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ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ОСОБЛИВОСТІ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Роздрібна торгівля характеризується значною специфікою, яка накладає свій відбиток 
на особливостях інформаційної підтримки управління, яку забезпечує ведення 
бухгалтерського обліку. Актуальність такого обліку обумовлена особливостями продажу 
товарів за готівку, необхідність врахування націнки, складнощами з дисконтними картками 
та іншими акціями, потреба в розпродажах, складнощі з автоматизацією тощо.   

Вагомий внесок у розвиток теорії, методології та організації обліку на підприємствах 
роздрібної торгівлі надали праці таких вчених-економістів, як: І. В. Височин, І. Г. Волошан, 
Н. П. Ілюхіна, В. Ф. Максімова, М. М. Матюха, Л. М. Cтиренко, Н. П. Яворська та інші. 
Однак окремі аспекти обліку залишаються недостатньо дослідженими.  

Метою дослідження є з’ясування особливостей бухгалтерського обліку на 
підприємствах роздрібної торгівлі.   

Завдання бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі полягають у створенні 
умов для формування облікової, контрольної і аналітичної інформації; визначенні важелів 
контролю і управлінні цими системами; створенні сприятливих умов праці спеціалістів 
обліку; запровадженні наукових досягнень у практику технології обліку; наявності 
облікової, контрольної та аналітичної інформації за необхідними розрізами, у встановлені 
терміни для досягнення її корисності та забезпечення вимог внутрішніх і зовнішніх 
користувачів. З огляду на специфіку підприємств роздрібної торгівлі важливого значення 
набуває облікова політика. До її формування необхідно підходити виважено та обдумано. 
Особливо це стосується роздрібних мереж, які мають відокремлені структурні підрозділи. 
У цьому випадку формування облікової політики повинно відбуватися з дотриманням як 
єдиних облікових принципів, так і єдиних правил, що стосуються формування оперативної 
та звітної інформації у всіх структурних одиницях. Ґрунтуючись на вимогах нормативних 
актів у цьому розпорядчому документі повинна вказуватися інформація в контексті 
функціонування підсистем обліку (табл. 1). 

Для зростання оперативності обробки та оформлення інформації важливого значення 
набуває автоматизація обліку, завдяки якій зникає потреба у паперових носіях інформації, 
зменшується час потрібний на документування, тобто цей процес стає прогресивнішим; 
здійснюється постійний персоніфікований контроль за поточною дебіторською 
заборгованістю; зменшуються витрати на облік підприємства; максимально скорочується 
процес обробки бухгалтерських документів (після створення облікової фази проводки 
формуються автоматично) [1, с. 26]. 
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Таблиця 1 
Облікова політика в контексті функціонування  підсистем обліку 

 
№ 
з/п 

Складові облікової 
політики 

Облікова політика в контексті функціонування  підсистем 
обліку (фінансового, податкового, управлінського) 

1 

Організаційний аспект облікової політики  
Нормативна база . Організація обліку Форма організації обліку. Організація 
роботи облікового апарату. Технологія обробки облікової інформації. Форми 
первинних документів. Робочий план рахунків. Форма обліку як система 
облікових регістрів, порядку, способу реєстрації і узагальнення інформації  в них. 
Форми звітності. Календар складання та подання звітності Правила 
документообігу (на основі структурної схеми підприємства, посадових інструкцій 
співробітників). Проведення інвентаризації. Порядок ведення архіву 

2 Методичний аспекти облікової політики (об’єкт – запаси) 
Визнання. Види. Оцінка та переоцінка. Транспортно-заготівельні витрати 

3 
Технічний аспект облікової політики 

Вибір та застосування технічного інструментарію при веденні обліку та 
звітності. 
Джерело: власна розробка 

 
Процес обороту товарів і доведення їх до безпосередніх споживачів завершується в 

роздрібній торгівлі. Реалізацію товарів у роздрібних торгівельних підприємствах 
здійснюють, як правило, за готівку, що обумовлює використання реєстраторів 
розрахункових операцій та розрахункових документів.  

Найбільш проблематичним на сьогодні на підприємствах роздрібної торгівлі є облік 
товарів. У цьому сенсі не можна не погодитися з тим, що облік реалізації товарів є 
ключовою складовою бухгалтерського обліку, адже він контролює коректність та 
об’єктивність одного з основних показників комерційної діяльності компанії – доходу та 
обсягу роздрібного товарообігу [3, с. 9]. Саме тому для формування єдиної облікової 
системи, яка б в повному обсязі задовольняла потреби та вимоги користувачів інформації 
задля результативного управління реалізацією товарів, потрібно враховувати особливості 
комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі та мати належну організацію 
процесу обліку.  Окремі фахівці стверджують, що у системі управління роздрібними 
торговельними підприємствами слід забезпечити контроль за надходженням товарів і 
виконанням договорів постачань у напрямах: виконання плану надходження товарів 
загалом, а також за джерелами надходжень; виконання договірних обов'язків 
постачальниками за кількістю (об'ємом), асортименту, якістю, строком постачання товарів; 
правильне визначення кількості, якості, цін, вартості товарів, що надійшли в магазин, за 
своєчасним і якісним оформленням документів на товари; своєчасне і повне 
оприбуткування товарів матеріально відповідальними особами [4, с. 300]. 

Фактичне нарахування торгової націнки на товари відбувається під час 
оприбуткування товарів на склад. Зручним при цьому є ведення на підприємстві 
щомісячного товарного звіту задля контролю за своєчасним оприбуткуванням товарно-
матеріальних цінностей, у якому бухгалтер має вести оперативний облік товарів, які 
надійшли. 

Залучати нових покупців можна шляхом періодичного надання знижок і проведення 
розпродажів. Відповідно особливої складності в обліку набуває розпродаж, уцінка товарів, 
різноманітних акцій. Відображення такої інформації в обліку є вкрай важливим для 
маркетингу підприємства.  

З метою деталізації інформації з розпродажу товару окремі фахівці пропонують 
застосовувати рахунки третього порядку: 702.1 «Дохід від реалізації товарів»; 702.2 «Дохід 
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від реалізації уцінених товарів»; 702.3 «Дохід від реалізації товарів зі знижками»; 702.4 
«Дохід від реалізації товарів за дисконтними картками» [2, с. 146], з чим можна погодитися. 
У цьому сенсі особливо слід звернути на дисконтні картки, які надають право власнику на 
привілеї в роздрібному підприємстві. Витрати, пов’язані з формуванням власної дисконтної 
системи або приєднанням до дисконтного клубу, рекомендовано розглядати як витрати 
майбутніх періодів і рівномірно включати до складу поточних витрат на продаж протягом 
терміну дії угоди [5, с. 17]. Витрати на придбання (емісію) дисконтних карток та на послуги 
організації, що адмініструє дисконтну систему, слід розглядати у складі витрат на збут 
через те, що за своєю природою вони пов’язані зі стимулюванням збуту і рекламою і є 
інструментом маркетингу. 

Отже, при організації та веденні бухгалтерського обліку на підприємствах роздрібної 
торгівлі необхідно враховувати специфіку їх діяльності. 
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Національна академія статистики, обліку та аудиту 
м. Київ 

 

ПОРІВНЯННЯ ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Інтегрована звітність підприємства базується на відповідних принципах. Принципи ‒ 
це безумовні правила, постулати на основі яких формується інтегрована звітність. Так, як 
інтегрована звітність є новою формою корпоративної звітності, а тому є недостатньо 
дослідженою, пропонується проаналізувати принципи фінансової та інтегрованої звітності 
з метою виділення їх відмінностей. 

Як зазначає провідний вчений С.Ф. Голов [1, c. 76], що оскільки в тексті МСФЗ 
принципи фінансової звітності чітко не виокремлені, то варто використовувати принципи, 
що наведені в Директиві ЄС. Це не зовсім так, адже у п. 27-28 МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності» [2] та § М17 Концептуальної основи фінансової звітності [3] зазначається 
принцип нарахування. 

Наведемо співвідношення принципів фінансової та інтегрованої звітності відповідно 
до зарубіжних та вітчизняних нормативно-правових документів, що регулюють 
вищевказану звітність (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Порівняння принципів фінансової та інтегрованої звітності 

№ 
з/п 

Принципи 
інтегрованої 

звітності 
Принципи фінансової звітності 

Міжнародні 
основи 

інтегрованої 
звітності 
[4, п. 3.1] 

Відповідно до § 17 та ст. 6 
Директиви 2013/34/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради 
про щорічну фінансову звітність, 

консолідовану фінансову звітність і 
пов'язані з ними звіти певних типів 
компаній, яка вносить поправки до 

Директиви 2006/43/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради і 

скасовує Директиви Ради 
78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC [5] 

Відповідно до ст. 4 
Закону України «Про 
бухгалтерський облік 
та фінансову звітність 

в Україні» від 
16.07.1999 р. [6] 

Згідно з п. 3.6 
Національного 

положення (стандарту) 
бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової 

звітності» [7] 

1 
Стратегічний 

фокус і орієнтація 
на майбутнє 

– – – 

2 Зв'язаність 
інформації – – – 

3 
Взаємодія із 

зацікавленими 
сторонами 

– – – 

4 Суттєвість Суттєвість – – 
5 Стислість – – – 

6 Достовірність і 
повнота – Повне висвітлення  Повного висвітлення 

7 Сталість і 
порівнянність – – – 

8 – – Автономність Автономність 
підприємства 

9 – Безперервність Безперервність Безперервність 
діяльності 

10 – – – Періодичності 

11 – Ціна придбання або вартість 
виготовлення – Історичної (фактичної) 

собівартості 
12 – Нарахування Нарахування Нарахування 
13 – Послідовність Послідовність Послідовності 
14 – Обачність – Обачності 

15 – Превалювання сутності над формою Превалювання 
сутності над формою 

Превалювання 
сутності над формою 

16 – – Єдиний грошовий 
вимірник 

Єдиного грошового 
вимірника 

17 – 

Баланс на початок кожного 
фінансового року має відповідати 
балансу на кінець попереднього 

фінансового року 

– – 

18 – Компоненти статей активів і 
зобов'язань оцінюються окремо – – 

19 – 
Забороняється будь-яке згортання 

статей активів і зобов'язань або 
статей доходів і витрат 

– – 

 
Розглядаючи порівняння принципів фінансової та інтегрованої звітності (табл. 1) 

можна стверджувати, що у фінансовій та інтегрованій звітності тільки 2 принципа, а саме 
суттєвості і повноти є спільним. 

Такий принцип інтегрованої звітності як стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє 
у фінансовій звітності відсутній, адже фінансова звітність формується на використанні 
ретроспективних даних, і ніяким чином не відображає інформацію на майбутнє. 
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Принцип зв'язаності інформації в інтегрованій звітності полягає в тому, щоб дані, які 
наведені в інтегрованій звітності були логічно структуровані, елементи інтегрованої 
звітності повинні мати взаємозв’язок, перехресні посилання, за допомогою інформаційних 
технологій забезпечити зручне користування, пошук, доступ, аналіз інформації в 
інтегрованій звітності. Дійсно, фінансова звітність в певній мірі також відповідає принципу 
зв'язаності інформації, але як у вітчизняних так і зарубіжних нормативно-правових 
документах вищевказаний принцип не виділяється. 

Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами ‒ це такий принцип інтегрованої 
звітності, який розкриває як підприємство повинно визначити зацікавлені сторони в її 
діяльності, навести інформацію щодо очікувань зацікавлених сторін, а також як їх 
очікування будуть враховані при підготовці інтегрованої звітності. Так, у фінансовій 
звітності такий принцип відсутній, адже форми фінансової звітності стандартизовані, 
зацікавлені сторони мне можуть впливати на інформацію, яка буде наведена у фінансовій 
звітності. 

Відповідно до Міжнародних основ інтегровано звітності інтегрований звіт повинен 
розкривати інформацію з питань, що робить суттєвий вплив на оцінку здатності організації 
створювати вартість в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періоді 
[4, п. 3.17]. Відповідно до § 17 Директиви 2013/34/ЄС [5] згідно з принципом суттєвості, 
інформація, яка вважається несуттєвою, може бути, наприклад, агрегована у фінансовій 
звітності. Водночас, незважаючи на те, що окрема стаття може вважатися несуттєвою, 
несуттєві статті однакового характеру, усі разом, можуть розглядатися як суттєві. Проте, 
згідно з § ЯХ 11 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [2] суттєвість ‒ це не принцип, а 
якісна характеристика фінансової звітності. Вона розкриває аспект доречності, і тому не 
можна вказати єдину якісну граничну величину для суттєвості або наперед встановити, що 
може бути суттєвим у конкретній ситуації. 

Інтегрований звіт повинен бути стислим [4, п. 3.36]. Такого принципу у фінансовій 
звітності немає. Водночас, як зазначає С.Ф. Голов [1, c. 78] стислість вимагає відсікати 
інформацію, що є несуттєвою. Фінансова звітність має певну стандартизовану форму, яка 
включає в себе набір обов’язкових показників, тому для фінансової звітності цей принцип 
є неактуальним, його можна застовувати тільки до розкриття інформації у примітках до 
фінансової звітності, а саме текстової її частини. 

Достовірність і повнота. Інтегрований звіт повинен включати в себе всі суттєві факти, 
як позитивні, так і негативні, в збалансованій формі і без істотних помилок [4, п. 3.39]. 
Отже, достовірніть інтегрованої звітності забезпечується через суттєвість і відсутності 
помилок. Визначення повноти включає розгляд обсягу інформації, що розкривається, а 
також рівень її специфічності і точності. Це може включати розгляд потенційних питань 
щодо витрат / вигод, конкурентних переваг та інформації, орієнтованої на майбутнє [4, п. 
3.48]. Повне висвітлення ‒ фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на 
рішення, що приймаються на її основі [6]. 

Сталість і порівнянність. Політика подання інтегрованої звітності повинна послідовно 
застосовуватися в одному періоді щодо наступного періоду, якщо тільки не потрібне 
внесення змін для підвищення якості представленої в звіті інформації [4, п. 3.55]. Тобто, 
принцип сталості полягає в тому, що з року в рік підприємство застосовує однакові підходи 
до формування показників інтегрованої звітності, а у фінансовій звітності цей принцип 
відповідає принципу послідовності у застосуванні облікової політики. Інформація, що 
міститься в інтегрованому звіті, повинна бути представлена таким чином, щоб можна було 
провести порівняння з іншими організаціями, в тих випадках, коли це суттєво для власної 
спроможності організації створювати вартість протягом довгого часу [4, п. 3.54]. У 
фінансовій звітності зіставність [7, п. 3.6] є не принципом, а якісною характеристикою такої 
звітності. 
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СТАНДАРТ XBRL: ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ 
 

XBRL - це мова для електронної комунікації бізнесу та фінансових даних по всьому 
світу. Вона є продуктом XBRL International, нефінансової організації. Мова XBRL 
підтримується багатьма юрисдикціями по всьому світу. XBRL використовується більш ніж 
100 регуляторами в більш ніж 60 країнах світу, підтримується більш ніж 200 пакетами 
програмного забезпечення, і використовується в зростаючою кількістю компаній для 
полегшення структурування звітних даних. Ця електронна мова дозволяє комп'ютерно-
автоматизоване отримання та представлення інформації в фінансових звітах. Впровадження 
тегів XBRL дає можливість автоматизованої обробки бізнес-інформації за допомогою 
комп'ютерного програмного забезпечення, зменшуючи трудомісткі та дорогі процеси 
ручного введення та порівняння  

Інвестори, фінансові аналітики, фінансові установи та регулятори можуть 
отримувати та аналізувати дані швидко та ефективно, коли дані знаходяться у форматі 
XBRL. Більш того, XBRL збільшує швидкість звітності фінансових даних і знижує ризик 
помилок, перевіряючи інформацію автоматично. За допомогою файлів XBRL фінансові 
аналітики можуть легко включати інформацію під час виконання прогнозів. Отже, вони 
можуть включити більше даних у свій аналіз і охопити більше фірм. 

XBRL може дезагрегувати і переформатувати дані для кожного конкретного 
користувача. Очікується, що це покращить прозорість та якість інформації XBRL також 
вважається вирішальним у демократизації ринків капіталу шляхом вирівнювання ігрового 
поля для всіх інвесторів.  
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Доступ до даних стає менш витратним та більш оперативним. Після понесених 
витрат на встановлення витрати на обробку даних у файлах XBRL повинні бути значно 
зменшені. XBRL покращує здатність фірм надавати дані в реальному часі, усуваючи 
необхідність повторного введення даних, таким чином підвищуючи швидкість збору даних. 
За допомогою XBRL також можна витягти як фінансові, так і корпоративні показники 
управління, коли інформація представлена у форматі XBRL. Крім того, стандартизована 
структура тегів XBRL забезпечує спосіб порівняння інформації між фірмами і дозволяє 
інвесторам швидко порівнювати об'єкти без переліку даних через фірми.  

Дослідження іноземних авторів  щодо впливу та ефективності документів XBRL 
свідчать що прийняття XBRL призводить до значного зниження вартості власного капіталу 
через зменшення витрат на обробку інформації [1]. Як правило, використання XBRL 
пов'язане з підвищеним рівнем прозорості фінансової звітності. Якщо рівень фінансових 
розкриттів збільшується шляхом прийняття XBRL, очікується зменшення асиметрії 
інформації, що може призвести до зменшення вартості власного капіталу та збільшення 
оцінки фондового ринку підприємства [2].  

Перспективність XBRL підтверджується численними успішними проектами в різних 
країнах, де таксономию XBRL - опис даних і показників, забезпечених детальними 
аналітичними ознаками, які суб'єкти звітності повинні передавати регулятору - 
використовують для цілей збору звітності як регулятори фондових бірж і ринку цінних 
паперів, так і банківські регулятори, національні статистичні агентства і податкові органи. 

XBRL може використовуватися для представлення даних на різних мовах і в різних 
бухгалтерських стандартах. На даний момент існують різні таксономії мови, що 
відповідають МСФЗ, US GAAP та іншим національним та галузевим стандартам. 

XBRL-таксономія для об'єднує набір даних щодо єдиного плану рахунків, а також 
показників бухгалтерської фінансової звітності, елементів МСФЗ і статистичних 
показників. Такий набір даних є достатнім для отримання всіх необхідних форм 
контрольної бухгалтерської (фінансової), наглядової і статистичної звітності і дозволяє 
регулятору проводити розширений аналіз даних, наприклад, в розрізі основних валют, 
географічної концентрації, очікуваного терміну погашення і ін. В той же час, кожен звітний 
показник ідентифікується на рівні економічної сутності в фінансовій звітності.  

XBRL - мова для електронного обміну діловими і фінансовими даними. А для 
аналізу великого обсягу звітності необхідно, щоб вона була в форматах, придатних для 
комп'ютерної обробки. Звітність, представлена в форматі doc або pdf, не дозволяє її 
обробити, зробити одночасно кілька запитів і отримати в результаті певні відомості, тому 
що сприймається як відображення деяких символів, які не мають своїх характеристик і 
історії. XBRLформат, в свою чергу, наділяє кожну одиницю інформації індивідуальними 
мітками (тегами) і забезпечує переклад (трансляцію) бухгалтерських понять в зрозумілий 
комп'ютеру набір фінансових даних. Для того, щоб комп'ютер правильно поділяв отримані 
результати на терміни і види значень, які можуть асоціюватися з цим поняттям, програмісти 
вводять метадані (відомості про даних) і атрибути (додаткові характеристики), щоб 
комп'ютер міг коректно, з бухгалтерської точки зору, обробити цю інформацію . Мітки 
позбавляють користувачів від трудомісткого і витратного ручного введення даних, 
автоматизуючи цей процес. У підсумку, комп'ютер «розумно» розпізнає дані XBRL, 
проводить відбір, аналізує, зберігає і обмінюється з іншими машинами. 

