачів постійно змінюються, тому збутова 

політика підприємства має бути спрямована на постійне оновлення асортименту 

продукції й підвищення її якісних характеристик.  

Поступове збільшення обсягів реалізації вітчизняних виробників зумовлює 

необхідність формування новітніх дієвих технологій у системах управління 

збутовою діяльністю. Тому пріоритетним завданням промислових підприємств є 

створення ефективної системи управління збутовою діяльністю, яка б 

враховувала інтереси регіональних виробників. 
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Управління збутом не обмежується управлінням каналу збуту. Кожен 

учасник системи має власну організацію збуту. Під нею доцільно розуміти 

побудову структури управління збутом, підбір спеціалістів зі збуту належної 

кваліфікації, розподіл завдань, прав і відповідальності серед співробітників, 

створення умов для ефективної роботи (організація робочих місць, надання 

необхідної інформації, засобів оргтехніки і т. ін.). 

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що збутова політика 

спрямована на підвищення ефективності роботи підприємства.  Оскільки 

головною метою будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, 

то збутовій діяльності має надаватися якомога більше уваги. На кожному 

підприємстві повинна бути добре організована служба збуту, яка займатиметься 

шляхами просування своєї продукції на ринки вільної конкуренції.  

Організація ефективної збутової діяльності повинна бути частиною стратегії 

управління підприємством і формуватися у процесі складання виробничої 

програми підприємства. Це передбачає формування оптимальних партнерських 

відносин, маркетинговий аналіз, управління якістю та якісну рекламну політику 

підприємства. 
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ЗАКАРПАТТЯ – ЦЕНТР ТРАНСКОРДОННИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ-ЄС 

Україна будучи у складі СРСР та маючи спільні кордони з іншими 

соціалістичними країнами (які не входили до нього), не змогла залишитися 

осторонь щоб не дослідити даний вид міжнародних відносин, зокрема як 

міжрегіональне прикордонне співробітництво. У 80-роках ХХ століття проблемі 
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прикордонних територій та співробітництву через кордон приділяли 

співробітники Відділення Інституту світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України в м. Ужгороді, а згодом, на початку 90-років, до цієї проблематики 

звернулися і вчені з Інституту регіональних досліджень НАН України м. Львів. На 

сьогодні науково-практичну гілку ТКС очолюється Закарпатською науковою 

школою на чолі з директором Інституту транскордонного співробітництва, 

професором Ужгородського національного університету – С. І. Устичем. Вчений 

у 1994-1996 роках був головою Міжнародної Ради Карпатського Єврорегіону. 

В жовтні 1980 року в м. Ужгород Закарпатської області була здійснена 

спроба вперше проаналізувати теорію і практику прикордонного співробітництва 

в ході науково-виробничої наради «Розвиток прикордонних економічних зв’язків 

країн-членів РЕВ». У роботі наради взяли участь вчені із Інституту економіки 

соціалістичної системи АН СРСР, Московського державного університету, ряду 

українських вищих навчальних закладів, економісти-практики Закарпаття, а 

також представники Саболч-Сатмарської області Угорщини та Східно-

словацького краю тодішньої Чехословаччини, які мали спільний кордон із 

Закарпатською областю 1.У процесі наради розглядалися проблеми розвитку 

прикордонних економічних зв’язків, роль прикордонних районів у вирішенні 

важливих проблем інтеграції, розширення торговельних зв’язків прикордонних 

областей, форми та види прикордонної співпраці суб’єктів господарювання. 

Значна увага була приділена економічному та соціальному розвитку 

Закарпатської області, через яку здійснювали активні прикордонні економічні 

зв’язки. 

Цей період розвитку прикордонного співробітництва базувався в основному 

на діловій співпраці між партійними організаціями трудових колективів 

Закарпатської та Саболч-сатмарської областей, Східно-словацького краю та Сато 

Марського повіту з метою обміну досвідом, наданні допомоги у вирішенні певних 

завдань та отримання суттєвих практичних результатів у всіх сферах суспільного 

життя. Вже у 80-ті роки ХХ століття прикордонний регіон Закарпаття завдяки 

своєму географічному розташуванню вважався передовою лінією поступової 
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адаптації народногосподарського комплексу країн соціалістичної співдружності. 

Завдання прикордонного співробітництва, які виділяли учені і управлінці 

минулого століття були такими: 

 заходи спрямовані на економію енергоресурсів, впровадження 

енергозберігаючих технологій, використання нових джерел енергії. Вирішення 

цих завдань вони вбачали у створенні спільних гідроелектростанцій на 

прикордонних річках; 

 велику увагу приділяли проблемі, пов’язаній з розвитком міжнародної 

спеціалізації і кооперації виробництва. Вирішити її пропонували шляхом 

укладання суб’єктами господарювання багатосторонніх і двосторонніх договорів. 