У деяких випадках такий аналіз більш зручний для інвестора з точки зору 
підвищення сумісності звітності різних компаній, тому що відмінності в звітності різко 
знижують їх цінність в процесі порівняння. Причини таких відмінностей складаються з:  

1. різного порядку розкриття однакових фактів, наприклад, різна назва показників;  
2. відмінностей в обліковій політиці, наприклад, метод оцінки основних засобів за 

справедливою вартістю або за вартістю придбання;  
3. інших відмінностей, наприклад, різна кваліфікація співробітників, що 

відповідають за підготовку звітності.  
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Перша група проблем при впровадженні XBRL вирішується позначенням 
ідентичним тегом однакових показників. Однак, якщо одна компанія по-різному уявляє 
витрати - уникнути розбіжностей не вдасться. 

Використання XBRL дозволяє знизити кількість помилок в звітах, тому що 
розробляються правила відповідності показників звітності між собою і в разі порушення 
правил автоматично видається попередження. Але навіть якщо звітність виглядає 
коректною, вона може бути неправильною з ряду причин:  

• неправильне заповнення зв'язків;  
• неправильний вибір атрибуту; 
• некоректний вибір таксономії (використання старої версії);  
• неправильний вибір тегу;  
• недотримання мінімального рівня деталізації тегів;  
• некоректний вибір таксономії (використання старої версії).  

Такі помилки не можуть бути виявлені навіть спеціальним програмним 
забезпеченням або програмістом, який не володіє знаннями в області МСФЗ. Таким чином, 
залишається актуальним питання підготовки кваліфікованих фахівців в області XBRL і 
МСФЗ, а також навчальної літератури. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Chen S., Harris, L., Li, W., & Wu, D. (2015). How does XBRL affect the cost of equity 

capital? Evidence from an emerging market, Journal of International Accounting Research, 
American Accounting Association. № 14(2). 2015. 123–145. 

2. Yoon, H., Zo, H., & Ciganek A. P. (2011). Does XBRL adoption reduce information 
asymmetry?. Journal of Business Research. № 64(2). 2011. 157–163. 

 
 

Бруханський Р.Ф. 
д.е.н., професор 

Тернопільський національний економічний університет 
м. Тернопіль 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНЕРУВАННЯ 
ПІДСИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

 

Підсистема стратегічного фінансового обліку як окремий функціональний напрям і 
складова системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту повинна 
формуватися на основі спектру принципів, які враховують особливості функціонування 
системи стратегічного управління. 

Вчені у більшості випадків пропонують принципи стратегічного обліку в широкому 
розумінні (С. Ф. Голов, С. Ф. Легенчук, З. В. Удалова) або принципи побудови стратегічної 
звітності (І. В. Алєксєєва), що не завжди дозволяє їх застосувати при побудові підсистеми 
стратегічного фінансового обліку через їх інше функціональне призначення.  

Принципи генерування підсистеми стратегічного фінансового обліку є набором 
правил, які повинні враховуватись при її побудові, та дотримання яких дозволятиме 
сформувати облікову систему, здатну забезпечувати виконання її призначення найбільш 
ефективним чином – обліково-інформаційне забезпечення аналізу, планування, реалізації 
та контролю стратегії підприємства. 

Враховуючи функціональну роль обліку в системі управління підприємством та 
особливості побудови сучасних систем стратегічного менеджменту, визначено такі 
принципи генерування підсистеми стратегічного фінансового обліку (рис. 1). 

15



 

 
 

Принципи підсистеми стратегічного фінансового обліку 

принцип облікового відображення та взаємоузгодження внутрішніх і зовнішніх 
складових діяльності підприємства 

принцип динамічної відповідності 

принцип облікового відображення минулих і майбутніх фактів господарського життя 

принцип взаємозв’язку облікової інформації тактичного та стратегічного характеру 

принцип відповідності бухгалтерських компетенцій 

принцип відповідності типу і виду стратегії 

принцип відповідності методології побудови системи стратегічного менеджменту 

принцип зворотного зв’язку та гнучкості 

 
 

Рис. 1. Принципи генерування підсистеми стратегічного фінансового обліку 
 
Сутність та особливості практичного застосування кожного з визначених принципів 

полягають у наступному: 
1) принцип облікового відображення та взаємоузгодження внутрішніх і зовнішніх 

складових діяльності підприємства – облікова інформація буде релевантною лише в тому 
випадку, якщо вона відображатиме реальний стан внутрішнього і зовнішнього середовищ 
підприємства та відображатиме взаємозв’язки, що існують між ними; 

2) принцип облікового відображення минулих і майбутніх фактів господарського 
життя, що дозволить забезпечити комплексну інформаційну підтримку аналізу і планування 
стратегії підприємства, її реалізації та контролю. Поєднання двох видів фактів 
господарського життя дозволятиме не лише забезпечити інформаційну підтримку аналізу і 
контролю реалізації стратегії, а й виступатиме інформаційною передумовою для 
формування стратегічних альтернатив та здійснення вибору серед них; 

3) принцип взаємозв’язку облікової інформації тактичного та стратегічного 
характеру, що передбачає необхідність ефективного поєднання тактично орієнтованої та 
стратегічно орієнтованої облікової системи для забезпечення одночасної інформаційної 
підтримки прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень. Облікова інформація 
тактичного характеру має доповнювати і відповідати (формуватись у розрізі) інформації 
стратегічного характеру, а остання також має враховувати можливість її використання для 
прийняття тактичних управлінських рішень; 

4) принцип відповідності бухгалтерських компетенцій стосується організаційних 
аспектів побудови підсистеми стратегічного фінансового обліку та передбачає здатність 
облікового персоналу (наявність професійних вмінь і навичок) для роботи у бухгалтерії 
стратегічного типу; 

5) принцип відповідності облікового методологічного інструментарію типу і виду 
обраної підприємством стратегії. При побудові системи стратегічного фінансового обліку 
мають бути обрані відповідні методи, які забезпечують одержання відповідного 
інформаційного продукту (форм і видів звітності), необхідного для аналізу і планування 
стратегії підприємства, її реалізації та контролю на підприємстві; 
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6) принцип відповідності облікового методологічного інструментарію методології 
побудови системи стратегічного менеджменту і прийняття стратегічних управлінських 
рішень. Залежно від обраного підходу до реалізації стратегічного менеджменту на 
підприємстві має бути відповідним чином побудована система стратегічного фінансового 
обліку, яка забезпечуватиме менеджмент необхідною обліковою інформацією (рівень 
агрегованості, аналітичності і деталізації, рівень релевантності, рівень своєчасності тощо); 

7) принцип зворотного зв’язку і гнучкості. Підсистема стратегічного фінансового 
обліку має бути побудована таким чином, щоб за умови появи нових завдань з боку системи 
стратегічного менеджменту до її архітектури могли бути внесені необхідні корективи з 
метою підтримання рівня відповідності облікової інформації змістовним аспектам 
стратегічних завдань, що виконуються за її допомогою; 

8) принцип динамічної відповідності. Підсистема стратегічного фінансового обліку 
має функціонувати таким чином, щоб забезпечувати надання інформації про внутрішнє і 
зовнішнє середовища підприємства з врахуванням динаміки змін, що відбуваються в них. 
Окремі підприємства в сучасних умовах функціонують у турбулентних середовищах, що 
характеризуються високою динамікою змін, до яких підприємства мають постійно 
адаптуватись, тому й облікова система має враховувати можливість існування різної 
динамічності таких змін та бути здатною до їх ідентифікації та генерування про них 
необхідної інформації стратегічного характеру. 

Використання в практичній діяльності виділених принципів генерування підсистеми 
стратегічного фінансового обліку дозволить забезпечити одержання фінансової інформації 
стратегічного характеру, що буде відповідати зростаючим вимогам менеджменту 
підприємства і враховуватиме особливості вітчизняних умов розвитку ринкової економіки. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ОПОДАТКУВАННЯ  
АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 

Аграрний сектор України з його базовою складовою, сільським господарством, є 
системоутворюючим в національній економіці, формує засади збереження суверенності 
держави – продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну 
безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій. 

Продукція сільського господарства й харчової промисловості формує значну частину 
українського експорту, оскільки сільське господарство входить до четвірки галузей 
національної економіки, на які припадає 70 % товарного експорту. 
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Необхідно зазначити, щопродукція аграрного сектора України є достатньо 
конкурентоспроможною як на внутрішньому ринку, так і на світовому. Водночас експорт 
на понад 70% забезпечується трьома видами агропродовольчої продукції: зерновими (до 
40% експорту), олією (20–22) і насінням олійних культур (9–10%). 
Суттєвознижуєконкурентоспроможністьбільшостівидіввітчизняноїагропродовольчоїпроду
кціїїїневідповідністьміжнародним і європейським стандартам якості та безпечності. 
Упровадження таких стандартів безпосередньо у виробництво ускладнюється тим, що 
понад 98% картоплі, 88 %овочів, понад 80 % плодоягідної продукції, 70 % молока і до 40% 
м’яса зосереджено в господарствах населення [1]. 

Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує 
потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що з одного боку може стати локомотивом 
розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції в світовий економічний 
простір, а з іншого – зростання доходів, задіяного в аграрній економіці сільського 
населення, що складає понад третину всього населення країни, дати мультиплікативний 
ефект у розвитку інших галузей національної економіки. 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України спрямована на формування 
ефективного соціально спрямованого сектору економіки держави, здатного задовольнити 
потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку 
сільськогосподарської продукції та продовольства на основі закріплення його 
багатоукладності, що на даному етапі розвитку вимагає пріоритету формування різних 
категорій  господарств (селоутворюючих господарств), власники яких проживають у 
сільській місцевості, поєднують право на землю із працею на ній, а також – власні 
економічні інтереси із соціальною відповідальністю перед громадою[2]. 

Стратегія визначає мету, стратегічні цілі, принципи розвитку аграрного сектору, 
орієнтири й пріоритетні напрями та розроблена у відповідності з Конституцією України та 
з урахуванням положень законів України «Про державну підтримку сільського 
господарства України», «Про основні засади державної аграрної політики України на 
період до 2015 року» та інших законодавчих та нормативно-правових актів, відповідно до 
яких здійснюється діяльність в аграрному секторі [2]. 

Підписання 27 червня 2014 року економічної частини угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом відкрило нові перспективи розвитку європейського 
вектору зовнішньоекономічної діяльності аграрного бізнесу.  Здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності потребує дотримання, насамперед, національних 
інтересів. Домогтися широкого застосування протекціоністських заходів щодо імпорту 
товарів і обмеження конкуренції з боку зарубіжних фірм та інших партнерів на 
внутрішньому ринку можна лише за умови становлення власного виробництва та 
відповідного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. З огляду на економічну та 
політичну ситуацію, що склалася у світі, стратегічні цілі формування зовнішнього сектору 
економіки України визначаються, як орієнтація країни на подальше багатовекторне 
співробітництво з Європейським співтовариством [1]. 

Аграрний сектор є одним з базових в економіці та стратегічно важливих для 
національної безпеки. Відповідно, всі засоби державного регулювання мають сприяти його 
ефективному функціонуванню [1]. 

Для аграрного сектору особливо відчутним засобом державного регулювання є 
оподаткування, яке протягом кількох останніх років зазнало значних змін. Як показує 
практика, запровадження цих змін неоднозначно сприймалося серед сільськогосподарських 
товаровиробників, об’єднань, депутатів, громадських діячів та потягло за собою 
висловлювання песимістичних прогнозів для майбутнього аграрної сфери. 

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників має виконувати не лише 
фіскальну, але й регулюючу функції, виступати засобом державної підтримки та 
стимулювання виробництва, забезпечувати конкурентоспроможність національного 
сільського господарства і впровадження інновацій у виробництво. 
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Сільськогосподарські товаровиробники, які обирають загальну систему 
оподаткування, зобов’язані сплачувати такі податки: податок на прибуток, податок на 
додану вартість, податок на майно (земельний податок), рентну плату за спеціальне 
використання води [3]. 

Отже, в Україні одним зі стратегічних напрямів аграрної політики, який не відміняє, 
а доповнює пряме державне регулювання аграрного ринку, має стати державна підтримка 
стабілізації аграрного ринку з використанням інституцій самоорганізації та самоуправління 
його операторів. 
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Зайнятість є одним із найважливіших макроекономічних показників, що відображає 
реальний рівень життя, кон’юнктуру національного ринку та добробут кожного 
громадянина. Відповідно до цього сучасні реалії вимагають пошуку інноваційних 
інструментів регулювання ринку праці шляхом реалізації ефективного організаційно-
економічного механізму.  

Організаційно-економічний механізм – це інтегрована система економічних, 
організаційних, правових форм і методів управління народним господарством [1]. 
Досліджуючи категорію «організаційно-економічний механізм» О.В. Савченко та  
В.П. Соловйов розкривають її як частину системи господарювання в конкретний період 
розвитку національного господарства будь-якої країни та являє сукупність двох 
різнорідних, але взаємопов’язаних складових – організаційної та економічної [2]. 

Структуровано на організаційно-економічний механізм впливають фактори 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Облік розрахунків за виплатами працівникам є 
однією із найважливіших і складних ділянок обліку на підприємстві та одним із ключових 
факторів, що впливає на побудову системи внутрішнього механізму регулювання 
зайнятості.  
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Саме тому проблемні питання організації бухгалтерського обліку та контролю 
нарахування заробітної плати потребують глибоких досліджень, оскільки їх розв'язання у 
свою чергу позитивно вплине на формування достовірної інформації про розрахунки з 
оплати праці в процесі прийняття управлінських рішень.   

Облік праці та її оплати повинен бути організований таким чином, щоб сприяти 
підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості 
виробництва продукції, виконання робіт і послуг [3]. 

Професор П.Л. Сук зазначає, що організація системи оплати праці, яка формує 
систему обліку оплати праці на підприємстві, повинна мобілізовувати працівників на 
досягнення кращих результатів у роботі, посилювати мотивацію до праці, зацікавлювати 
працівників у результатах своєї роботи, сприяти підвищенню продуктивності праці, 
поліпшенню умов праці, зміцненню трудової дисципліни і підвищенню рівня оплати праці 
[4]. 

У цілому, організація оплати праці на підприємстві − це сукупність дій, метою яких є 
забезпечення визначення величини заробітної плати, принципів її нарахування, строків 
виплати, диференціації, співвідношення з іншими показниками діяльності підприємства 
тощо [5]. 

Раціональна та ефективна організація обліку праці та її оплати набуває важливого 
значення при підвищенні ефективності використання трудових ресурсів, та побудові 
організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості, що дозволить посилити 
конкурентні позиції підприємств аграрного секторі на сучасному ринку праці. 

Проаналізуємо темпи зростання середньорічної заробітної плати працівників 
зайнятих в сільському господарстві у співвідношенні до показника індексу споживчих цін. 
Даний показник характеризує динаміку загального рівня  цін на товари та послуги, які 
придбаває населення для невиробничого споживання (табл. 1).  

Таблиця 1  
Співвідношення темпів зростання середньорічної заробітної плати  

1 штатного працівника сільського господарства та індексу споживчих цін в Україні 
за 2012-2018 рр. 

Рік 

Середньорічна 
заробітна плата 

1 штатного 
працівника с.-г., 

грн 

Темпи зростання, у % до 
минулого року 

Перевищення темпів 
зростання 

середньорічної 
заробітної плати 1 

штатного працівника в 
с.-г. над темпами індексу 

споживчих цін, % 

середньорічної 
заробітної плати 

1 штатного 
працвника с.-г. 

індексу 
споживих 

цін 

2012 1770 113,5 99,8 +13,7 
2013 1966 111,1 100,5 +10,6 
2014 2283 116,1 124,9 -8,8 
2015 2731 119,6 143,3 -23,7 
2016 3446 126,2 112,4 +13,8 
2017 5153 149,5 102,1 +47,4 
2018 5915 114,8 109,8 +5,0 

______ 
Джерело: розраховано авторами за  [6]. 
 

За даними таблиці можна зробити такі висновки. Протягом аналізованого періоду 
темпи зростання середньорічної заробітної плати 1 штатного працівника зайнятого в 
сільському господарстві, в основному, перевищують темпи зростання індексу споживчих 
цін. Проте в період 2013–2014 рр. спостерігається негативна тенденція. Основними 
факторами, що вплинули на дану тенденцію є різке зростання цін та девальвація гривні. В 
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2017 р. спостерігаємо явне перевищення темпів зростання середньорічної заробітної плати 
над темпами зростання індексу споживчих цін.  

Дослідивши принципи й порядок нарахування заробітної плати найманим 
працівникам на підприємствах, установили, що основні проблемні питання організації 
обліку праці та її оплати виникають на всіх етапах використання робочої сили на 
підприємстві (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Проблемні питання організації обліку праці та її оплати 
______ 
Джерело: узагальнено авторами за  [5]. 
 
Організація обліку оплати праці є системою взаємопов'язаних, взаємоузгоджених 

способів і методів обліку, які охоплюють комплекс облікових процедур з виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації.  

Для вдосконалення облік розрахунків з оплати праці на підприємстві має бути 
організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці та повному 
використанню робочого часу. Одним із можливих напрямків удосконалення є 
упровадження мотивації праці працівників підприємства, адже проблема низької мотивації 
або взагалі її відсутності негативно впливає на розвиток та реалізацію потенціалу аграрного 
сектору України та є загальновизнаною реальністю. Головною рушійною силою є 
керівництво підприємства в компетенції якого залишаються такі механізми побудови 
ефективної системи стимулювання, як встановлення прямолінійної залежності рівня оплати 
праці від її результатів, побудова системи преміювання всіх категорій працівників, 
запровадження можливості виплати премії працівникам за підсумками року. Важливим 
елементом стимулювання праці є наявність соціального пакету, безкоштовне харчування 
працівників підприємства, транспорте забезпечення працівників, надання безвідсоткових 
грошових позик, що проявили себе за результатами роботи, оплата навчання, забезпечення 
можливості підвищення кваліфікації. 

Успіх функціонування та ефективність побудови організаційно-економічного 
механізму регулювання зайнятості прямо залежить від раціональної організації обліку і 
контролю, що стане надійним і дієвим джерелом достовірної інформації для подальшого 
контролю та управління. Вирішення кола визначених проблемних питань полягає в 
оптимізації системи документообігу, чіткому дотриманню облікової політики. Окремим  
напрямом  удосконалення обліку праці та її оплати має стати суворе дотримання 
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Своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної 
плати й відрахувань органам соціального страхування та 

віднесення їх на собівартість продукції (робіт, послуг)

Здійснення в установлені терміни всіх розрахунків з працівниками 
із заробітної плати та інших виплат

Облік і контроль за використанням фонду заробітної плати та 
іншими грошовими коштами, які виділяють для оплати праці 

працівників підприємства

Проведення індексації заробітної плати, наявність неофіційних 
позаобліоблкових нарахувань і виплат заробітної плати без  сплати 

податків і платежів
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фундаментальних принципів бухгалтерського обліку задля уникнення явища «заробітна  
плата в конверті», що сприятиме детінізації доходів населення в системі управління  
зайнятістю в аграрному секторі економіки, чому має сприяти раціоналізація та 
автоматизація окремих облікових процедур.  
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МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Важливим джерелом інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 
щодо витрат діяльності безумовно виступає звітність, яка є завершальним етапом 
облікового циклу і містить повні й достовірні дані про основні підсумки діяльності 
підприємства за визначений період. 

Питання побудови звітності підприємства та використання її у процесі прийняття 
рішень різними категоріями користувачів досліджували у своїх працях багато зарубіжних 
та вітчизняних науковців, зокрема такі як Ф. Ф. Бутинець, М. Ф. Ван–Бред, Р. М. Воронко, 
С. Ф. Голов, Я. Д. Крупка, П. О. Куцик М. Р. Лучко, В. Ф. Палій, Л. М. Пилипенко, 
М. С. Пушкар, П. Я. Хомин, Л. В. Чижевська та ін. Разом з тим вимагають сучасного 
бачення і розкриття окремі концепції формування внутрішньої звітності, які зумовлюють 
відповідну побудову управлінського обліку. 

На відміну від фінансової внутрішня звітність не є регламентованою, а тому потребує 
самостійності у підходах до визначення правил й періодичності складання, користувачів, 
розробки і наповнення її форм. Це пов’язано, у першу чергу, з відсутністю чіткого 
законодавчого регулювання управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, що 
зумовлює свободу вибору технології його ведення. Зокрема, закон України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначає, що підприємство 
самостійно розробляє систему та форми внутрішньогосподарського обліку, звітності й 
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контролю господарських операцій з метою обробки та підготовки інформації про діяльність 
підприємства для внутрішніх користувачів [1]. 

Тобто, внутрішня звітність покликана задовольняти інформаційні потреби суто 
внутрішніх користувачів. 

З цього приводу В. Ф. Палій зазначає, що внутрішня звітність стосується потреб 
управлінського персоналу і вона виражена сукупністю упорядкованих показників та іншої 
інформації про діяльність підприємства [2, c. 63]. Важливе інформаційне значення має 
визначення та інтерпретація відхилень від заданих цілей, планів, норм і кошторисів, без 
чого управлінський облік був би формальним скупченням цифрових даних, не придатних 
для цілей внутрішнього управління. Внутрішня звітність є джерелом деталізованої і 
достовірної інформації про різні показники діяльності підприємства. 

Р. М. Воронко вважає внутрішню звітність одним із джерел інформаційного 
забезпечення внутрішнього контролю підприємства, яка надає менеджерам необхідні дані 
для управління, виявлення відхилень та недоліків фінансово-господарської діяльності і 
формує важелі зворотного впливу на підконтрольні об’єкти [3, c. 86]. Хоча напрями 
використання цієї звітності в управлінні та внутрішньому контролі є неоднозначними, 
оскільки залежать від умов діяльності суб’єкта господарювання та управлінських традицій 
його керівництва. 

Отже, внутрішня (управлінська) звітність включає комплекс взаємопов’язаних 
показників, сформованих в процесі відображення в управлінському обліку господарських 
операцій підприємства загалом та його окремих сегментів, які характеризують 
технологічні, виробничі й фінансові результати діяльності суб’єкта господарювання. Вона 
є важливим інформаційним ресурсом й засобом внутрішнього контролю та призначена для 
забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень. 

Завдання внутрішньої звітності випливають із мети її складання і групуються за 
такими трьома основними напрямками: 

1) для інформаційного забезпечення оцінки та аналізу – розкривати показники у 
динаміці; у порівнянні з іншими рівнозначними структурними одиницями; у порівнянні з 
середніми значеннями по галузі; у розрізі впливу найбільш залежних факторів; моніторинг 
доцільності й вагомості окремих аналітичних показників; 

2) для інформаційного забезпечення контролю – приведення змісту звітних форматів 
у відповідність до бюджетних таблиць; забезпечення співставності звітних і бюджетних 
показників і методик їх розрахунків; дотримання частоти подання звітних форм (особливо 
у випадку контролю діяльності керівників структурних одиниць); 

3) для інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень – передбачення 
альтернативних варіантів по кожному окремому рішенню; наявність кількісних і якісних 
показників із коротким описом, зробленим відповідним фахівцем; представлення додаткових 
показників стосовно впливу на соціальний розвиток підприємства чи регіону і забезпечення 
екологічної безпеки [4, c. 220]. 

Внутрішня звітність виконує властиві їй функції, до яких належать: оціночна, 
комунікативна, контрольна, стратегічна. 

Оціночна функція полягає у наданні інформації щодо показників роботи підприємства 
у різних аналітичних ракурсах, що дає змогу оцінити внесок окремих сегментів діяльності 
та їх керівників у загальний результат і ефективність праці менеджерів інших рівнів 
управління. 

Комунікативна функція забезпечує взаємозв’язки між різними рівнями управління. 
Контрольна функція полягає у створенні інформаційного забезпечення для 

ефективного впливу системи контролю на підконтрольні об’єкти. 
Результатом виконання стратегічної функції є формування інформаційного ресурсу 

задля вироблення стратегічних напрямів розвитку підприємства. 
Для виконання зазначених функцій внутрішня звітність повинна відповідати певним 

вимогам. Головна вимога до внутрішньої звітності полягає у тому, що вона повинна 
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правдиво відображати ті показники, за якими складається і бути корисною в управлінні 
підприємством. Корисність інформації, у свою чергу досягається завдяки якісним 
характеристикам звітності таким як зрозумілість, доречність, достовірність (нейтральність, 
повнота, обачність, правдивість) й зіставність. Крім загальних, є також спеціальні вимоги 
до внутрішньої звітності зі сторони її користувачів (керівників підприємства і центрів 
відповідальності): 

- інформація, що наводиться у внутрішній звітності має бути достатньо гнучкою для 
оперативного реагування на зміни потреб керівництва підприємства загалом і окремих 
центрів відповідальності; 

- кожна форма внутрішньої звітності повинна містити дані, призначені для керівника 
певного рівня управління (дотримання принципу ієрархічності); 

- інформація внутрішньої звітності має забезпечувати можливість проведення 
постійного моніторингу, аналізу та контролю діяльності підприємства і його центрів 
відповідальності. 

Щодо деталізації інформації внутрішньої звітності, то потрібно зазначити, що 
найбільш аналітичною вона має бути для керівників нижчих рівнів (центрів 
відповідальності), а по мірі зростання ієрархії управління повинні складатися більш 
агреговані звіти з метою уникнення перевантаження зайвими показниками менеджерів 
вищих рівнів у процесі прийняття ними своєчасних та ефективних рішень. 

Внутрішня звітність, яка використовується для прийняття різнопланових 
управлінських рішень щодо витрат діяльності молокопереробних підприємств оцінює, у 
першу чергу, виконання бюджетів і може бути згрупована за різними ознаками (за 
суб’єктами узагальнення, функціональним призначенням, центрами відповідальності). 

Інформацію про виконання бюджетів витрат за видами суб’єктів їх узагальнення 
розкривають звіти про виконання таких бюджетів: витрат на підготовку виробництва 
продукції, придбання сировини й інших матеріалів, виробництва продукції, продажу 
готової продукції тощо. 

До звітності про виконання бюджетів витрат за їх функціональним призначенням 
відносять звіти про виконання бюджетів: прямих матеріальних витрат, прямих витрат на 
оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат, витрат на збут, 
адміністративних витрат. 

Інформацію про виконання бюджетів витрат за центрами відповідальності містять 
звіти про виконання бюджетів витрат: відділення прийому сировини та миття і прибирання 
рухомого складу, виробничих підрозділів (спредів та масла, молока та цільномолочної 
продукції, сухих молочних продуктів), відділення розливу та мийки тари і фасування 
готової продукції, відділення видуву ПЕТ-пляшки, складу готової продукції, підрозділів 
обслуговуючого виробництва, відділу збуту, адміністративного підрозділу. 

В якості інформаційного забезпечення контролю діяльності центрів відповідальності 
молокопереробних підприємств можуть бути запропоновані також такі форми внутрішньої 
звітності як відомості (контролю руху матеріальних цінностей, оперативного контролю 
витрат, контролю витрат за статтями, відхилень планових (бюджетних) значень витрат від 
фактичних та ін.), контрольні калькуляції готових виробів, у яких повинні відображатися 
усі важливі параметри підконтрольних об’єктів. 

Таким чином, внутрішня звітність є важливим елементом достовірного інформаційного 
забезпечення системи управління підприємством. Для забезпечення цього внутрішня 
звітність є достатньо гнучким комплексом різних її форм, які складаються й подаються як у 
розрізі окремих центрів відповідальності так і по підприємству загалом. Ця звітність не є 
регламентованою і формується з врахуванням організаційно-технологічних особливості 
діяльності та управлінських традицій менеджменту підприємства. Внутрішня звітність є 
інформаційним джерелом для забезпечення процесу оцінки, аналізу, контролю та 
прийняття управлінських рішень. 
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БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Підвищена увага суспільства до проблем безпеки обумовлена, в першу чергу, 
посиленням загроз і ризиків у суспільно-політичному й економічному житті, які носять 
глобальний характер і чинять вплив на діяльність вітчизняних підприємств. Наслідком 
впливу цих загроз є те, що зі 1,2 мільйонів підприємств різних форм власності, що 
нараховувало національне господарство України у 2018 році,  80% працювало збитково та 
поза потребами ринку. Такий їх фінансовий стан є прямою загрозою як для економіки і 
соціальної стабільності держави в цілому, так і для колективу кожного конкретного 
підприємства. Адже суб’єкти господарювання, будучи основними структуроутворюючим 
елементом економіки, виконують не лише виробничу функцію, але й несуть соціальне 
навантаження і відповідальність. 

Щоб забезпечити стійке функціонування та динамічний розвиток керівництво 
вітчизняних підприємств змушене відшуковувати механізми швидкої адаптації до сучасних 
умов господарювання з урахуванням чинників невизначеності та нестійкості економічного 
середовища. Це породжує підвищену увага до моделей безпеко-орієнтовного управління   та  
обґрунтування інформаційного забезпечення такого управління. 

Центральне місце у складі інформаційного забезпечення безпеко-орієнтовного 
управління належить бухгалтерському обліку. Зокрема, в Моделі всеохоплюючої звітності 
бізнесу, запропонованої Інститутом сертифікованих фінансових аналітиків Великобританії 
зазначено, що для управління загрозами (ризиками) слід використовувати інструменти 
бухгалтерського обліку [1]. При цьому облікова система  повинна забезпечити оцінку 
можливих наслідків ризиків (загроз) та сприяти розробці заходів для їх мінімізації. 

Незважаючи на те, що питання облікового забезпечення управління ризиками 
підприємницької діяльності достатньо широко висвітлені у працях таких учених як: І. 
Вигівської,  Л.Гнилицької, Є. Лапченко,  Р. Костирко,  А. Шевельова та інших, в основному, 
вони стосуються лише методичного інструментарію фінансового обліку. Натомість поза 
увагою залишаються питання присвячені обґрунтуванню методичних прийомів та 
інструментів управлінського обліку в контексті безпеко-орієнтовного управління. 

25



Підкреслюючи переваги  управлінського обліку у безпеко-орієнтовному управлінні 
підприємством, зарубіжні дослідники асоціюють його зі збором та аналізом даних про 
власний бізнес i бізнес конкурентів, визначенням ризиків та конкурентних переваг для 
розробки та відстеження стратегії власного бізнесу та стратегії конкурента [2]. 

Відтак виникає необхідність дослідження сучасних концепцій управлінського обліку в 
контексті умотивовування можливості використання методичного інструментарію 
управлінського обліку при забезпеченні потреб безпеко-орієнтовного управління.  

Дослідження положень безпеко-орієнтовного управління, дозволило висунути гіпотезу, 
що до безпеко-орієнтовних концепцій може бути віднесено розуміння управлінського обліку 
як:  інформаційної основи ефективного використання ресурсів; підсистеми стратегічного 
управління; процесу та технології. Характеристика зазначених концепцій управлінського 
обліку в контексті виконання завдань безпеко-орієнтовного управління наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи  

безпеко-орієнтовного управління 
Завдання безпеко-

орієнтовного управління 
Концепція  

управлінського 
обліку 

Використання для  
безпеко-орієнтовного управління 

01 02 03 

Формування ресурсної бази 
необхідної для реалізації 
економічних інтересів 
підприємства; мінімізація 
витрат на ресурсне 
забезпечення; орієнтація на 
отримання прибутку та 
збільшення конкурентних 
переваг 

Ефективне 
використання 

ресурсів та 
формування 
результату 

 

Передбачає відображення господарських  процесів 
підприємства з позицій ефективності  перетворення 
ресурсів з однієї  форми в іншу, що 
супроводжується  створення доданої вартості для 
задоволення потреб різних груп стейкхолдерів; 
формування результатів діяльності в системі 
управлінського обліку з точки зору підзвітності, 
результативності та порівняння з еталоном.  

Розробка управлінських 
рішень щодо захисту ресурсів 
підприємства від впливу 
зовнішніх та внутрішніх 
загроз 

Процес та 
технологія  

Передбачає зв’язок управлінського обліку з іншими 
процесами управління (зокрема і при забезпеченні 
безпеки), що дозволяє використовувати його 
методики та технології формування інформації в 
якості інструментів упередження та протидії 
загрозам внутрішнього та зовнішнього середовища 

Ідентифікація загроз 
діяльності підприємства, їх 
ранжування, визначення 
переліку стратегічних 
пріоритетів в управлінні  
процесами  із забезпечення 
безпеки підприємства 

Підсистема 
стратегічного 

управління 

Передбачає формування інформаційної системи для 
здійснення моніторингу внутрішніх бізнес-процесів 
та зовнішнього середовища з метою визначення 
ключових напрямів забезпечення безпеки та 
встановлення їх пріоритетності; розробку 
індикаторів оцінки виконання стратегічних 
напрямів забезпечення безпеки; складання звітності 
про результати реалізації стратегій здійснення 
безпеки з метою контролю фактичного виконання 
запланованих заходів. 

Обґрунтовуючи методичні прийоми та інструментарій управлінського обліку слід 
виходити з наступних позицій: 

- максимальне задоволення інформаційних потреб менеджменту при здійсненні 
безпеко-орієнтовного управління; 

- доцільність та можливість використання з урахуванням існуючої інформаційної бази 
підприємства; 

- узгодженість методичних прийомів та інструментів між собою.  
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З урахуванням вищенаведених положень до найбільш розповсюджених методик 
управлінського обліку, що можуть бути використаними в якості інформаційного підґрунтя 
безпеко-орієнтовного управління слід віднести: 

- аналіз беззбитковості (при оцінюванні прибутковості підприємства та  визначенні 
чутливості прибутку до факторів ризику); 

- бюджетування (при розробці заходів із забезпечення стратегії економічної безпеки 
та подальшого контролю їх виконання); 

- облік та оцінка за центрами відповідальності (при оцінюванні ефективності 
діяльності окремих підрозділів та  підприємства в цілому); 

- рівняння витрат та вигод (при оцінюванні ефективності заходів з безпеки  шляхом 
порівнянні використаних ресурсів та отриманих вигод в результаті упередження  загроз); 

- збалансована система економічних показників (при оцінюванні виконання стратегії 
діяльності підприємства  у сфері його безпеки). 

Особливий інтерес в контексті використання управлінського обліку в якості моделі 
оцінювання ризикованості діяльності  підприємств мають  три  його  базові інструменти: 
точка беззбитковості (критичний обсяг діяльності, поріг рентабельності); запас міцності 
(коефіцієнт запасу міцності); операційний важіль (фактор операційного важеля). 

Точка беззбитковості – це обсяг діяльності, за якого виручка від реалізації (робіт, 
послуг) дорівнює сукупним витратам підприємства, тобто це обсяг реалізації, за якого 
підприємство не має ні прибутку, ні збитку. У практичні діяльності цей показник називають 
відправною точкою бізнесу, підкреслюючи тим самим, що розпочинати діяльність доцільно 
лише за умови, що доходи покриють витрати, хоч при цьому прибуток буде відсутнім. В 
системі безпеко-орієнтовного управління слід використовувати при прийнятті 
управлінських рішень щодо доцільності здійснення окремих напрямів діяльності в умовах 
існуючих ризиків та небезпек. 

Запас міцності - це рівень поточної діяльності підприємства, що перевищує 
беззбитковий обсяг. Незважаючи на різноманітність назв цього показника, що 
зустрічаються в літературі (фінансовий запас міцності, запас фінансової міцності, маржа 
безпеки, зона безпеки), запас міцності завжди показує максимально допустимий розмір 
зниження фактичного обсягу діяльності   без загрози для підприємства потрапити в зону 
збитків. Крім цього запас міцності можна застосовувати як механізм визначення 
операційного прибутку, адже він показує обсяг реалізації понад точку беззбитковості, а, 
отже, цей обсяг неодмінно буде приносити підприємству прибуток. 

Запас міцності може бути виражений і відносним показником -  коефіцієнтом запасу 
міцності, значення якого дозволяє оцінити на скільки відсотків може знизитися обсяг 
діяльності підприємства, до потраплянням ним в зону збитків. Відтак, в системі безпеко-
орієнтовного управління запас міцності відносять до основних індикаторів ризику, 
керуючись правилами: чим вищий коефіцієнт запасу міцності, тим надійніше фінансове 
становище підприємства і тим менші негативні наслідки матимуть для нього такі 
несприятливі тенденції, як зниження попиту на продукцію, зміна кон’юнктури ринку, зміна 
цін на ресурси тощо. Окремі вчені [3, с. 112], спираючись на результати практичних 
досліджень, зазначають, що якщо коефіцієнт запасу міцності нижчий 30% - це ознака 
високого ризику. 

Не менш важливе значення для оцінки впливу ризику на результати діяльності 
підприємства має використання операційного важеля (виробничого важеля, виробничого 
левериджу). Він є механізмом управління прибутком в умовах зміни обсягу діяльності 
підприємства на основі оптимізації співвідношення постійних та змінних витрат. Оцінити 
вплив операційного важеля на зміну операційного прибутку підприємства  можна за 
допомогою фактора операційного важеля, який показує на скільки відсотків зміниться 
прибуток підприємства у разі зміни обсягу діяльності на один відсоток.  

Відтак, в умовах спаду виробництва промислові підприємства мають прагнути до 
зниження фактора операційного важеля, що буде сприяти уповільненню темпів падіння 
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прибутку порівняно з темпами падіння обсягу діяльності.  Справедливим буде  є i зворотній 
зв’язок: вищий розмір фактора операційного важеля - більший вплив на прибуток унаслідок 
зміни обсягу діяльності. Тому при зростанні обсягів діяльності політика підприємства в 
галузі управління витратами має бути спрямованою на підвищення фактора операційного 
важеля. 

Не претендуючи на довершеність, вважаємо, що комплексне запровадження 
запропонованих методик та інструментів управлінського обліку підвищить інформаційно-
аналітичні можливості менеджменту при прийнятті ним  рішень щодо забезпечення безпеки 
підприємства із фокусуванням на найбільш значимих загрозах його діяльності.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ КАПІТАЛУ 

 

Резервування є одним із найпоширеніших механізмів та засобів за допомогою яких 
підприємства можуть забезпечувати стійкість своє діяльності для її продовження 
необмежену кількість періодів. Адже не завжди підприємницька діяльність здійснюється за 
сприятливих умов, тому існує ймовірність виникнення непередбачених витрат та збитків. 
У зв’язку з цим створення резервів капіталу набуває актуальності, оскільки це дасть 
можливість підприємствам убезпечити свою діяльність від ризиків. Проте існує значна 
кількість проблем методичного характеру з обліку цих об’єктів, що потребують 
дослідження та вирішення. 