За рахунок цього зростало постачання спеціалізованої продукції в галузі 

машинобудування, налагоджувалися довгострокові кооперативні зв’язки між 

зацікавленими сторонами, відпрацьовувалася система взаємодії в рамках 

об’єднаних технологічних процесів. Такий розвиток міжнародної кооперації 

безпосередньо пов’язаний з використанням трудових ресурсів у прикордонних 

регіонах; 

 за рахунок прикордонного співробітництва передбачалося вирішення 

продовольчої проблеми і розширення виробництва товарів народного вжитку. Ця 

сфера прикордонного співробітництва розвивалася найкраще, оскільки вона 

здійснювалася і здійснюється на макрорівні, на рівні окремих суб’єктів, і тому 

співробітництво між сусідніми країнами в цьому напрямі розвивалося і 

продовжується розвиватися, незважаючи на певні обмеження; 

 особлива увага приділялася вирішенню проблем інфраструктурного 

забезпечення прикордонного співробітництва, зокрема створенню великих 

розподільчих центрів на території прикордонних регіонів. Прикордонні області є 

центрами міжнародної співпраці у сфері перевезень вантажів міжнародного 

сполучення, тому вирішення подальшого розвитку мережі транспорту 

здійснювалося за рахунок будівництва великих розподільчих та складських 

центрів, де б здійснювалися не тільки зберігання, а й часткова обробка сировини і 

розподіл продукції 2, с.16-18. 



 260 

І тому виявлено, що саме Закарпатська область стала першим регіоном, де 

розпочалася створювати наука «Транскордонне співробітництво». Також якщо 

згадати історію Карпатського Єврорегіону, то саме Закарпатська область посіла 

місце з Української сторони щодо створення даного міжнародного 

міжрегіонального об’єднання. «Перша пропозиція була висунута Польщею 

(Міністерство закордонних справ та Кросненське воєводство), які, 

сконтактувавши із Закарпаття, шістьма районами Східної Словаччини та двома 

прилеглими областями Угорщини, у 1991 році у  м. Міхаловце (Словаччина) 

виступили зі спільною заявою про співпрацю державних структур, органів 

місцевого самоврядування, розбудову субрегіональних (в контексті Карпатського 

регіону) зовнішньоекономічних зв’язків, розвиток ринкових контактів. Зустрічі в 

рамках цієї співпраці і послужили в результаті основою започаткування 

Карпатського Єврорегіону…. суть зовнішньоекономічної співпраці цієї кооперації 

полягає у розбудові безпосередніх виробничих та торговельних зв’язків 

різноманітних підприємств та закладів сфери послуг. Завдання співдружності є 

створити відповідні організаційні рамки. Вона також може сприяти створенню 

малих та середніх підприємств та різноманітних форм кооперації. Доцільно також 

створити узгоджену інформаційну мережу» 3, с.92 

Також виявлено, що першу стратегію розвитку транскордонного 

співробітництва у Карпатському регіоні «Карпати 2003-2011» 4, першу 

концепцію формування ТКС (на прикладі «Україна-Угорщина» 5 – 2003 рік), 

перші обласні програми транскордонного співробітництва на кожен рік – з 2004 

року 6, перші кроки по створенню транскордонних кластерів (транспортно-

логістичного – з 2008 7), індустріальних транскордонних парків (Берег-Карпати, 

Соломонове – з 2009 8), та участь у реалізації всіх програм сусідства на 

східному кордоні ЄС (з 2004 року) і по сьогоднішній час здійснює саме 

Закарпатська область. 

Тому, регіон займає активну позицію в сфері розвитку прикордонного 

співробітництва, і з урахуванням переваг геополітичного та географічного 

розташування має всі підстави для отримання статусу європейського центру 
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транскордонних зв’язків. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Успішна діяльність підприємства на ринку багато в чому залежить від 

вибору оптимальної маркетингової стратегії. Це допоможе зменшити ступінь 

невизначеності і ризику в маркетинговій діяльності та забезпечить концентрацію 

ресурсів на вибраних пріоритетних напрямах. Стратегічне планування є головним 

засобом визначення напрямку розвитку підприємства з метою реалізації його місії 

та досягнення цілей, центральна ланка якого – стратегічний вибір, що ґрунтується 

на зіставленні власного ресурсного потенціалу з можливостями та загрозами 

зовнішнього середовища, у якому діє підприємство.  