Резерви, що створюються в системі бухгалтерського обліку (резерв сумнівних 
боргів, резервний капітал, резерви майбутніх витрат) називають резервами капіталу, 
оскільки їхня основна функція полягає у захисті капіталу від редукції, підтримці 
економічного потенціалу підприємства та забезпеченні фінансово-економічних умов 
провадження його діяльності за умов невизначеності. Однією з актуальних проблем обліку 
резервів капіталу є категорійна проблема неоднозначності їх тлумачення. Результати 
аналізу змісту цього поняття дають змогу виділити чотири підходи до трактування сутності 
“резервів”: 1) резерви як невикористані потенційні можливості розвитку виробництва; 2) 
резерви як витрати цільового характеру; 3) резерви як джерело компенсації чи інструмент 
самострахування від несприятливих наслідків та ризиків господарської діяльності; 4) 
резерви як запаси високоліквідних засобів (матеріальних і грошових), які призначені для 
цільового використання [1, 2, 3, 4]. 

Узагальнення визначення резервів, поданих у працях українських та чужоземних 
вчених, дали змогу охарактеризувати резерви капіталу як підставні об’єкти 
бухгалтерського обліку, які створюють на підприємстві відповідно до чинного 
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законодавства та внутрішніх документів з метою покриття можливих витрат та збитків і 
мають цільовий характер використання. Зважаючи на те, що резервування за своїм 
економічним змістом перетворилося на облікові процедури, які в кінцевому результаті не 
передбачають формування реальних активів та фондів на покриття майбутніх витрат, 
виокремлення будь-якого запасу грошових чи інших активів, можна також стверджувати, 
що їх можна розглядати як регулятиви, які призначені для уточнення оцінки майна і 
капіталу підприємства, що зумовлене необхідністю забезпечення відповідності 
бухгалтерської інформації принципам бухгалтерського обліку та об’єктивнішій 
репрезентації фінансово-майнового стану у звітності. 

Аналіз підходів до класифікації резервів у обліковій літературі, дає змогу виділити 
дві основні, на нашу думку, ознаки класифікації резервів капіталу з метою їх 
бухгалтерського обліку. 

1) обов’язковість формування, за якою ці резерви поділяються на  обов’язкові 
(резервний капітал) та факультативні (на розсуд підприємства); 

2) призначення відповідно до якої виокремлюють регулятиви (оцінки майна, 
капіталу, фінансових результатів) та резерви майбутніх витрат (забезпечення майбутніх 
витрат на виплату відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантійних 
зобов’язань, реконструкцію, виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо). 

За результатами аналізу діючої законодавчої та нормативно-правової бази щодо 
регулювання формування та обліку резервів нормативні документи згруповано за рівнем 
ієрархії, що передбачає поділ нормативно-правового регулювання резервів на три рівні: 
міжнародний, національний (державний) та рівень підприємства. Така класифікація дасть 
змогу виділити завдання документів кожного рівня та зрозуміти яким чином ця імперативна 
база має бути удосконалена.  

Особливо гостро постає проблема оцінювання резервів капіталу, оскільки 
недостатній обсяг резервів нівелює їхню захисну функцію, а завеликий – обмежує розподіл 
капіталу. Загалом, оцінювання резервів здійснюється на основі професійних суджень 
фінансових керівників підприємства, досвіду аналогічних операцій, а також висновку 
незалежних експертів. Підхід до оцінки створюваного резерву залежить насамперед від 
характеру події, для якої він створюється. На підставі аналізу теорії та практики 
бухгалтерського обліку резервів капіталу виокремлено три підходи до їхнього оцінювання 
– за приписами законодавства, з урахуванням минулих подій і витрат, відповідно до 
фінансової політики підприємства. Вибір конкретного підходу до оцінювання кожного виду 
резервів, який формують в системі бухгалтерського обліку підприємства, має бути 
зафіксований у Наказі про облікову політику з детальним розкриттям методики обліку його 
нарахування і списання [5].   

Однією з важливих проблем сучасних підприємств є оформлення та відображення 
операцій з резервами капіталу у первинних документах, оскільки резерви є специфічною 
категорією бухгалтерського обліку і операції з ними на підприємстві трапляються не так 
часто як з основними засобами, оплатою праці, запасами тощо. Тому підходи до 
документального оформлення резервів капіталу мають формуватися з врахуванням їхніх 
особливостей. Враховуючи те, що для деяких видів резервів чіткий перелік первинних 
документів відсутній, то кожне підприємство має можливість розробляти свої первинні 
документи виходячи, із специфіки своєї діяльності та власних потреб у певному виді 
резерву. Проте, основною проблемою залишається те, що ці документи будуть носити 
рекомендаційний характер і невідомо чи будуть виконувати доказову роль, особливо у 
податковому обліку. Для вирішення цих проблемних моментів потрібно імперативно 
регламентувати процес документування резервів. 

Узагальнивши вищенаведене можна зробити висновок, що незважаючи на 
важливість резервів капіталу як в системі ризик-менеджменту, так і в системі облікових 
механізмів збереження капіталу, питання методології й методики їх бухгалтерського обліку 
не розкриті достатньо ні в системі стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової 
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звітності, ні в наукових працях з предметної сфери знань. Удосконалення потребує  
методика визнання резервів капіталу, способи їх оцінювання та відображення в фінансовій 
звітності, що визначає потребу подальшого дослідження даної проблеми. 
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ПДВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: 
ПРОБЛЕМАТИКА СПРАВЛЯННЯ 

 

  Функціонування ефективного аграрного сектору повинно передбачати різнопланову 
державну   підтримку у фіскальній сфері, у тому числі, надання певних пільг при 
оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників.  

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників має виконувати не лише 
фіскальну, але й регулюючу функцію, виступати засобом державної підтримки та 
стимулювання виробництва, забезпечувати конкурентоспроможність національного 
сільського господарства і впровадження інновацій у виробництво [1].  

Проте, в останні роки аграрний сектор України зазнає все більшого податкового 
навантаження через поступове скасування пільг в оподаткуванні. Трансформаційні зміни в 
оподаткуванні аграрних товаровиробників, а саме, скасування пільгового режиму ПДВ,  
негативно вплинуло на показники економічного розвитку підприємств аграрної галузі.  
Податок на додану вартість відносно аграрної галузі   слугував головним інструментом 
державної підтримки та розвитку галузі. Зокрема, завдяки відшкодуванню ПДВ 
спостерігалося значне нарощування доходів, а відповідно і прибутку та рентабельності 
підприємств, відбувалося зменшення потреби у кредитних ресурсах та зменшення потреби 
у державній підтримці. 

Спеціальний режим з ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників, який 
протягом багатьох років виступав основною формою державної фінансової підтримки 
розвитку сільського господарства,   відмінено з 1 січня 2017 р.  Сільськогосподарські 
підприємства-платники ПДВ перейшли  на загальну систему нарахування і сплати даного 
податку, тобто всі суми зобов’язань  повністю сплачуються  до державного бюджету.  

  З метою певної компенсації можливих втрат від скасування спеціального режиму 
ПДВ держава вирішила надати сільськогосподарським товаровиробникам бюджетні дотації 
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у вигляді державної фінансової підтримки на період з 1 січня 2017 р. до 1 січня 2022 р. 
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 
2017 році»  № 1791-VIII від 20.12.2016 р. [2]   було доповнено Закон України «Про державну 
підтримку сільського господарства України»   статтею 16-1 «Бюджетна дотація для 
розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції» [3],  які регулюють порядок розподілу бюджетної дотації 
сільськогосподарським товаровиробникам. 

Отже, з 2017 року, відповідно до податкових новацій, запроваджено механізм так 
званої «квазіакумуляції» сум ПДВ, який передбачає спочатку повну сплату ПДВ-
зобов’язань від здійснення пріоритетних з погляду держави видів діяльності, які 
потребують державної підтримки, а потім – повернення частини внесених до держбюджету 
сум ПДВ у вигляді бюджетних дотацій. 

Для отримання державних дотацій сільськогосподарські товаровиробники мають 
бути внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації  у порядку та строки, встановлені 
п. 50 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ [4].   Право на бюджетну дотацію   мають товаровиробники, 
основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ними 
на власних або орендованих основних засобах, якщо питома вага вартості 
сільськогосподарських товарів становить не менше ніж 75% від вартості всіх товарів, 
поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів 
сукупно, які здійснюють види діяльності, визначені п. 16-1.3 ст. 16-1   Закону «Про 
державну підтримку сільського господарства» [3]. Таке право розповсюджується лише на 
платників ПДВ. Якщо платник ПДВ скасував реєстрацію сільськогосподарського 
товаровиробника, то він виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації. 
Обчислення розміру бюджетної дотації відбувається таким чином: вартість частки 
реалізованої дотаційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції помножується 
на задекларовану суму ПДВ, враховуючи коефіцієнт пропорційності відповідно до 
бюджетного фінансування. 

Відповідно до п. 51  підрозд. 2 розд. ХХ  ПКУ   сільськогосподарські 
товаровиробники, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації  щомісяця   
подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають 
обсяг податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів за 
результатами діяльності,   розрахований за даними податкових накладних за відповідний 
звітний податковий період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, а 
також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених 
протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) [4].  

  Бюджетне відшкодування податку на додану вартість здійснюється в межах коштів, 
наявних на єдиному казначейському рахунку. 

Отже, відповідно до фіскальних новацій,  для стимулювання розвитку сільського 
господарства та підтримки сільгосптоваровиробників, які здійснюють діяльність в окремих 
галузях сільського господарства, з 01.01.2017 запроваджено надання бюджетної дотації, яка 
направлена на компенсацію їх втрат від скасування спецрежиму ПДВ. Для отримання 
дотації товаровиробнику необхідно: подати заяву до ДФС щодо внесення до Реєстру; у 
встановлений законодавством строк подати декларацію з ПДВ та додаток до неї; сплатити 
ПДВ до бюджету в повному обсязі.  

У контексті запроваджених новацій для сільськогосподарських товаровиробників 
ключовою умовою для отримання бюджетної дотації для стимулювання виробництва 
окремих (дотаційних) видів сільгосппродукції є сплата сільгосппідприємством ПДВ до 
бюджету.   Якщо в розрізі дотаційної діяльності сума ПДВ має додатне значення, а по іншій 
діяльності – від’ємне, причому загальний декларований по ПДВ результат також є 
від’ємним, то на отримання дотації суб’єкт претендувати не може. 
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Слід зазначити, що передбачені заходи державної підтримки для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції   не принесли бажаних результатів.  Відповідно до 
фіскальних новацій, право на отримання бюджетної дотації, яка направлена на компенсацію 
їх втрат від скасування спецрежиму ПДВ мають сільгосппідприємства, які здійснюють 
діяльність тільки в окремих галузях сільського господарства. Запроваджений порядок так 
званої «квазіакумуляції» сум ПДВ  стосується сільгосппідприємств, які займаються 
виробництвом сільгосппродукції, орієнтованої переважно на внутрішній ринок та продукції 
із високою часткою доданої вартості  [5, с. 104]. 

За інформацією ДФС, у 2017 році лише 17,2 %  загальної кількості 
сільгосппідприємств – суб’єктів спецрежиму з ПДВ на кінець 2016 року (15 474) 
скористалися правом на отримання бюджетної дотації та подали відповідні заяви, 15,7 % – 
включені до Реєстру. Отримали бюджетну дотацію 1 706 платників ПДВ на загальну суму 
4 000 млн грн, 63,1 відс. (2 522,5 млн грн).  Слід зазначити, що 1 919,5 млн грн (48 %) 
загальної суми бюджетної дотації отримано 10 сільгосптоваровиробниками, основний вид 
діяльності яких розведення свійської птиці   [6, с. 31]. Суми бюджетної дотації визначалися 
ДФС для кожного сільськогосподарського товаровиробника з урахуванням вартості 
реалізованої продукції та пропорційно сплаченої суми ПДВ, основними отримувачами якої 
були великі платники податків, зокрема агрохолдинги.   За даними Всеукраїнської Аграної 
Ради [10], на підтримку АПК, Державним бюджетом 2018 було передбачено - 6,311 млрд. 
грн., виконано стоном на 20 серпня 2018р  лише 12% (777 млн. грн.) [7]. 

  Новому механізму державної фінансової підтримки розвитку пріоритетних видів 
сільгоспдіяльності за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ притаманна низка 
недоліків, а саме використання недосконалого методичного підходу щодо формування 
механізму нової форми фінансової підтримки, зокрема в частині встановлення чіткої 
залежності бюджетних дотацій від сплаченого спеціального ПДВ до бюджету; в такому 
випадку у менш вигідному становищі опинились сільгосппідприємства із більш 
збалансованою структурою виробництва (тваринництво / рослинництво). 

Таким чином, аналізуючи тенденції змін, які вже відбулися в оподаткуванні діяльності 
сільськогосподарських підприємств і які вступили в дію з 1 січня 2017 року, можна зробити 
загальний висновок, що держава ліквідувала пільгову систему оподаткування ПДВ для 
аграрного сектору, не пропонуючи нічого нового взамін. Тенденції розвитку 
сільськогосподарських підприємств   свідчать про те, що трансформаційні зміни в 
оподаткуванні призвели до негативних наслідків зниження економічних показників  їх 
виробничо-господарської діяльності, а саме рівня рентабельності основних видів 
експортно-орієнтованої продукції рослинництва.    Використання лише дотацій як засобу 
підтримки сільгоспвиробників не зможе якісно надати їм підтримку, яка повинна бути 
більш різноманітною у своїй направленості   

З метою забезпечення стабільного розвитку товаровиробників аграрної галузі у 
сфері податкової політики на перспективу пріоритетним вектором є розробка нового 
інструментарію системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників з 
урахуванням специфіки агровиробництва та узгодження податкових преференцій із 
державними пріоритетами розвитку галузі, врахування взаємозалежності 
сільськогосподарських товаровиробників та інших суб’єктів господарювання 
агропродовольчого комплексу.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В 2017 році в Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» було 
додано класифікацію підприємств [1]. Відповідно до цих змін з 1 січня 2018 року усі 
підприємства, крім бюджетних установ, можуть належати до мікропідприємств, малих, 
середніх або великих при умові, що вони відповідають найменше двом критеріям на 
31.12.2017 р.[2]. Критерії такого визнання наведено в табл. 1. 

Щодо новоутворених підприємств під час визначення відповідності критеріям, 
застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності [2]. 

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової 
звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься 
до відповідної категорії підприємств [2]. 

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується 
офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі 
курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року[2]. 

Крім того, великі підприємства відносяться до підприємств, що становлять суспільний 
інтерес, а тому вони повинні складати фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності. При цьому  першим звітним періодом, за який підприємства, які 
зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі 
таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік [2]. 
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Таблиця 1  
Порівняльна характеристика класифікації підприємств за Законом України Про 

бухгалтерський облік  та Господарським кодексом України 
 

Показники Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність» 

Господарський кодекс 
України 

Мікропідприємства 
Балансова вартість 
активів  

до 350 тисяч євро  

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

 
до 700 тисяч євро 

не перевищує суму, 
еквівалентну 2 
мільйонам євро 

Середня кількість 
працівників  

до 10 осіб Не перевищує 10 осіб 

Малі підприємства 
Балансова вартість 
активів 

до 4 мільйонів євро  

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

 
 до 8 мільйонів євро 

не перевищує суму, 
еквівалентну 10 
мільйонам євро 

Середня кількість 
працівників  

 до 50 осіб 
 

 не перевищує 50 осіб  

Середні підприємства 
Балансова вартість 
активів 

до 20 мільйонів євро  

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

 
 до 40 мільйонів євро 

не перевищує суму, 
еквівалентну 50 

 млн. євро 

Середня кількість 
працівників  

до 250 осіб Не перевищую 250 осіб 

Великі підприємства 
Балансова вартість 
активів 

понад 20 мільйонів євро  

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

понад 40 мільйонів євро перевищує суму, 
еквівалентну 50 
мільйонам євро 

Середня кількість 
працівників 

 
 понад 250 осіб 

 
 перевищує 250 осіб 

Джерело: складено автором на підставі даних [1; 2; 3] 
 
Однак подібна класифікація підприємств існувала і раніше в Господарському кодексі 

України (табл. 1).Так, підприємства залежно від кількості працюючих та доходів від будь-
якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 
до суб’єктів мікро-підприємництва, середнього або великого підприємництва [3]. Справа в 
тому, що до мікро-, малого та середнього підприємництва при виконанні двох критеріїв 
відносяться як фізичні особи - підприємці, так і юридичні особи, що стосується суб’єктів 
великого підприємництва, то до них відносяться лише юридичні особи. Другим критерієм 
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виступає не чистий дохід, а річний дохід, а це різні економічні показники. В числовому 
виразі ці показники також не співпадають.  

Таким чином, приналежність суб’єкта підприємництва до конкретної групи 
підприємств значно відрізняється в двох нормативних джерелах і потребує, на нашу думку, 
перегляду, якщо ми обрали європейський вектор розвитку. 
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ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНОГО ОБЛІКУ»  
ТА ЙОГО МІСЦЕ У ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ 

 

Ведення соціального обліку та складання нефінансової звітності, як засвідчує 
міжнародна практика, є дієвими інструментами щодо управління результатами виконання 
соціальних програм та доведення їх до зацікавлених сторін. Належна увага до соціальних 
факторів як всередині, так і поза межами суб’єктів господарювання, врахування етичних 
норм та соціальна підтримка є важливим питанням, котре постає перед підприємствами, які 
планують своє успішне майбутнє. Питання соціального обліку є не менш актуальним, аніж 
сфера обороту грошових коштів або власного капіталу. 

Для досягнення економічного зростання суб’єкти господарювання повинні 
здійснювати постійне оперативне фіксування достовірної інформації стосовно 
нефінансових питань функціонування підприємства. Все частіше у звітах компаній, засобах 
масової інформації та політичних виступах (як західних, так і вітчизняних) можна зустріти 
посилання на соціальний облік. “Настільки часте згадування, – стверджують М.Р. Метьюс 
та М.Х.Б. Перера, – говорить про зростання його значущості в майбутньому як галузі 
бухгалтерського обліку, яка постійно розширюється, охоплюючи нові невивчені проблеми, 
від розвитку альтернативних напрямів до форм звітності про економічний і соціальний стан 
суспільства” [1, с.623]. 

В процесі еволюції бухгалтерського обліку виникає зміна щодо підходу до цілей 
господарювання. Досягнення прибутку перестало бути єдиною метою функціонування 
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підприємства, натомість виникає нова ціль – соціально спрямована.  Узгодження цих двох 
векторів господарювання досягається в результаті поєднання принципів ринкової 
економіки і соціальної відповідальності, що втілено в концепції соціально орієнтованої 
ринкової економіки. 

Соціально-економічні зміни, котрі відбулися в XX ст. призвели до того, що виникла 
об’єктивна необхідність врахування зростаючих потреб не лише власників, а і персоналу та 
зовнішніх користувачів під час складання звітності підприємства. Саме соціальна звітність 
може задовольнити потреби різних зацікавлених груп та суспільства в цілому. 

Нами було досліджено діяльність майже 40 аграрних підприємств Миколаївської 
області, яке показало, що соціальна діяльність ведеться на належному рівні в таких 
підприємствах: СТОВ «Промінь» Новоодеського району, ТОВ «Новосілля» Казанківського 
району, ТОВ «Золотий Колос» Вітовського району, СТОВ ім. Т.Г. Шевченка 
Березнегуватського району, АК «Врадіївський» Врадіївського району, ТзДВ «Південний 
колос» Новоодеського району – на даних підприємствах окремо не формується соціальна 
звітність, проте є окремі напрями формування «Звіту з праці» тощо. 

Виникає об’єктивна необхідність напрацювання більш ретельних стандартів оцінки 
та порівняння підприємств з погляду на соціальну відповідальність, для чого необхідно 
розробити відповідне наукове підґрунтя. 

Сільськогосподарські підприємства мають обмежені можливості у разі ведення лише 
фінансової моделі обліку. Ми пропонуємо оцінити ті пріоритети, котрі отримують 
господарства, які досягають одразу трьох цілей: комерційної, соціальної та екологічної. 
Саме у разі впровадження та активного розвитку соціального обліку (нефінансового)  
підприємство відкриває для себе нові можливості. Ведення соціального обліку на 
підприємстві дозволяє дати об’єктивну оцінку процесам, котрі не підлягають фінансовому 
обліку, але не менш активно впливають на кінцевий результат діяльності. 

Актуальність впровадження соціального обліку та звітності полягає у тій перспективі, 
котра виникає для підприємства, наприклад, перед конкурентами, замовниками, 
споживачами та потенційними спонсорами. Складання соціальної звітності є способом 
офіційного документування досягнень господарства за визначені періоди. Інформація, 
представлена у соціальній звітності, дозволяє визначити прогресивний напрям розвитку 
окремих галузей або ж підрозділів, тим самим прямо впливає на ефективність виробництва. 

Дані бухгалтерського обліку – головне джерело відкритої інформації для формування 
показників соціальної звітності. Слід вирішити, які господарські операції, що підлягають 
відображенню в бухгалтерському обліку, є соціально значимі. Так, стратегічні цілі, 
визначені управлінням, знайдуть своє відображення в обліковій політиці підприємства. При 
цьому важливо визначити і ступінь "соціальної значущості". Наприклад, модернізація 
основних засобів природоохоронного призначення одночасно свідчить про відповідальне 
ставлення до екологічної безпеки бізнесу і зниження економічних витрат 
природокористування, а також відіграє роль у сприйнятті діяльності підприємства в очах 
місцевої влади.  Згідно з нашим прикладом господарська операція «модернізація основних 
засобів природоохоронного призначення» має пряме відношення до формування 
показників корпоративної соціальної звітності, що характеризують результати діяльності 
по економічній стійкості (зниження витрат), екологічної безпеки (раціональне 
користування природними ресурсами), і непряме відношення до соціальними показниками 
(соціальне  партнерство з місцевими органами влади). 

Таким чином, фінансовий облік соціальної активності – процес формування 
систематизованих, корисних даних, що дозволяє розширити традиційні кордони 
бухгалтерського обліку з метою складання фінансової звітності, що характеризує діяльність 
економічного суб'єкта, спрямовану на вирішення соціальних і екологічних завдань. 
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РОЛЬ СТАТИСТИКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Статистика — наука, що вивчає кількісну сторону масових, зокрема суспільних, явищ 
і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною. 

Нездатність командно-адміністративної системи забезпечувати економічний розвиток 
і постійне зростання добробуту населення в умовах науково-технічного прогресу 
викликали необхідність здійснення суспільних перетворень, заміни її ринковою 
економікою, в умовах якої розвиваються всі країни. Крім того, важливу роль відіграє рівень 
ринкової свідомості суспільства [2, c. 63]. 

Ринкова економіка — це економічна система, в якій рішення стосовно розподілу 
ресурсів і виробництва приймаються на основі цін, які виникають в результаті 
добровільного обміну між виробниками, споживачами, робітниками і власниками чинників 
виробництва [3]. 

Перехід України до ринкових відносин, зміна суспільно-політичного устрою 
зажадали застосування нових методів управління економікою і, як наслідок, призвели до 
переорієнтації діяльності статистичних органів та зміни завдань статистики. 

Основними завданнями статистики на сучасному її етапі є: 
1. Всебічне дослідження відбуваються в суспільстві глибоких перетворень 

економічних і соціальних процесів на основі науково обґрунтованої системи показників; 
2. Узагальнення та прогнозування тенденцій розвитку національного 

господарства; 
3. Виявлення наявних резервів ефективності суспільного виробництва; 
4. Своєчасне забезпечення надійної інформацією законодавчої влади, 

управлінських, виконавчих і господарських органів, а також широкої громадськості. 
5. Аналіз структурних зрушень і ефективність виробництва, рівень інфляції на базі 

широкого використання обчислювальних систем і найновіших інформаційних технологій. 
6. Впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку та звітності, значне 

розширення робіт щодо порівняння даних з іншими країнами. 
Для виконання зазначених завдань органи статистики повинні залишатися 

самостійною централізованою системою у складі органів державної виконавчої влади [1]. 
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Україна як рівноправний член ООН від часу її заснування через свої статистичні 
органи бере участь у розробці міжнародних статистичних нормативів, систематично 
надсилає міжнародним організаціям дані для публікації їх у статистичних виданнях. Проте 
формування статистичної інформації на методологічних принципах, що застосовувались у 
колишньому Союзі РСР, не забезпечує потреб у порівнянні показників економічного 
розвитку України з іншими державами, не сприяє прискореному проведенню реформ, 
залученню для цього іноземних інвестицій, утруднює інтеграцію у світову економіку. 

Таке становище вимагає значного розширення наукових досліджень та 
методологічних розробок щодо статистики кожної галузі народного господарства, 
створення відповідної системи статистичних класифікацій.  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ 
 

Значне місце у підприємницькій діяльності відіграє фінансова звітність. Від якості її  
складання залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і 
ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в цілому.  
Адже основним призначенням фінансової звітності є її використання для прийняття 
управлінських рішень, оскільки саме звітність надає повну, правдиву та неупереджену 
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 

Фінансова звітність підприємства як елемент бухгалтерського обліку – це система 
узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які 
характеризують результати діяльності підприємства за звітний період.  

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчасністю 
розрахунків за податками, зборами та неподатковими платежами. Державна служба 
статистики на основі даних звітності групує показники діяльності підприємств різних 
галузей, формуючи таким чином загальнодержавну статистику. 

Фінансова звітність в Україні регламентується Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [1], а також Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2]. 

Складання фінансової звітності бюджетними установами та неприбутковими 
організаціями регламентується Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» [3; 4]. 

Регулювання питань методології бухгалтерського  обліку  та фінансової  звітності 
здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення  

38



(стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», фінансова звітність - це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та 
результати діяльності підприємства[1]. Вона є кінцевим продуктом облікової системи і 
складається для задоволення потреб різних категорій користувачів.  

Користувачами фінансової звітності можуть бути представники самого підприємства, 
як правило, керівний персонал; контрольні органи, податкова служба тощо; інвестори та 
кредитори; засновники та власники підприємства. 

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на 
прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні 
події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. 

У світовій і національній практиці складання фінансової звітності базується на таких 
основних принципах: 

• обачність; 
• повне висвітлення; 
• послідовність;  
• безперервність; 
• превалювання суті над формою; 
• періодичність. 
Фінансова звітність складається з балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про 

фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про 
власний капітал і приміток до фінансової звітності[2]. 

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. 
Підприємства, які складають фінансову звітність за національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка 
охоплює відповідний період (І квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим 
підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати[1]. 

У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. 
У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, 

прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період 
[2]. 

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів (грошей) 
протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 
При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства 
можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим 
методом із застосуванням відповідної форми звіту. 

У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного 
капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, 
призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені 
у розділі I «Власний капітал» балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації 
звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний 
капітал за попередній рік [2]. 

Фінансову звітність за рік повинні подавати усі юридичні особи, створені відповідно 
до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми господарювання та 
форми власності), а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності[1]. 

Звітним роком для всіх підприємств, установ і організацій є період з 1 січня по 31 
грудня включно, а для сільськогосподарських товаровиробників – з 1 липня поточного по 
30 червня наступного року. 

Подають фінансову звітність у такі терміни: 
– квартальну фінансову звітність – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним 

кварталом; 
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– річну – не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком. 
Датою подання бухгалтерської звітності для підприємства, установи вважають день 

фактичної передачі її за належністю, а у разі надіслання її поштою з повідомленням про 
вручення адресату – дата його одержання, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що 
обслуговує адресата [5]. 

Останнім часом зросли вимоги до оприлюднення річної фінансової звітності за 
рахунок розширення кола суб’єктів господарювання, зобов’язаних її оприлюднювати. 
Підтверджувати свою річну фінансову звітність підприємства повинні аудиторським 
висновком.  

Україна має плани щодо вступу до європейського економічного простору, але це 
неможливо без впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. Перелік 
суб’єктів господарювання, які уже сьогодні зобов’язані застосовувати МСФЗ, визначений 
законодавством. До них належать підприємства, що становлять суспільний 
інтерес(емітенти цінних паперів, банки, страховики тощо); публічні акціонерні товариства; 
підприємства, що здійснюють господарську діяльність за такими видами, як надання 
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, недержавного пенсійного 
забезпечення, допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування; 
підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях (користування надрами для 
геологічного вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та їх 
видобування, виконання робіт згідно з угодою про розподіл продукції щодо таких корисних 
копалин, а також транспортування трубопроводами вуглеводнів[1].  

Крім того, набирає все більшої актуальності в Україні запровадження МСФЗ у зв’язку 
з можливістю виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок.  

Суттєвою відмінністю МСФЗ від НП(С)БО є приділення уваги деталізації, тобто, у 
міжнародних стандартах передбачена велика кількість приміток, які повністю розкривають 
суть операцій.  

Отже, фінансова звітність є найважливішою ланкою, що покликана забезпечити 
користувачів інформацією і, як наслідок, створити умови для ефективної та 
цілеспрямованої роботи будь-якого  підприємства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 
Питання організації розрахунків з оплати праці на підприємстві є основою 

соціально-трудових відносин найманих працівників, роботодавців і держави, що впливають 
на ефективність управління трудовими ресурсами в цілому. Теоретичний та практичний 
аспекти питання розрахунків з оплати праці є актуальними, оскільки заробітна плата – це 
одна з найскладніших економічних категорій. Крім того, оплата праці є одним із чинників 
ефективності діяльності підприємства, оскільки розмір нарахованої заробітної плати, 
своєчасність і повнота розрахунків із працівниками впливає на якість праці найманих 
працівників та суму витрат підприємства. До того ж, заробітна плата – це база для 
нарахування єдиного соціального внеску й утримання податку з доходів фізичних осіб.  

У сучасному світі можна виділити декілька питань, на які необхідно  робіти акцент 
при нарахуванні і виплаті заробітної плати, а саме: 

— контролі за виконанням робочого часу; 
— обліку праці та заробітної плати; 
— показниках фонду оплати праці; 
— організації облікової роботи розрахунків з оплати праці; 
— тіньовій заробітна плата; 
— часта зміна законодавчої  бази нарахуванні і утримання із заробітної плати. 

Розглянувши принципи й порядок нарахування заробітної плати найманим 
працівникам на підприємствах, встановили, що основні проблемні питання організації 
обліку праці та її оплати виникають при здійсненні операцій контролю за виконанням 
робочого часу. 

Облік праці та заробітної плати є одним із найважливіших і складних у всій системі 
обліку на підприємстві. На будь-якому підприємстві цей розділ обліку ведеться в 
обов’язковому порядку, він є складним та трудомістким. Саме тому проблемні питання 
бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати потребують глибоких досліджень, 
оскільки їх розв’язання у свою чергу позитивно вплине на формування достовірної 
інформації про розрахунки з оплати праці найманих працівників як податкового, так і 
статистичного обліку в цілому. 

Для оцінювання розміру заробітної плати найманих працівників застосовується 
показник фонду оплати праці. До нього включаються нарахування найманим працівникам 
у грошовій і натуральній формах (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та 
невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела 
фінансування цих виплат. Фонд оплати праці складається з: фонду основної заробітної 
плати; фонду додаткової заробітної плати; інших заохочувальних і компенсаційних виплат.  

Важливе значення при оцінювання розміру заробітної плати має чітка організація 
облікової роботи розрахунків з оплати праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш 
відповідальною та трудомісткою.  

Крім того, існує негативна практика підприємств щодо наявності неофіційних поза 
облікових нарахувань і виплат заробітної плати працівникам без сплати встановлених 
законодавством податків і платежів, так звана заробітна плата «у конвертах». Для боротьби 
з «тіньовою заробітною платою» Уряд України вніс пропозицію щодо популяризації 
легалізації доходів, при якій буде стягуватися штраф за кожного неоформленого робітника. 
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В Україні досить часто змінюються законодавчі та нормативні документи, які в свою 
чергу регламентують оподаткування витрат на оплату праці, тому бухгалтеру необхідно 
завжди пильно слідкувати за змінами. Це стосується і змін у прожитковому мінімумі та 
мінімальній заробітній платі, адже саме від цього залежить розмір утримань з доходу 
фізичних осіб, розмір податкової соціальної пільги тощо. 

Організація обліку витрат на оплату праці - це сукупність дій, метою яких є 
забезпечення визначення величини заробітної плати, принципів її нарахування, строків 
виплати, диференціації, співвідношення з іншими показниками діяльності підприємства 
тощо. Як відомо, організація оплати праці базується на трьох елементах: нормуванні праці, 
її тарифікації, а також на системах і формах оплати праці. При цьому нормування праці 
дозволяє дати кількісну оцінку праці, тарифікація - якісну, а системи і форми показують 
порядок нарахування заробітної плати. 

Організація обліку витрат по заробітній платі включає: розробку методики та 
техніки узагальнення заробітної плати; вибір регістрів аналітичного та синтетичного 
обліку; розподіл робіт між бухгалтерами та проведення оперативного контролю за 
правильністю розрахунків тощо. 

Системи оплати праці відображають способи встановлення залежності розміру 
заробітної плати працівника від кількості і якості витраченої ним праці з допомогою 
сукупності показників, які відображають результати праці і фактично витрачений час.  

Основними напрямками удосконалення обліку праці та її оплати є: 
• автоматизація обліку праці, так як вона вимагає великих затрат робочого часу; 
• підвищення кваліфікації облікового персоналу, зайнятого на ділянці з обліку 

оплати праці і соціального страхування; 
• диференціація заробітної плати працівників в залежності від змісту і умов 

праці, трудового внеску працівника в результати діяльності підприємства; 
• підвищення заробітної плати по мірі зростання ефективності виробництва 

продукції і праці; 
• розробка нових форм документів, які були б зручними при використанні на 

певному підприємстві; 
• максимальна централізація обліку оплати праці і соціального державного 

страхування; 
• застосування більш прогресивних методів обліку з оплати праці і 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 
Усі заходи з реформування системи оплати праці спрямовані на вдосконалення 

механізмів державного й колективно-договірного регулювання заробітної плати, 
визначення шляхів і механізмів її реального зростання, посилення захисту прав працівника 
на її своєчасне одержання. 
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ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В УМОВАХ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

Одним з найбільш актуальних питань при переході на МСФЗ є облік доходів, які 
мають важливе значення не тільки для цілей бухгалтерського обліку, а й для податкового 
обліку. В Україні доходи діяльності регулюються нормами П(С)БО 15 «Дохід», а в 
міжнародній практиці – нормами МСФЗ (IAS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами». 

Проблеми та перспективи удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі 
МСБО досліджували такі науковці, як: С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. 
Кузьмінський, В. Сопко, В. Швець та інші. Однак ряд важливих питань методології й 
організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах залишаються не вирішеними повною 
мірою.  

Одним з ключових показників, що цікавить користувачів облікової інформації є 
фінансовий результат, на який суттєвий вплив має виручка від реалізації. Обліку доходу 
присвячено декілька міжнародних стандартів та інтерпретацій, а саме: МСБО (IAS) 18 
«Дохід», МСБО (IAS) 11 «Договори на будівництво», КТМФЗ (IFRIC) 13 «Програми 
лояльності клієнтів», КТМФЗ (IFRIC) 15 «Договори на будівництво нерухомості», (IFRIC) 
18 «Отримання активів від клієнтів».  

З 1 січня 2018 року вступив в силу новий стандарт МСБО (IFRS) 15 «Виручка за 
договорами з клієнтами», який замінює вищезгадані стандарти та інтерпретації та вводить 
нову концепцію обліку доходу, передбачає підвищення вимог до розкриття інформації. 
Тому актуальним питанням є розгляд методологічних питань визнання для цілей обліку та 
відображення у звітності доходу від договорів з клієнтами у відповідності до МСБО 15. 

Порівняння основних положень зазначених стандартів свідчить про наявність 
спільних моментів. Насамперед, це стосується критеріїв визнання доходів, класифікації 
доходів за видами діяльності, оцінки доходів, порядку відображення у звітності тощо. Разом 
з тим між цими стандартами існують і деякі відмінності. 

Визначення моменту визнання виручки відповідно до керівництва старого МСБО 
(IAS) 18 «Дохід» було орієнтоване на критерії переходу ризиків та вигід. А новий МСБО 
(IАS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» вводить поняття переходу контролю. Для 
визначення моменту переходу контролю необхідне професійне судження і лише одним з 
критеріїв переходу контролю є перехід ризиків та вигід. Поруч з ним є й інші індикатори 
(критерії), які слід враховувати для вирішення питання про момент переходу контролю, а 
саме:  

− право на оплату; 
− права фізичного використання; 
− факт прийняття товару/послуги зі сторони клієнта. 
Тобто поняття переходу контролю є ширшим, ніж перехід ризиків та вигід [1].  

П(с)БО 15 «Дохід» застосовуються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) [2]. 

 Порівнюючи основні положення цих стандартів можна сказати, що структура МСБО 
15 є значно ширшою, ніж П(С)БО 15 та існують також відмінності у змісті даних положень.  

У П(С)БО 15 поняття доходу не розглядається, проте воно наведене у НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», згідно з яким доходи – збільшення економічних 
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вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до 
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) 
[3]. Згідно з МСФЗ (IAS) 15: дохід – це збільшення економічних вигід протягом звітного 
періоду у формі надходжень або покращення активів або зменшення зобов’язань, що веде 
до збільшення власного капіталу, окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з 
отриманням внесків від учасників власного капіталу [5]. 

Визначення поняття «дохід» за МСФЗ та П(С)БО тепер однаково враховує збільшення 
активу і розглядає дохід як зростання власного капіталу. Це впливає на методику облікового 
відображення господарських операцій. Але ми можемо зазначити, що класифікація видів 
діяльності, за якими визнається дохід, у П(С)БО 15 ширше. Не визнаються доходами за 
обома стандартами: сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і 
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних 
фондів; сума надходжень за договором комісії; надходження, що належать іншим особам 
[2, 5].  

Згідно з МСБО 15 для вирішення питання коли і в яких сумах визнавати дохід від 
договорів з клієнтами, підприємства повинні будуть застосовувати послідовну модель 
аналізу договорів (рис.1.)  

 

 
Рис. 1. Модель аналізу договорів для визнання виручки за МСФЗ (IFRS) 15 [5] 

 
Можна погодитися з думкою Т.Ю. Чунихіної, що кожен з п'яти етапів потребуватиме 

істотних суджень від менеджменту організації, узгоджених з її аудиторами, в застосуванні 
ключового принципу визнання виручки, особливо в частині передачі контролю при оцінці 
доцільності її визнання. Адже існуюча до нового стандарту оцінка факту передачі «ризиків 
і переваг», пов'язаних з товаром або послугою, вже не є ключовим показником для визнання 
виручки [4]. Розглянемо розбіжності між П(С)БО та МСБО стосовно класифікації доходу 
діяльності підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 
 Порівняльна характеристика П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 15 «Виручка за 

договорами з клієнтами» відносно умов класифікації доходів 
П(С)БО 15 [2] МСБО 15 [5] 

Відповідає класифікації встановленій 
НП(С)БО 1: 
а) дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, послуг); 
б) інші операційні доходи; 
в) фінансові доходи; 
г) інші доходи.  