Загалом, стратегія підприємства визначається трьома факторами:  

1) внутрішнім потенціалом та його здатністю відповідати на виклики 

навколишнього середовища; 

2) станом, трендами та інтенсивністю динаміки навколишнього оточення 

(ринків, технологій, нових матеріалів, інновацій і т. д.); 

3) стратегічним мисленням власників, їх амбіціями та баченням 

майбутнього бізнесу (цілями, яких прагнуть досягнути чи завданнями, які 

прагнуть вирішити).  

В більш розгорнутому вигляді процес розробки маркетингової стратегії 

умовно можна поділити на ряд етапів, характеристика яких наведена у табл. 1. 

Щоб обґрунтувати вибір конкретної стратегії поведінки підприємства на 

ринку і втілити цю стратегію в життя, керівництво повинно мати достатню 

інформацію не тільки про внутрішнє середовище підприємства, його потенціал і 

тенденції розвитку, а й про зовнішнє середовище, динаміку його розвитку і місце, 
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що займає в ньому підприємство. При цьому зовнішнє оточення досліджується в 

першу чергу для того, щоб розкрити загрози і можливості, які підприємство 

повинно враховувати при визначенні цілей і завдань. Зокрема, галузевий аналіз 

дає можливість побудувати функціональну бізнес-модель діяльності підприємства 

на конкретному ринку та узгодити її із загальними цілями і стратегічною метою. 

Фактично перший та другий етапи процесу розробки маркетингової стратегії 

підприємства проводяться до тих пір, поки не буде узгоджено стратегічні цілі з 

потенціалом підприємства, умовами та можливостями на ринку. 

Таблиця 1.  

Етапи розробки маркетингової стратегії [1, с. 170] 

Етап Зміст етапів Сутність 

1. 

Формування 

цілей 

Ідентифікація 

цілей та завдань 

При розробці маркетингової стратегії 

підприємства одним з перших етапів є формування 

цілей. Досяжність тих чи інших цілей свідчить про 

можливість реалізації розробленої стратегії 

2. 

Стратегічний 

аналіз і 

діагностика 

маркетингового 

середовища 

підприємства 

Аналіз 

зовнішнього 

середовища 

Для обґрунтування стратегічних орієнтирів, 

вибору найбільш ефективних способів і форм їх 

досягнення необхідно провести стратегічний аналіз і 

діагностику стану підприємства. На даному етапі 

передбачають здійснення зовнішнього і 

внутрішнього аналізу, оцінку потенціалу 

особливостей конкурентного середовища 

Аналіз 

внутрішнього 

середовища 

Аналіз 

середовища в 

цілому 

3. Розробка 

варіантів 

стратегії 

Розробка 

альтернатив 

На основі проведеного стратегічного аналізу 

здійснюється розробка варіантів стратегії. Важливим 

завданням на даному етапі є перевірка відповідності 

стратегії стратегічним цілям і, в залежності від 

ситуації, коригувати або цілі або стратегію  

Оцінка 

альтернатив 

Вибір стратегії 

4. 

Планування 

реалізації 

Розробка плану 

маркетингу 

Заключним етапом є планування реалізації 

стратегії та визначення механізму контролю 

реалізації стратегії 

Для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень, як правило, недостатньо 

застосування якогось одного методу чи підходу, оскільки стратегія підприємства є 

засобом узгодження цілей (бажаного стану підприємства), можливостей (умов 

зовнішнього середовища за яких підприємство може досягти бажаного стану) та 

ресурсів (внутрішнього потенціалу підприємства, його здатність досягти 

бажаного стану).  

На основі визначених цілей та результатів стратегічного аналізу 
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маркетингового середовища здійснюється формування можливих варіантів 

маркетингової стратегії підприємства – стратегічних альтернатив. Після чого 

здійснюється їх оцінка та вибір маркетингової стратегії. Вибір маркетингової 

стратегії є складним процесом і здійснюється в кілька етапів. В першу чергу 

виявляються конкурентні переваги підприємства на ринку. Для оцінювання 

можливостей реалізувати певну стратегічну поведінку здійснюють порівняння 

характеристик підприємства з характеристиками конкурентів, а також з 

очікуваннями споживачів та партнерів. В процесі аналізу визначають сильні та 

слабкі сторони, що дає можливість виділити ті напрямки, в яких підприємство 

може досягти успіху, оцінюються можливості та загрози на потенційних ринках 

збуту, що допомагає визначити фактори, які є необхідними для успіху на ринку. 