М(С)БО 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 
передбачає наступні види доходів: 
а) від продажу товарів, виготовлених суб’єктом 
господарювання; 
б) від перепродажу товарів, придбаних суб’єктом 
господарювання; 
в) від надання послуг; 
г) від перепродажу прав на товари або послуги, 
придбані суб’єктом господарювання;  
д) від надання опціонів на придбання додаткових 
товарів або послуг (якщо такі опціони надають 
клієнтові матеріальне право; 
є)  відсотки, роялті, дивіденди тощо. 

 

44



Згідно П(с)БО 15 деякі критерії невизнання доходу, як і в міжнародних стандартах не 
враховані. Отже, за національними стандартами доходами не визнаються: 

− сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 
− сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 
− сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено 

відповідним договором; 
− надходження від первинного розміщення цінних паперів [2]. 
Суми, що не визнаються доходами за П(с)БО, зменшують фінансовий результат 

діяльності суб’єктів господарювання. Відповідно сума фінансового результату, визначена 
за МСБО, відрізнятиметься від суми, визначеної за П(с)БО. 

Також, треба відмітити ще деякі відмінності між національними та міжнародними 
стандартами щодо доходів підприємства: 

− на відміну від національних положень за МСБО при визнанні доходу враховується 
не лише юридична сутність господарських операцій (тобто не тільки перехід права 
власності), але й економічний зміст (ризики та переваги володіння, оцінка зобов’язань, 
тощо). Зокрема, якщо за МСБО підприємство залишає за собою суттєвий ризик володіння, 
операція не розглядається як реалізація і дохід не визнається; 

− національні стандарти не регламентують критерії визнання доходу після доставки 
товарів покупцю. МСБО розглядає ситуації, коли визнання доходу в момент поставки 
товару необхідно відкласти; 

− невідповідність положень П(с)БО до МСБО виникає, коли товари продані з 
гарантією. Визнання доходу відбувається в день продажу за П(с)БО, хоча існує ймовірність 
майбутніх витрат по гарантіям; 

− окремі операції за МСБО розглядаються як фінансування діяльності підприємства, 
тоді як за П(с)БО – це звичайна реалізація, що передбачає отримання доходу. 

Проаналізувавши відповідні стандарти можна зробити висновок, що хоча П(с)БО і 
ґрунтується на М(С)БО, та між ними є розбіжності. Різниця у класифікації доходів впливає 
на організацію синтетичного та аналітичного обліку доходів діяльності підприємства, а 
також спричиняє розбіжності в складанні та відображенні інформації про доходи у Звіті про 
фінансові результати. Тому перспективними напрямами подальших досліджень в даному 
питанні є розгляд практичних аспектів впливу застосування МСБО 15 на систему обліку та 
звітність. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ:  
ОРІЄНТАЦІЯ НА СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ 

 
Суттєві зміни у сучасній глобальній економічній системі викликали значну 

трансформацію практики управління компаніями. За останні двадцять років переважна 
більшість компаній (підприємств) працюють в умовах ризиків і невизначеності. А це 
змінює ставлення до ролі сучасного управлінського обліку та бухгалтерів, на яких 
покладаються нові функції, що зумовлено необхідністю побудови системи захисту від 
можливих ризиків і загроз. Значна частина вчених стверджує, що фахівці з 
управлінського обліку, які професійно аналізують інформацію про діяльність систем 
управління ефективністю компанії і систем стратегічного менеджменту, можуть відігравати 
значущу роль у розробці та впровадженні системи ризик-менеджменту і системи 
внутрішнього контролю підприємства [1, с. 22]. 

Враховуючи зазначене, управлінський облік стає інтегруючою системою підготовки 
постійно актуально-ключової інформації для різних рівнів управління для потреб 
ефективного прогнозування, управлінського контролю і забезпечення оцінки якості рішень, 
яка здійснюється на різних рівнях управління з повною прив’язкою до діючої стратегії 
підприємства. В такому випадку облікова сфера підприємства розглядається як 
інноваційно-інформаційна діяльність спрямована на адаптацію облікових інструментів до 
постійно змінюваних інформаційних потреб. А це засвідчує про значення інформації як 
основи щодо нових ідей та процесу її впровадження, а також її ролі як філософської 
категорії.  

Актуальною є думка М. С. Пушкаря, що для конкурентних переваг управління 
підприємство повинно мати інформацію поточного та стратегічного характеру [2, с.10]. 
Тому значна увага повинна бути зосереджена на проблемному управлінському обліку, що 
базується на даних, які відносяться до майбутніх подій і фактів, і спрямовується на 
вирішення важливих прогнозно-аналітичних завдань підприємства.  

Інформація, яка генерується управлінським обліком, зокрема і проблемним, 
акумулюється у внутрішній управлінській звітності, що орієнтована на стратегічний рівень 
управління, повинна містити набір показників, необхідних для планування, ефективної 
реалізації та контролю стратегії підприємства. Вибір показників такої звітності залежить 
від специфіки впроваджених на підприємстві системи стратегічного менеджменту та 
моделей ухвалення стратегічних управлінських рішень. Зазвичай, внутрішні управлінські 
звіти стратегічного спрямування оформляються як узагальнені звіти виокремлених 
стратегічних бізнес-одиниць, так і підприємства загалом.  

В сучасних умовах актуальним напрямом розвитку системи внутрішньої 
управлінської звітності є надання інформації про ризики. Внутрішні управлінські звіти про 
ризики дають змогу ідентифікувати можливі загрози діяльності підприємства або його 
окремих сегментів і сформувати комплекс заходів щодо їх повного усунення або зменшення 
негативного впливу на діяльність підприємства. Вони можуть складатись у режимі 
реального часу або періодично, залежно від ступеня ризикованості середовища, в якому 
функціонує конкретне підприємство. 

Погоджуючись з необхідністю складання управлінської звітності про ризики, 
представники ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), наголошують на 
тому, що в них  повинні розкриватись нові та перспективні ризики, а також має 
пояснюватись порядок оцінки ризиків менеджментом підприємства протягом року [3].  
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Однією з визначальних особливостей управлінської звітності цього виду є її 
призначення в системі управління – не лише для контролю за діяльністю підприємства, 
а переважно для реалізації функції стратегічного планування. Водночас погляди 
науковців на наповнення такої звітності різняться. Представники консалтингової 
компанії “Deloitte” до складу стратегічної управлінської звітності відносять 
інформацію про ключові продукти компанії, ланцюжки вартості, стратегічні проекти 
[4].  

Ще однією тенденцією розвитку системи внутрішньої управлінської звітності є 
необхідність її адаптації до нових облікових систем, які з’являються з формуванням нових 
підходів до управління на підприємстві. Зокрема, з появою концепції заощадливого 
управління (lean management) виникла концепція заощадливого обліку (lean accounting), 
впровадження якої передбачає формування окремої системи внутрішньої управлінської 
звітності, що забезпечуватиме надання інформації про нові показники вимірювання 
результатів діяльності підприємства в контексті моделі заощадливого виробництва. А це 
передбачає необхідність повного реінжинірингу, тобто трансформацію всіх бізнес-процесів 
генерування облікової інформації на підприємстві та навчання працівників, які 
забезпечуватимуть функціонування нової системи та володітимуть ключовими знаннями в 
сфері заощадливого виробництва. 

На думку Б. Маскелла і Б. Баггалея [5, с. 175], найбільш типовими звітами, які 
використовуються в системі заощадливого обліку, є звіти про ефективність потоку 
створення вартості. Вони формуються за необхідності і забезпечують відстеження 
ефективності потоку створення вартості за такими основними напрямами: на виробництві, 
в сфері фінансів, в сфері використання ресурсів. Формування таких звітів дає змогу 
менеджерам групи безперервного удосконалення зосередитись на тих ділянках 
підприємства, на яких можна досягти підвищення потоку цінності. Створення цінності в 
системі управлінського обліку і звітності – це і є генерування ключової інформації, що дає 
змогу досягати стратегічних завдань підприємства.   

Таким чином, управлінська звітність повинна містити прогнозну інформацію, що 
базується на інформації управлінського обліку, зокрема прогнозного, яка дає змогу 
відстежувати рівень фактичного наближення до стратегічних цілей і прогнозів, 
результати коригування тактичних і стратегічних управлінських рішень як внаслідок 
змін фактичної ситуації, так і в сфері прогнозування.   
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ЗВІТ ПРО ПЛАТЕЖІ НА КОРИСТЬ УРЯДУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ І УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЄС   

Введення в українське законодавче поле зі звіту за 2018 рік нового звіту про платежі 
на користь держави є відповіддю вітчизняного законодавця на вимоги Угоди про асоціацію  
між Україною та ЄС від 2014 року. Помітно, що європейське законодавство останнім часом 
зменшує обсяги традиційної фінансової звітності компаній (скасовано звіти про рух коштів, 
рух капіталу), проте вводить нові звіти, зокрема, звіт про платежі на користь уряду. Така 
вимога вперше з»явилася в Директиві  2013/34/ЄС для компаній країн-членів ЄС зі звіту за 
2016 рік. Тенденція вказує на підвищення  контролю з боку урядових структур і 
громадськості за видобувною промисловістю і  вирубкою первинних лісів.  Саме 
підприємницька діяльність у таких галузях є суб»єктом платежів до бюджету. Таку норму 
містить розділ 10 Директиви  2013/34/ЄС  і стаття 63е закону Польщі  про бухгалтерський 
облік.  В Україні вимоги до змісту звіту розділені на два закони: для галузі лісового 
господарства – у законі про бухгалтерський облік і фінансову звітність [3]; для інших 
видобувних галузей – у законі про забезпечення прозорості у видобувних галузях [4]. До 
складу платежі включають як податкові так і неподаткові платежі (табл. 1). 

            Таблиця 1 
Види  платежів на користь Уряду за польським, європейським та українським 

законодавством 
№ 
з/п 

Польща (Закон про 
бухгалтерський облік) [2] 

Європейський союз 
(Директива 2013/34/ЄС) [1] 

Україна 
(НП(С)БО 1) [5] 

1 
Надходження від 
виробництва 

Надходження від виробництва Частка держави у загальному 
видобутку / заготівлі 
продукції 

 
Податки на доходи, 
виробництва чи прибутку 
корпорацій 

Прибутковий податок, податок  
на видобуток або на прибуток 
підприємств  

Податок на прибуток 
підприємства 

2 Роялті Роялті - 
3 Дивіденди Дивіденди Дивіденди 

4 

Концесійні платежі і внески 
за відкриття і виробництва 

Знижка при підписанні 
контракту,  
бонус за відкриття корисних  
копалин та виробничий бонус 

Збори та інші платежі 
 
 

5 

Ліцензійні збори, орендні 
платежі, плати за початок 
діяльності, а також інші 
виплат за надання ліцензії 
або концесії 

Ліцензійні збори, орендна 
плата, вступні внески та інші 
платежі за видачу ліцензій 
та/або отримання концесій 

Рентна плата, спеціальні 
платежі (бонуси) 
 

6 
Платежі за поліпшення в 
області інфраструктури 

платежі з метою 
вдосконалення  
інфраструктури 

Виплати на покращення 
інфраструктури 

7 - - Екологічний податок 
8 - - Інші податкові платежі 

Джерело: складено автором. 
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Отже, суттєвих розбіжностей у видах платежів між ЄС і польським законодавством 
не існує. Разом з тим українським законодавством розширено перелік платежів, що можна 
пояснити специфікою податкового законодавства. Також відсутній як платіж роялті, що 
може бути включений до складу інших платежів. Звітною датою у всіх юрисдикціях 
встановлено дату річної фінансової звітності. 

Особливості польського законодавства полягають у наступному. По-перше, 
платником виступає компанія, яка має у звітному або у попередньому фінансовому році 
перевищення двох величин з трьох: 85 000 000 злотих - сума активів у балансі на кінець 
фінансового року; 170 000 000 злотих – чистий прибуток від продажу товарів за фінансовий 
рік; 250 осіб-середня зайнятість на повний робочий день. Тобто у коло платників 
потрапляють середні і великі компанії. За вітчизняним законом [3]  – усі суб»єкти 
господарювання, що, на наш погляд, є прогресивною нормою. 

По-друге, у звіті польської компанії загальна сума платежів відображається у двох 
розрізах:   по відповідних рівнях державного управління (місцеві та державний бюджети); 
з поділом на назви платежів  на користь відповідного рівня державного управління даної 
держави; платежі до певного проекту. В Україні вимоги є аналогічними – до державного і 
місцевого бюджетів суми зазначають окремо. 

По-третє, вимагається складання консолідованого звіту. Відповідно до польського 
закону про бухгалтерський облік) (стаття 63g. 1) підприємство,  яке є домінуючим  складає 
консолідований звіт про платежі. Консолідований звіт про платежі містить в собі дані 
материнського та його дочірніх підприємств. Разом з тим, до консолідованого звіту не 
включають дані підприємства, які не підлягають консолідації. 

Щодо законодавства ЄС, то норма ст. 45 Директиви 2013/34/ЄС вимагає від усіх 
великих підприємств та всіх суспільно значимих суб'єктів господарювання, що діють у 
видобувній промисловості або займаються лісозаготівлею у незайманому лісі, та діяльність 
яких регулюється законодавством цієї держави-члена, складати консолідовані звіти про 
платежі на користь урядів відповідно до статей 42 і 43, якщо це материнське підприємство 
зобов'язане складати консолідовану фінансову звітність. Отже, суб»єкт консолідації цього 
звіту збігається з суб»єктом консолідації фінансових звітів. Лише відрізняються терміни 
(поняття) щодо визначення суб»єктів консолідації: в польському законі  це – домінуючі 
компанії, в ЄС-законодавстві - великі та суспільно значимі підприємства. В Україні вимоги 
є аналогічними до директиви ЄС [6] . 

З метою уникнення дублювання відповідно до статті 63h польського закону,  
компанія, яка є дочірньою може не складати звіту про платежі, якщо його материнська 
компанія знаходиться або місце здійснення управління якої знаходиться на території 
Європейської Економічної Зони складає консолідований звіт про платежі згідно з 
законодавством країни ЄЕЗ, якій підпорядковується. А платежі здійсненні дочірньою 
компанією, відображаються в консолідованому звіті про платежі. 

Важливою для бухгалтерів є норма польського закону, яка прямо визначає  
підписантів звіту - звіт про платежі або консолідований звіт про платежі підписує  керівник 
і бухгалтер компанії. 

Позитивним у законодавстві ЄС є те, що Директива 2013/34/ЄС зобов»язує урядові 
структури  проводити оцінку дієвості норм директиви. Так, згідно статті 48 по кожному 
проекту Комісія (європейська) ЄС здійснює огляд і подає звіт про реалізацію та 
ефективність норм розділу  10 Директиви 34. Зокрема, звертається увага на такі важливі 
аспекти: сфера застосування звітності; дотримання зобов'язань щодо поданням звітності; 
способи її подання. 

В огляді мають бути враховано зміни на міжнародному рівні, зокрема, щодо 
підвищення прозорості платежів на користь урядів, наведено оцінку впливу інших 
міжнародних режимів та розглянуто наслідки для конкурентоспроможності та енергетичної 
безпеки.  Огляд та, за потреби, законодавча пропозиція, мають бути подані до 
Європейського Парламенту та Ради.  
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Перспективною є норма, за якою в огляді Комісії має бути розглянута можливість 
поширення вимог до подання звіту про платежі на користь урядів на додаткові галузі 
промисловості і необхідність його аудиту. У звіті також має бути розглянута необхідність 
розкриття додаткової інформації про середню кількість працівників, про використання 
субпідрядників та про грошові санкції, що застосовуються державою. Отже,  найближчим 
часом можна очікувати розширення показників звіту про платежі урядам на інші сфери 
промисловості. На наше переконання, подібні звіти доцільно ввести в Україні для інших 
галузей промисловості, торгівлі, будівництва, сфери послуг, що буде сприяти підвищенню 
прозорості податкових платежів і підконтрольності бізнесу суспільству в частині 
розрахунків з бюджетом. 

Крім того, в огляді вимагається проаналізована доцільність запровадження 
зобов'язання для всіх емітентів Союзу, виконувати комплексну перевірку у процесі пошуку 
корисних копалин, аби пересвідчитися, що ланцюжки поставок жодним чином не пов’язані 
з конфліктними сторонами, та забезпечити дотримання рекомендацій EITI («Ініціатива 
прозорості добувних галузей») та ОБСЄ щодо відповідального управління ланцюжком 
поставок. 

Підсумовуючі можна зазначити: приклад моніторингу реалізації норм   законодавства 
свідчить про високий рівень законотворчої роботи в ЄС, який потрібно впроваджувати і в 
Україні. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА: 
ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ 

 
Тривалий період бухгалтер прирівнювався до простого рахівника. В той час фахівцю 

з обліку достатньо було бути акуратним і уважним, тому що всі завдання були максимально 
чіткі та виконувались відповідно до затверджених інструкцій.  

На сьогодні фактично залишилися в минулому такі синоніми професії «бухгалтер», як 
«рахівник» і «обліковець». Сучасний бухгалтер повинен не лише реєструвати факти 
господарської діяльності, проводити розрахункові операції та формувати звітність, але й 
брати участь у прийнятті управлінських рішень, оцінювати та аналізувати ефективність 
діяльності, здійснювати внутрішній аудит тощо.  

У практичній діяльності так і на науковій ниві у світі поширеним є термін 
«професійний бухгалтер».  

В Кодексі етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією 
бухгалтерів, наводиться наступне визначення [3]: професійний бухгалтер – особа, яка є 
суб’єктом професійної бухгалтерської практики (зокрема, самостійні професійні 
бухгалтери-практики, партнерство чи корпорація), яка зайнята у промисловості, торгівлі, 
державному секторі чи освіті і є членом організації – Міжнародної федерації бухгалтерів. 

Науковець С.Ф. Голов пропонує наступні етапи підготовки професійного бухгалтера:  
−  отримання диплому вищого навчального закладу; 
−  набуття практичних навичок та досвіду; 
−  сертифікат професійного бухгалтера; 
−  підвищення кваліфікації на регулярній основі [1]. 
На наше переконання, саме сертифікація фахівців з обліку і оподаткування займає 

вагоме місце в підготовці професійних бухгалтерів. Рівень спеціальних знань і навичок 
визначається шляхом складання іспиту із визначеного переліку дисциплін. В результаті 
успішного складання іспитів, бухгалтер отримує сертифікат. Високим попитом на ринку 
праці в Україні користуються міжнародні сертифікати, які отримують вітчизняні 
бухгалтера. Варто зазначити, що сертифікація професійних бухгалтерів в Україні вже давно 
існує, але законодавчо не затверджена та не регулюється. Сертифікат надає власнику 
перевагу при працевлаштуванні та можливість бути конкурентоспроможним на ринку 
праці, оскільки він є підтвердженням його професійних компетентностей. 

Підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів тісно взаємопов’язане із 
сертифікацією. Так як, отримавши сертифікат, бухгалтер повинен підвищувати свою 
кваліфікацію у майбутньому, шляхом: відвідування конференцій, навчальних курсів, 
тренінгів, семінарів, проведення досліджень та підготовки наукових праць, які 
публікуються в професійних виданнях. 

В Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників [4] зазначені 
завдання та обов’язки, інформація, яку повинен знати бухгалтер, а також основні 
кваліфікаційні вимоги до фахівця.  

Так, основними завданнями та обов’язками бухгалтера є: оформлення первинних 
документів і регістрів, підготовка розрахунків, ведення обліку по об’єктах, складання 
звітності, а головного бухгалтера − організація бухгалтерського обліку і підготовка 
пропозицій для керівника щодо поліпшення інформаційного забезпечення управління. 
Головний бухгалтер повинен знати законодавство України, економіку виробництва і 
організацію управління, а бухгалтер − нормативні документи з організації та ведення обліку 
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і складання звітності, правила і організацію документообігу. Кваліфікаційними вимогами 
до головного бухгалтера є: повна вища освіта і стаж бухгалтерської роботи не менше 2 
років, а до бухгалтера − повна вища освіта без вимог до стажу роботи,  базова або неповна 
вища освіта зі стажем роботи за професією бухгалтера не менше 1 року [4]. 

Статтею 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [2] 
визначено вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес. 
Відповідно до умов статті 8, головним бухгалтером може бути призначена особа, яка: має 
вищу економічну освіту; стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та 
оподаткування не менше трьох років; не має непогашеної або незнятої судимості за 
вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності. 

Враховуючи кваліфікаційні вимоги роботодавців до сучасного бухгалтера із сайтів 
пошуку роботи, можна виділити наступні особливості:  

−  обов’язкове знання норм чинного законодавства – при цьому не лише законодавства 
у сфері обліку та оподаткування, а й знання норм цивільного, господарського, 
конституційного права тощо;  

−  знання бухгалтерських програм та володіння іноземними мовами на рівні вище 
середнього; 

−  досвід роботи у відповідній сфері економіки; 
−  значна увага приділяється якостям характеру людини, основними з яких є: 

стресостійкість, комунікабельність, відповідальність, ініціативність, креативність, 
спрямованість на результат, здатність працювати з великими базами даних, сумлінне 
виконання поставлених завдань. 

Таким чином, професійний бухгалтер сьогодення − це багатофункціональний та 
універсальний фахівець, до якого роботодавець має високі кваліфікаційні вимоги.  
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Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) набувають все більшого 

поширення в Україні і застосовуються не тільки компаніями, які зобов'язані складати 
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звітність за цими стандартами, а й на добровільній основі. Поступово виникає необхідність 
застосування МСФЗ в національній практиці. 

Інтерес до МСФЗ неухильно зростає, особливо у зв'язку із необхідністю внесення змін 
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Внесені 
зміни зобов'язують публічні акціонерні товариства, банки, страхові компанії, а також 
підприємства, які здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України, складати фінансову та консолідовану фінансову 
звітність за вимогами МСФЗ. 

Саме тому вивчення МСФЗ стало вельми актуальним для широкого кола бухгалтерів. 
Однак, застосування МСФЗ пов'язане із певними труднощами, які бухгалтерам, 
консультантам і аудиторам, доводиться долати. 

У центрі уваги багатьох дослідників та вчених виникає питання, щодо обліку 
виробничих запасів в Україні та за її кордонами. Нажаль, дана тема недостатньо розглянута 
у фахових вітчизняних виданнях і публікаціях, що підтверджує проведений нами 
порівняльний аналіз вимог П(С)БО і МСФЗ. 

Досліджували деякі аспекти міжнародного обліку такі вчені як А.П. Бархатов, 
М.Р. Лучко, Д.А. Панков, О.М. Губачова, В.В. Сопко, Л. В. Бурдейна, В. І. Попович і низка 
інших дослідників. 

Нами зроблено спробу систематизувати методичні прийоми ведення обліку 
виробничих запасів відповідно до міжнародних і національних стандартів обліку. 

Запаси — це активи, які утримуються підприємством для подальшого продажу за 
умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління 
підприємством [1]. 

Облік запасів повинен бути побудований таким чином, щоб при найменших витратах 
на його ведення він сприяв би збереженню матеріальних цінностей, забезпечував своєчасне 
отримання точної інформації про їх наявність за місцями зберігання і використання. 
Посилення контролю стану матеріальних запасів їх раціонального використання суттєво 
впливають на рентабельність підприємства та його фінансове становище. 

Жодне підприємство, яке займається будь то матеріальним виробництвом, або працює 
у невиробничій сфері — не може обійтися без запасів.  

Доцільне та раціональне використання сировини і матеріалів у значній мірі залежить 
від вибору оптимальної методики бухгалтерського обліку та організації аналітичних робіт, 
що в умовах становлення ринкової економіки потребує чіткого обґрунтування й прозорості. 

Так, наприклад, вибір оптимального для конкретного підприємства методу оцінки 
матеріалів при їх відпуску у виробництво буде мати суттєвий вплив на правильність 
формування витрат на виробництво, а, відповідно, і правильність калькулювання 
собівартості продукції. Це, в свою чергу, безумовно вплине й на формування фінансових 
результатів роботи підприємства в цілому, розмір його прибутку. 

Дослідження питань об’єктивності обліку використання матеріалів у виробництві 
відіграє величезну роль в організації виробничого процесу, а в умовах переходу обліку в 
Україні на міжнародні стандарти, їх дуже важко переоцінити. Отже, велике значення 
оптимальності вибору методик обліку та аналізу товарно – матеріальних запасів дозволяє 
зробити висновок про вагому актуальність дослідження і необхідність подальшого 
вивчення даної проблеми в наш час. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Accounting Standards IAS) 
розробляються Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (International 
Accounting Standards Board - IASB), яка розташована в Лондоні [2]. 

МСФЗ являють собою облікову систему, що функціонує на міжнародному рівні, і їх 
особливістю є те, що вони містять одночасно і концептуальні засади складання звітності, і 
власне стандарти фінансової звітності. Рекомендаційний характер стандартів якнайбільше 
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відповідає ринковій економіці: всі підприємства, які бажають встановити міжнародні 
економічні контакти, відносини, заволодіти увагою користувачів «без кордонів», прекрасно 
усвідомлюють необхідність складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, і ніяких 
директивних вказівок тут, в принципі, не потрібно. 

Оскільки МСФЗ стали міжнародною мовою бухгалтерів і економістів, то їх знання 
стає умовою спочатку інформаційного, а потім і економічного спілкування (взаємодії) на 
світовому рівні [3]. 

Мета міжнародного стандарту фінансової звітності 2 «Запаси» полягає у визначенні і 
обліковому підході до питань оцінки запасів. Запаси відносяться до короткострокових 
активів підприємства і економічну вигоду від їх використання компанія очікує отримати 
протягом фінансового року. Облік запасів повинен відбуватися в системі обліку за 
фактичною вартістю придбання. Основним питанням в обліку запасів є визначення 
величини витрат, що підлягають визнанню як актив і переносу на майбутні періоди до 
визнання відповідних доходів - згідно з концепцією відповідності витрат і доходів. 

Комітет з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку дає наступне визначення 
запасів:«Запаси (inventory): запаси включають активи, які закуплені і зберігаються для 
перепродажу в ході нормальної діяльності компанії. Запаси також включають готову або 
незавершену продукцію, відпущену компанією, сировину і матеріали, призначені для 
подальшого використання у виробничому процесі »[4]. 

Існують певні групи запасів, до яких МСФЗ 2 не застосовуються. Це такі, як: 
а) незавершене виробництво за будівельними контрактами, з надання послуг (МСБО 

11 «Будівельні контракти»); 
б) фінансові інструменти (МСФЗ 32 та МСФЗ 39); 
в) біологічні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та 

сільськогосподарською продукцією на місці збирання врожаю (МСБО 41 «Сільське 
господарство»).  

Таблиця 1 
Класифікація виробничих запасів, відповідно до МСФЗ та П(С)БО 

№ рахунку Назва рахунку В обліку за 
П(С)БО 

В обліку за 
МСФЗ 

01 02 03 04 

201-207 

Сировина і матеріали; покупні напівфабрикати і 
комплектуючі вироби; паливо; тара і тарні матеріали; 

будівельні матеріали; матеріали передані в 
переробку; запасні частини 

П(С)БО 9 IAS 2 

208 Матеріали сільськогосподарського призначення П(С)БО 30, 
П(С)БО 9 

IAS 41, 
IAS 2 

209 
Інші матеріали (відходи промислового виробництва, 

невиправний брак, металобрухт, зношені шини 
тощо.) 

П(С)БО 9 IAS 2 

 
 

Однак, обмеження згідно з МСФЗ не застосовуються виробниками продукції 
сільського господарства та лісництва після збору врожаю, корисних копалин та 
мінеральних продуктів, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до 
встановленої практики в цих галузях промисловості. Вони також не застосовуються 
брокерами товарної біржі, які оцінюють свої запаси за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на продаж.  

У МСФЗ 2, на відміну від П(С)БО 9, відсутнє посилання на порядок визнання запасів 
активом, оскільки він регламентований Принципами підготовки та складання фінансової 
звітності. Згідно п.9 МСФЗ 2 запаси слід оцінювати за найменшим з двох показників: за 
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собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації за МСФЗ – це 
попередньо оцінена ціна продажу при звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені 
витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. 

МСФЗ 2 детально розкриває випадки оцінки запасів за чистою вартістю реалізації у 
разі, якщо собівартість запасів не може бути відшкодована. За МСФЗ 2 передбачено 
списувати запаси до чистої вартості реалізації на індивідуальній основі, а поняття 
«первісної вартості» взагалі відсутнє. 

Розглянемо особливості оцінки запасів по IAS 2 Inventories і П(С)БО 9 «Запаси» в 
таблиці 2. Обсяг інформації, що розкривається про запаси згідно з МСФЗ 2 ширший у 
порівнянні з П(С)БО 9. 

 
Таблиця 2 

Особливості оцінки запасів по IAS 2 «Inventories» і П(С)БО 9 «Запаси» 
Вид оцінки Згідно з IAS 2 Згідно П(С)БО 9 

01 02 03 

Первісна 
оцінка запасів 

За найменшою з двох оцінок: 
за собівартістю (Cost model) 

або чистою продажною ціною 
(Net realisable value) §9 

За собівартістю пп. 8-9 

Оцінка запасів на 
дату балансу 

За найменшою з двох оцінок: 
за собівартістю (Cost model) 

або чистою продажною ціною 
(Net realisable value) §9 

За найменшою з двох оцінок: 
за собівартістю або чистою 

продажною ціною п. 24 

Складові 
собівартості 

запасів 

1) витрати на придбання (Cost of 
purchase); 

2) витрати на переробку (Cost 
of conversion); 

3) інші витрати (Other costs) §10 - §18 

Аналогічно 
п. 9 П(С)БО 9 

Виключаються з 
собівартості 

запасів і 
визнаються у 

витратах 
поточного / 

звітного періоду 

1) наднормативні втрати; 
2) невиробничі витрати на зберігання; 
3) загально корпоративні витрати, не 
пов'язані безпосередньо з запасами; 

4) витрати на збут; 
5) витрати на позики за винятком 

капіталізованих відповідно до IAS 23 
§16 - §18 

1) наднормативні втрати і 
недостачі; 

2) фінансові витрати за 
винятком капіталізованих 
відповідно до П(С)БО 31; 

3) витрати на збут; 
4) загальногосподарські 

витрати, не пов'язані 
безпосередньо з запасами 

(п.14) 
Метод обліку 

накладних 
витрат в оцінці 

собівартості 
запасів 

Метод поглинання (Absorption 
costing) §10 - §14 

Метод поглинання (Додаток 1 
до П(С)БО 16) 
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01 02 03 

Оцінка запасів 
при 

вибутті і способи 
розрахунку їх 
собівартості 

Ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці (Specific 

identification of their individual 
costs) §23- §24 

Середньозваженої собівартості 
(Weighted average cost formula) 

§25 - §26 
Собівартості перших за часом 
надходжень (First-in, first-out 

(FIFO)) §25, §27 
Методи визначення 

собівартості (Techniques for the 
Measurement of Cost) §21 - §22 
Нормативний метод (Standard 

cost) §21 
Метод роздрібних цін (Retail 

method) §22 

Ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці п.16 

Середньозваженої 
собівартості 

п.16 
Собівартості перших за часом 

надходжень (FIFO) п.16 
 

Нормативних витрат п.16 
Ціни продажу п.16 

 
Досліджуючи різні підходи до ведення обліку запасів у вітчизняній та міжнародній 

практиці, ми дійшли наступних висновків. 
Прототипом П(C)БО 9 «Запаси» є МСФЗ 2 «Запаси» (IAS 2 Inventories), що розроблені 

Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності. IAS 2 Inventories рекомендуються 
бухгалтерам та економістам в застосуванні, але вони не є обов'язковими в Україні. 

Між IAS 2 Inventories і П(С)БО 9 «Запаси» є деякі відмінності, які стосуються: порядку 
визнання запасів активом, сфери застосування, оцінки запасів і визнання їх як витрат. 

П(С)БО 9 «Запаси» багато в чому відповідає вимогам МСФЗ 2, а, відтак, для наших 
бухгалтерів особливих труднощів з його впровадженням та застосуванням в Україні не 
повинно виникнути. 

Використання МСФЗ має суттєві переваги перед П(С)БО для більшості підприємств. 
Тому, необхідно удосконалити національне П(С)БО 9 та максимально наблизити його до 
МСФЗ 2, а також забезпечувати своєчасне і якісне професійне навчання для наших 
практикуючих бухгалтерів. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ У 
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Ресторанний бізнес в Україні, не зважаючи на періоди спаду, обумовлені соціально-
політичними та економічними кризовими станами в країні та світі, все ж поступово 
нарощує позитивну динаміку шляхом використання власного та світового досвіду, 
впровадження інновацій, врахування існуючих тенденцій тощо. Все це обумовлює 
актуальність обговорення і аналізу новацій не тільки в обліку цієї складної сфери, 
пов’язаної як з виробництвом, роздрібною торгівлею, наданням послуг, але й у системі 
оподаткування. 

Відповідно до діючої нормативної бази підприємства ресторанного бізнесу 
самостійно обирають один з двох можливих методів ведення обліку: торговельний чи 
виробничий.  

Торговельний метод ґрунтується на тому, що запаси (продовольча сировина й 
купівельні товари) обліковуються на рахунку 28 «Товари». На підставі калькуляцій 
заздалегідь визначається відпускна ціна страви (як правило, це й облікова ціна). У кінці 
періоду (місяця) запаси списуються за цінами реалізації із застосуванням середнього 
відсотка торгової націнки згідно з П(С)БО 9. Усі інші витрати (прямі, змінні та постійні 
загальновиробничі витрати) належать до витрат звітного періоду та відображаються на 
рахунках 92 «Адміністративні витрати» і 93 «Витрати на збут».  

За виробничим методом калькуляція собівартості готової продукції здійснюється так 
само, як і на виробничих підприємствах Цей метод базується на використанні стандартних 
методик та прийомів бухгалтерського обліку, що визначається у веденні обліку запасів 
відповідно до П(С)БО 9 і витрат відповідно до П(С)БО 16, що є головною перевагою цього 
методу [4, с. 738]. 

Вартість зіпсованих активів списують до складу витрат на субрахунок 947 «Нестачі 
та втрати від псування цінностей». У періоді фактичного списання активів у 
бухгалтерському обліку відображають витрати такими записами: 

- для зіпсованої сировини:  
Дт 947 – Кт 281 (торговельний метод); 
Дт 947 – Кт 201 (виробничий метод);  

- для зіпсованих страв: Дт 947 – Кт 23;  
- для зіпсованих закуплених товарів: Дт 947 – Кт 281, 282.  

Якщо на зіпсовані ТМЦ була нарахована торговельна націнка, її списують зворотною 
проводкою: Дт 285 – Кт 282 (281, 23) [1]. 

За результатами дослідження деяких науковців важливим аспектом системи 
управління витратами підприємств готельно-ресторанного бізнесу є застосування сучасних 
методів обліку витрат і калькулювання собівартості:  

- метод «директ-кост»;  
- система «стандарт-кост»;  
- метод АВС.  

Найбільш логічним, як на наш погляд, в обліку витрат і калькулюванні собівартості 
продукції є застосування методу «директ-кост», яка полягає у поділі витрат суб’єкта 
господарювання на постійні та змінні.  
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Постійні витрати не залежать від кількості готової продукції, виготовленої за 
одиницю часу, а змінні – змінюються, оскільки безпосередньо пов'язані з кількістю готової 
продукції, що виготовлено за одиницю часу.  

Лише прямі та змінні непрямі витрати враховуються для розрахунку собівартості. В 
свою чергу, сума постійних витрат відображається на рахунку прибутків та збитків  
[2, с. 88-89]. 

Слід враховувати також і можливе псування сировини, страв і товарів, яке може 
відбуватися як з об’єктивних причин, так і з вини працівника, який міг не поставити 
продукти до холодильника, неправильно відрегулювати температурний режим, порушити 
інші умови зберігання. У цьому випадку підприємство може вимагати від працівника 
відшкодувати завданий збиток. Тоді вартість списаних активів відображають на 
позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі та втрати від псування 
цінностей».  

Якщо працівник визнав провину і готовий відшкодувати збитки, у бухгалтерському 
обліку роблять записи:  

- Дт 375 – Кт 716 – на суму дебіторської заборгованості, що виникла з відшкодування 
збитку;  

- Дт 301, 311 – Кт 375 – на суму фактично отриманої компенсації.  
В обліку для цілей оподаткування жодних різниць у зв’язку зі списанням зіпсованих 

продуктів (сировини, страв і товарів) не виникає. Тому фінансовий результат до 
оподаткування повністю відповідає правилам бухгалтерського обліку (п.п. 134.1.1 ПКУ; 
лист ДФСУ від 17.02.2017 р. № 3339/6/99-99-15-02-02-15) [3]. 

Компенсація, яка надходить платнику податку на прибуток за ТМЦ, зіпсовані з вини 
працівника, так само як і у бухгалтерському обліку, збільшує фінансовий результат до 
оподаткування [1].  

Слід зазначити, що при придбанні сировини для виготовлення страв і закупівлі товарів 
рестораном було відображено «вхідний» податковий кредит з ПДВ. У зв’язку з тим, що, 
оскільки придбана сировина і товари зіпсувалися і більше не можуть бути використані у 
ПДВ - оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності, що раніше 
передбачалася, згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ у ПДВ - періоді, коли сировину і товари було 
списано, ресторанне господарство – платник ПДВ – зобов’язане нарахувати компенсаційні 
податкові зобов’язання з ПДВ. Причому компенсаційні податкові зобов’язання потрібно 
відображати і у тому випадку, коли при придбанні суми «вхідного» ПДВ до податкового 
кредиту не включалися з причини дефектності ПН або її нереєстрації в ЄРПН (консультація 
з БЗ, підкатегорія 101.06). Для цього платник повинен не пізніше останнього дня ПДВ - 
періоду, в якому ТМЦ зіпсувалися, скласти зведену податкову накладну з типом причини 
«13» і умовним ІПН «600000000000» (пп. 8, 11 Порядку № 1307) [3]. 

Які ж особливості обліку операцій зі списання зіпсованої продукції платником 
єдиного податку – суб’єктом ресторанного господарства? Тут ситуація трохи відрізняється 
від «прибутківця», адже тут витрати не впливають на об’єкт оподаткування. Тож у платника 
єдиного податку списання зіпсованих ТМЦ буде відображене тільки у кількісному обліку. 
Якщо ж це юридичні особи, то й у бухгалтерському обліку теж. Бухгалтерське 
відображення у цьому випадку буде аналогічним описаному вище, зрозуміло, за винятком 
того випадку, коли, юридичні особи - платники єдиного податку можуть застосовувати 
спрощений план рахунків [3]. 

В цілому, можна зазначити, що найважливішими аспектами бухгалтерського обліку і 
оподаткування діяльності підприємств галузі ресторанного бізнесу є обрання методики 
облікового відображення витрат, обігу та виробництва продукції, своєчасне, обєктивне та 
правильне оформлення і відображення в регістрах обліку всіх проведених операцій, 
врахування новацій нормативного та законодавчого характеру тощо. 
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ОБЛІК НОРМАТИВНИХ ЗАТРАТ 

 

З метою поліпшення ефективності управління складом та скорочення витрат на 
робочу силу можливо оптимізувати процеси руху і вилучення товарів зі складу. Відповідні 
документи на товарів доповнюють відповідні методи роботи компанії.  