Порівняння потенційно успішних напрямків та важливих для успіху факторів дає 

уявлення про власні конкурентні переваги [3, с. 184]. На цьому етапі, як правило, 

застосовується сценарний аналіз та аналіз чутливості, які дають змогу оцінити 

різні варіанти маркетингової стратегії та ймовірність її успішної реалізації. 

Безпосередньо оцінювання і вибір конкретної маркетингової стратегії з 

поміж альтернативних варіантів може здійснюватися кількома шляхами: 

1. Використання комп’ютерного моделювання. Для цього необхідно 

побудувати всі можливі комбінації стратегій із встановлених у процесі аналізу, 

провести оцінювання щодо всіх можливих обмежень та критеріїв і програма 

допоможе вибрати найоптимальніший варіант [4, с. 211]. 

2. Застосування формалізованих методів та моделей. Найбільш поширені: 

модель LOTS, модель MOST, матриця І. Ансоффа (модель товар/ринок), 

портфельна матриця Б. Р. Купера, модель «5 конкурентних сил М. Портера», 

матриця BGC («зростання галузі / частка ринку»), матриця GЕ / McKinsey 

(«привабливість галузі / позиція в конкуренції»), модель А. А. Томпсона і А. Дж. 

Стрікленда, матриця ADL / LC (концепція життєвого циклу галузі), модель Hofer / 

Schendel, тривимірна модель Д. Абеля, SWOT-аналіз, модель Shell / DPM, модель 

PIMS, SPASE-аналіз та інші. Кожний метод передбачає оцінку спеціального 

набору факторів та аналізованих змінних. Методика проведення досліджень різна 
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як за складністю, так і за змістом. У багатьох методах автори залишають право 

вибору досліджуваних змінних на розсуд дослідника, що дає можливість 

ураховувати галузеві, технічні й інші специфічні особливості; кожний із 

перерахованих методів має свої сильні і слабкі сторони, а також обмеження щодо 

застосування. Переважно такі методи і моделі застосовуються як допоміжні при 

оцінці стратегічних альтернатив або використовуються на етапі стратегічного 

аналізу та формування стратегічних альтернатив. 

3. Використання експертних оцінок. Якщо альтернативні стратегії не можна 

формалізувати, то вибір здійснюють експертним шляхом на основі підбору 

критеріїв, їх вагових та оціночних значень.  

4. Використання системи збалансованих показників діяльності. Такі методи 

можуть використовуватись на всіх етапах розробки маркетингової стратегії 

підприємства в тому числі і для оцінки стратегічних альтернатив. Основними 

методами балансування показників є: «Tableau de bord» (дослівно з фр.– бортова 

панель), піраміда діяльності К. Мак-Найра, Р. Лінча, К. Кросса, збалансована 

система показників Р. Нортона, Д. Каплана, модель стратегічних карт Мейселя, 

система оцінки ефективності та зростання – ЕР&М, універсальна система 

показників (Рамперсад К. Хьюберт), система управління на основі EVA (Дж. 

Стерн, Ж. Стюарт) та інші. Серед даних моделей найбільш поширеним при оцінці 

стратегічних альтернатив є метод BSC (збалансована система показників). 

Таким чином, обираючи стратегію, як правило, опираються на три основні 

фактори: становище підприємства на ринку, тенденції розвитку ринку, наявність 

нових привабливих сфер діяльності, що виражається в прийнятті рішень, який 

бізнес припинити, який бізнес продовжити, на який бізнес перейти. Основними 

критеріями оцінки стратегічних альтернатив можуть бути наступні: 

- ступінь відповідності стратегії внутрішнім ресурсам підприємства; 

- ступінь відповідності стратегії умовам середовища; 

- досяжність для підприємства та прийнятний ризик; 

- узгодженість з місією та цілями підприємства; 

- прийнятність для зацікавлених осіб (власника, партнерів, кредиторів і т.д.); 
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- готовність керівництва та персоналу до її реалізації. 

Вибрана стратегія визначає побудову системи стратегічного управління. 

Якщо такою стратегією є стратегія розвитку на основі диверсифікації діяльності 

підприємства на різних ринках з однаковою продукцією, управління буде 

побудовано за територіальною ознакою. У випадку фокусування на витратах 

система управління може взяти за основу принцип бюджетування, визначення 

полюсів витрат та прибутків. 

Завершальним етапом є деталізація обраної маркетингової стратегії – 

розробка довгострокових маркетингових планів та програм підприємства, 

складання прогнозного фінансового плану, плану розвитку персоналу та потреби 

у всіх видах матеріальних ресурсів. Маркетингова стратегія незалежно від рівня її 

обґрунтування та відповідності прогнозних значень реальним показникам, 

повинна регулярно коригуватися та уточнюватися залежно від змін на ринку та 

результатів діяльності підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ФІРМИ: ФАКТОРИ ТА 

ЗАСОБИ 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку кожної галузі господарства 

важливим елементом є підвищення конкурентоспроможності підприємства 

шляхом формування свого позитивного іміджу, оскільки удосконалення якості 

продукту або зниження ціни на нього не є гарантією успіху діяльності 

підприємства у майбутньому. 

Успіх діяльності кожного підприємства певним чином залежить від його 

іміджу, який можна розглядати як певну сукупність вражень як від самої фірми 

так і від її працівників. 

Поняття «імідж» було введено на початку 60-х років ХХ сторіччя К. 

Болдингом, який уперше виділив питання вивчення іміджу в окрему галузь, 

назвавши її іміджеведенням. Понятійнокатегоріальний апарат визначення імідж 

підприємства, зазначає С.Ксьондз «являє собою певну «суміш» понять: репутація, 

гудвіл, бренд тощо» [1, с. 28]. 

B. Сизоненко зазначає, що імідж – це позитивний образ будь-якої фірми, що 

формує стабільну конкурентну перевагу через створення загального образу, 

репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів про престиж 

підприємства, його товари та послуги, післяпродажний сервіс [2, с. 420] 

Імідж організації – це цілісне сприйняття (розуміння та оцінювання) 

організації різними групами громадськості, що формується на основі інформації, 

яка зберігається в їх памяті про різні аспекти діяльності даної організації[3].  

Поняття «імідж» походить від латинського слова «imago», повязаного з 

латинським словом «іmitari», що означає «імітувати». Імідж – це штучна імітація 

зовнішньої форми якого-небудь об’єкта чи образ ділової людини, уявлення про 
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неї та її репутація. Таке уявлення цілеспрямовано формується в масовій 

свідомості за допомогою реклами чи пропаганди[4, 204 – 205]. 

Імідж фірми може бути як негативним так і позитивним, позитивний імідж 

значно економить ресурси підприємства в той час коли негативний проявляється в 

недовірі підприємству та його репутації що в  свою чергу значно підвищує 

витрати підприємства. 

На формування іміджу впливають багато факторів, зокрема: 

- історія організації;  

- місія організації є візиткою організації; 

- особистість керівника та стиль управління; 

- ділова репутація – це фінансова стабільність; 

- якість продукту і рівень обслуговування є  ключовими факторами що 

формують образ організації в очах суспільства; 

- фактор рекламної популярності; 

- фірмовий стиль (трогова марка, логотип, слоган, фірмовий одяг, 

корпоративна кольорова гама та ін.) є одним з головних засобів 

створення іміджу організації. 

Позитивними наслідками від клопіткої роботи над створенням  позитивного 

іміджу фірми є високий рівень лояльності клієнтів, впізнаваність бренду компанії, 

зниження витрат на етапі впровадження нового продукту на ринок саме за 

рахунок  уже сформованої довіри до бренду, можливість фокусування 

маркетингової діяльності саме на просування бренду, а не окремого товару і як  

наслідок підвищення привабливості фірми в якості роботодавця та  можливість 

винаймати високо кваліфікований персонал. 

Основою позитивного іміджу  є довіра організації. Кожне підприємство 

прагне сформувати позитивний імідж, але дуже мало керівників використовують 

засоби необхідні для формування позитивного іміджу та бездоганної репутації.  

Створення і підтримка іміджу потребує великих витрат, тривалого періоду в 

результаті якого виникають протиріччя між необхідністю отримувати високі 

прибутки та довгостроковими інвестиція в імідж, які не дають швидкої віддачі.  
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Але потрібно розуміти, що якщо одного разу підприємство поступиться 

ринковими позиціями, то повернутися на них буде вкрай складно, практично 

неможливо. Із цього аналізу випливає, що образ підприємства, його імідж – це 

сприйняття індивідуальності цього підприємства, усвідомлення його специфічних 

рис, особливостей у свідомості як споживачів, так і конкурентів та інших 

громадських груп. Отже, кожне підприємство виконує безліч ролей, тому його 

імідж має формуватися на різних рівнях: соціокультурному, галузевому, рівні 

підприємства і продукту. Сильний імідж підприємства і його продукції говорить 

про унікальні ділові здібності (спеціальні навички, вміння), дозволяє значно 

підвищувати рівень конкурентоспроможності та підвищувати споживацьку 

цінність продукції 
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