Наприклад, можливо відсортувати їх по типу товару, номеру або даті відвантаження. 
Також є можливість визначити вилучення товарів за різними параметрами, 
ідентифікатором перевезення, клієнтом або товаром. 

Вилучення можна безперешкодно співставити з процесами збуту та відвантаження. 
Можливо значно зменшити витрати за рахунок оптимального здійснення доставки. 

Ви зможете підрозділити доставку за таким критеріям, як клієнти, місце розташування, 
експедитор, дата поставки.  

Також, можна встановити фільтри таким чином, щоб показувати лише частину всіх 
товарів, які готові до відвантаження. В результаті цього ви не будете затримувати доставки 
або утримувати товари на складі довше, ніж необхідно. 

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані 
можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерв - це кількісна величина. 
Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її 
реалізації. 

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження 
витрат на виробництво та реалізацію продукції. 

Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження 
собівартості аналізують звітні дані щодо витрат на виробництво за калькуляціями, 
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користуючись методом порівняння фактичного рівня витрат з прогресивними науково 
обґрунтованими нормами і нормативами за видами витрат (сировини і матеріалів, паливно-
енергетичних ресурсів), нормативами використання виробничих потужностей, обладнання, 
нормами непрямих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо. 

Після розрахунку загальної величини резервів зниження собівартості продукції за 
всіма калькуляційними статтями необхідно деталізувати резерви збільшення прибутку за 
рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими напрямками. 

Економія затрат живої праці досягається за рахунок здійснення таких заходів: 
підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості; скорочення витрат за 
понаднормові години роботи, виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо. 

Резерви зростання прибутку – це кількісні можливості збільшення прибутку завдяки: 
1. Збільшенню обсягу реалізації продукції; 
2. Зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції: усунення перевитрат 

по сировині і матеріалах, усунення понадпланових відходів, усунення невиправданих і 
непродуктивних витрат у складі цехових і загальновиробничих витрат, а також у складі 
витрат на утримання і експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку; 

3. Постійному зниженню позареалізаційних збитків. 
 Відомо, що економія витрат живої праці досягається в результаті більш 
економного і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців. 
 Основними резервами зниження витрат коштів на оплату праці є: 

– впровадження організаційно-технічних заходів, які дають зростання продуктивності 
праці; 

– зменшення кількості робітників; 
– усунення і попередження непродуктивних виплат: за понадурочні години, оплата 

цілодобових, внутрішньозмінних простоїв.. 
Характеристики обʼєкта управління, особливості форми організації бухгалтерського 

обліку та звітності та облікової політики, масштаб підприємства та інші чинники мають 
вирішальний вплив на розробку інформаційних систем, з одного боку, і вибір та підтримку 
інформаційних технологій бухгалтерського обліку та звітності, з іншого. 

Автоматизований облік будується на тих же методичних принципах, що і ручний 
облік, тим самим забезпечуючи єдність бухгалтерського обліку та звітності незалежно від 
використовуваної форми. Незважаючи на це автоматизоване ведення обліку має свої 
специфічні особливості, повʼязані технологією реєстрації, накопичення та обробки 
облікових даних і формуванням бухгалтерської звітності. З розвитком інформаційних 
технологій зʼявляються нові можливості, а разом з тим і нові проблеми автоматизації 
бухгалтерського обліку та звітності, які вимагають свого вирішення. 

До сих пір навіть в найпоширеніших програмних продуктах по автоматизації 
бухгалтерського обліку і звітності фактично відсутні можливості автоматизованого 
формування обліково-аналітичної інформації з урахуванням тимчасової вартості грошей. А 
одже це одне з основних вимог, які предʼявляють МСФЗ до обліково-аналітичної 
інформації відразу по багатьом обʼєктам (виручка, основні засоби, фінансові інструменти)  

Аналіз основних переваг, які несе автоматизація бухгалтерського обліку та звітності, 
дозволив обʼєднати їх в чотири основні групи: 

1. Підвищення якості інформації. Досягнення в області інформаційних технологій в 
значній мірі зможуть знизити вплив «людського фактора», зменшити кількість 
арифметичних помилок в обліку і звітності, і, завдяки створенню єдиної інформаційної 
бази, підвищити якість виконання розрахунків. 

2. Економія часу і трудовитрат. Використання інформаційних технологій дозволяє 
скоротити час і сили на обробку облікових операцій, тим самим підвищити продуктивність 
праці співробітників бухгалтерії. Простота і гнучкість використання компʼютерних систем 
дозволяє підвищити швидкість збору, передачі, обробки інформації, складання звітів і 
ведення документації. 
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3. Оперативність, своєчасність і актуальність облікових даних. Використання 
інформаційних технологій в бухгалтерському обліку значно підвищує його оперативність, 
дає можливість оцінити поточне фінaнсове положення підприємства і його перспективи. 
Інформаційні системи значно розширюють аналітичні можливості обліку, дають 
можливість для паралельного ведення обліку в декількох стандартах. 

Чим менше масштаб підприємства, тим менше інтенсивність інформаційних потоків, 
щодо простіше бухгалтерський облік (менше фізичних обʼєктів обліку, немає необхідності 
в розвиненому аналітичному обліку, розширенні плану рахунків і т.п.), хоча можливі і 
відхилення від цієї закономірності. Для даного класу підприємств застосовують стандартні 
і недорогі інформаційні технології. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ  ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Визначення оптимальних обсягів податкових платежів - проблема кожного 
конкретного підприємства. Дії компанії з визначення оптимальних обсягів називають 
податковим плануванням. При цьому на практиці мінімальні виплати виявляються не 
завжди оптимальними. Наприклад, якщо підприємство виділяється із загальної маси вельми 
маленької податковим навантаженням, то ризикує накликати на себе додаткові перевірки, 
що загрожує додатковими витратами. Податковий менеджмент передбачає оптимізацію 
тягаря і структури податків з усіх точок зору. 

Ймовірно, немає ні одного платника податків, який не хотів би мінімізувати податкові 
платежі. Але багато платників податків погано уявляють собі, в чому ж суть податкового 
планування і чому держава взагалі дає платнику податків можливість мінімізувати 
податкові платежі. Сутність податкового планування полягає у використанні платником 
податків допустимих законом способів для максимального зменшення своїх податкових 
зобов'язань. 

Оптимізація податкової політики підприємства дозволяє уникнути переплати 
податків в кожен даний момент часу. В умовах високих податкових ставок неправильний 
або недостатній облік податкового чинника може привести до вельми несприятливих 
наслідків або навіть викликати банкрутство підприємства. 

Скорочення податкових виплат лише на перший погляд веде до збільшення розміру 
прибутку підприємства. Ця залежність не завжди буває такої прямою і безпосередньою. 
Цілком можливо, що скорочення одних податків призведе до збільшення інших, а також до 
фінансових санкцій з боку контролюючих органів. Тому найбільш ефективним способом 
збільшення прибутковості є не механічне скорочення податків, а побудова ефективної 
системи управління підприємством; як показує практика, такий підхід забезпечує значне і 
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стійке скорочення податкових втрат на довгострокову перспективу. Держава надає безліч 
можливостей для зниження податкових виплат. 

Правильна оптимізація оподаткування, тобто оптимізація оподаткування, 
здійснювана законними методами і прогнозування можливих ризиків забезпечують 
стабільне становище організації на ринку, оскільки дозволяють уникнути великих збитків 
у процесі господарської діяльності. 

Податкове планування є лише складовим елементом системи фінансового планування 
будь-якого підприємства. При такому розкритті поняття податкове планування видно, що 
воно включає в себе весь комплекс заходів, що мають відношення до обчислення та сплати 
податків. Це і визначення осіб, відповідальних за організацію роботи щодо обчислення та 
сплати податків, і організація ведення податкового обліку, та прогнозування сум 
податкових виплат з формуванням грошових коштів на дати виконання зобов'язань по 
сплаті  перерахуванню податків. 

Оскільки податок за своїм визначенням припускає відчуження платником податків 
належних йому коштів і втрату права власності на них, в інтересах платника податків 
виконувати податкові зобов'язання таким чином, щоб ймовірність вилучення його власності 
була мінімальною. 

Таким чином, оптимізація оподаткування організації покликана значно зменшити 
розміри податкових числень шляхом проведення певних правомірних заходів, що 
включають максимальне застосування наданих законодавством пільг та інших способів, які 
не виходять за рамки закону. 
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ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ  

 

Заробітна плата є найважливішою економічною категорією та одним із економічних 
важелів, який покликаний з’єднати воєдино інтереси працівників, підприємців й держави.  

Рівень життя громадян, залежить у першу чергу від рівня оплати праці та механізму її 
виплати. Саме тому заробітна плата є і повинна бути головною складовою доходів 
населення, підґрунтям життєдіяльності працівників та їх сімей, а звідси й найбільш 
потужним стимулом підвищення продуктивності праці. Але саме механізм формування та 
регулювання заробітної плати серед усіх чинників пострадянської теорії праці розроблені 
найменше. 

Найглобальнішою соціальною проблемою в Україні є велика різниця між високою 
вартістю життя і низькою оплатою людської праці. Заробітна плата українців знаходиться 
на одному з найнижчих рівнів серед країн колишнього СРСР і Європи.   
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Одним з найголовніших завдань України є наближення рівня продуктивності праці, 
заробітної плати та доходів найманих працівників до рівня розвинених країн за допомогою 
створення відповідних умов для підвищення трудової діяльності між роботодавцями та 
державою. 

Проблему сучасного стану заробітної плати досліджували та продовжують 
досліджувати багато науковців, а саме: В.С. Василенко, О.С. Ветлужська, А.О. Гордеюк, 
Ю.М. Іванечко, П.М. Матюшко, А. І. Радчук, Т.В. Сизикова, С.В. Цимбалюк та ін.  

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата — це 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку згідно трудовому договору 
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-
ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 
підприємства [1, с. 1]. 

Заробітна плата повинна відображати існуючі в державі соціальні, економічні та 
виробничі відносини. В свою чергу, такі відносини виявляються через функції заробітної 
плати.  

Різні науковці виділяють від двох до десяти функцій заробітної плати. Однак 
більшість з них надають більшої уваги наступним функціям заробітної плати:  

1) відтворювальна функція заробітної плати – полягає у забезпеченні працівників та 
членів їх сімей необхідними життєвими благами для відтворення робочої сили, для 
відтворення поколінь тощо;  

2) стимулююча або мотивуюча функція заробітної плати – полягає у встановленні 
залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового 
внеску в результати роботи підприємства;  

3) регулююча або ресурснорозміщувальна функція заробітної плати – полягає в 
оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями господарства, підприємствами 
з урахуванням ринкової кон’юнктури;  

4) соціальна функція заробітної плати – відображає міру живої праці при розподілі 
фонду споживання між найманим працівником і власником засобів виробництва;  

5) функція формування платоспроможного попиту населення – її призначення полягає 
в узгодженні платоспроможного попиту, під яким прийнято розуміти форму виявлення 
потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з одного боку, і виробництва 
споживчих товарів – з іншого.  

Лише за сукупністю наведених функційдосягається дієва та ефективна організація 
заробітної плати. 

Наведені функції заробітної плати тісно взаємопов’язані між собою, і лише за їхньої 
сукупної наявності досягається ефективна організація заробітної плати [2]. 

Але в сучасних умовах становлення ринку в Україні заробітна плата не може сповна 
виконувати свої функції. На сьогодні вона зберігає зайнятість, запобігає безробіттю ціною 
заниження заробітної плати, сприяє забезпеченню соціальних гарантій, стримує інфляцію 
(шляхом затримання виплат заробітної плати), здійснює перерозподіл зайнятих за галузями 
і сферами економіки та посилює мобільність робочої сили [3, с. 148].  

Провідними причинами загострення проблеми державного регулювання оплати праці 
є:  

– відсутність контролю з боку держави за політикою оплати праці;  
– недосконалість забезпечення процесу регулювання оплати праці;  
– невиконання та неналежне виконання чинного законодавства [2, с. 173].  
Отже, по-перше необхідно переглянути політику регулювання оплати праці в частині 

посилення контролюючих функцій держави за процесом формування та розподілу витрат 
від національного до локального рівнів економіки. По-друге - потреба кваліфікованого 
комплексного розв’язання проблем раціональної побудови оплати праці на основі взаємодії 
всіх функцій з урахуванням інтеграційних процесів в суспільстві.  
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Основними завданнями обліку праці та її оплати є: 1) точне і своєчасне документальне 
оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаної продукції і нарахованої оплати 
праці відповідно до кількості та якості затраченої праці; 2) правильне нарахування оплати 
праці кожному працівникові відповідно до діючих положень; 3) дотримання порядку 
розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку; 4) повний і своєчасний 
розрахунок з працівниками по оплаті праці; 5) своєчасне складання та подання 
бухгалтерської і статистичної звітності по оплаті праці [2, c. 184].  

Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має 
великий вплив на трудову дисципліну. Правильний облік мобілізує працівників на 
виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності виробництва [3, с. 350].  

Згідно зі статтею 115 КЗпП заробітна плата повинна виплачуватись робітникам 
регулярно в робочі дні в терміни, установлені в колективному договорі, але не рідше двох 
разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. У випадку, 
якщо день виплати заробітної плати збігається зі святковим, неробочим і вихідним днем, 
заробітна плата повинна виплачуватися напередодні [1, с. 14]. Нарахування, виплата та 
облік заробітної плати мають проводитися згідно з чинним законодавством, нормативними 
та інструктивними матеріалами, які регулюють трудові відносини.  

Бухгалтерський облік має забезпечити:  
– точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг затрат праці;  
– відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним працівником 

за галузями і по підприємству в цілому; 
 – правильне нарахування оплати праці кожному працівникові відповідно до діючих 

положень; 
 – контроль за використанням фонду оплати праці;  
– дотримання порядку розподілу оплати праці за об’єктами бухгалтерського обліку; 
– повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати праці; 
 – своєчасне складання та подання звітності з оплати праці.  
Облік праці та її оплати має бути організований таким чином, щоб сприяти 

підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості 
виробництва продукції, виконання робіт і послуг.  

Діючі на сьогодні в Україні ставки прибуткового податку гальмують зростання 
заробітної плати, через що трудові прибутки, які в нормальній ситуації мають виражатися 
у формі оплати праці, стають «тіньовими», фальсифікуючи статистику загальних прибутків 
населення, звідси мільйонне недоврахування коштів у державному бюджеті та соціальних 
фондах, особливо пенсійному. Приведення податкового законодавства у відповідність до 
вимог часу дасть змогу знизити податковий прес на підприємства і забезпечити можливість 
збільшення фонду оплати праці [4, c. 67].  

Одним із можливих напрямів антикризової політики у такій ситуації може стати 
перевірений закордонний досвід підвищення податкового тиску на високооплачувані 
прошарки населення та застосування диференційованої шкали оподаткування для 
населення з низькими рівнями заробітних плат.  

Удосконалення податкової політики в галузі регулювання заробітної плати може бути 
здійснене внаслідок таких заходів [4, с. 109]:  

– зміни параметрів шкали оподаткування, вдосконалення методики нарахування 
податків, перегляду системи надання пільг окремим категоріям працівників;  

– збільшення розміру неоподаткованого мінімуму заробітної плати і перегляду 
розмірів прибутків, оскільки він не має бути меншим за реальний прожитковий мінімум, 
чого вимагає ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум».  

Домінуючим завданням у сфері оплати праці є захист працюючих від нерегулярності 
і неадекватності винагород за працю. 

Таким чином, питання вдосконалення державного регулювання оплати праці в 
Україні потребують невідкладного вирішення, насамперед шляхом перегляду механізму 
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державного регулювання у частині посилення контролюючих функцій держави за процесом 
оплати праці та дотриманням вимог чинного законодавства у цій сфері.  

Та лише справедливий розподіл доходів у реальному секторі економіки допоможе 
подолати бідність в Україні.  

Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, глибоке вивчення 
західного досвіду може допомогти вирішити в Україні цілу низку проблем, пов’язаних із 
заробітною платою, якісно поліпшити її стан та створити підґрунтя для підвищення 
зацікавленості працівників до високопродуктивної праці вже в найближчому майбутньому. 
Все це в комплексі може стати стимулом до економічного підйому нашої країни. 
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ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ 
 

В умовах конкуренції діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з 
іншими підприємствами або фізичними особами  одночасно з передачею майна, 
виконанням робіт або наданням послуг, і тому підприємство вимушене надавати відстрочку 
платежів, тобто виникає дебіторська заборгованість.   

В умовах економічної нестабільності за питанням обліку дебіторської заборгованості 
необхідно вести жорсткий контроль, так як  регламентуючі документи та  акти постійно 
переглядаються та удосконалюються. Основними документами, що регламентують 
економічні засади дебіторської заборгованості є Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку (П(С)БО) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Тому доцільно 
буде проаналізувати ці стандарти, і знайти можливі нюанси удосконалення бухгалтерського 
обліку дебіторської заборгованості.  

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 
дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає  Положення 
(Стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість» (П(С)БО 10), але в 
МСФЗ не передбачено окремого стандарту щодо розгляду даного питання, тому доцільно 
використовувати декілька стандартів: 

• МСБО 1 «Подання фінансової звітності»  
• МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання й оцінка»,  
• МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Порівняльні дані представлено у таблиці 1: 
  

65



Таблиця 1 
Порівняння обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ 

Показник П(С)БО МСФЗ 
01 02 03 

Визначення 

Дебіторська заборгованість – це 
сума заборгованості дебіторів 
підприємству на певну дату. [1] 

Позики та дебіторська заборгованість 
- це непохідні фінансові активи з 
фіксованими платежами або 
платежами, які підлягають 
визначенню та не мають котирування 
на активному ринку, за винятком тих:  
а) що їх суб’єкт господарювання має 
намір продати негайно або в 
найближчий час, що їх слід 
класифікувати як утримувані для 
продажу, а також тих, що їх суб’єкт 
господарювання після первісного 
визнання визначає за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки 
як прибутку або збитку;  
б) що їх суб’єкт господарювання 
після первісного визнання визначає як 
доступні для продажу,  
в) щодо яких утримувач може не 
відшкодувати значною частиною всю 
суму початкової інвестиції, з інших 
причин, ніж зменшення кредиту, які  
слід класифікувати, як доступні для 
продажу [5] 

Дебіторська заборгованість, не 
призначена для перепродажу - 
дебіторська заборгованість, що 
виникає внаслідок надання 
коштів, продажу інших активів, 
робіт, послуг безпосередньо 
боржникові та не є фінансовим 
активом, призначеним для 
перепродажу [2] 

Визнання 

П(С)БО 10 визначає 
дебіторську заборгованість 
активом за таких умов: 
• якщо існує ймовірність 
отримання підприємством 
майбутніх економічних вигод 
та може бути достовірно 
визначена її сума.  
• одночасно з визнанням 
доходу від реалізації продукції, 
товарів, робіт і послуг[1] 

Підприємству слід визнавати 
дебіторську заборгованість у балансі, 
коли воно стає стороною контрактних 
зобов’язань і внаслідок цього має 
юридичне право отримувати грошові 
або інші цінності [5] 
 Безумовна дебіторська та 
кредиторська заборгованість 
визнається як актив чи зобов'язання, 
коли суб'єкт господарювання стає 
стороною контракту і внаслідок цього 
має юридичне право отримувати 
грошові кошти або юридичне 
зобов'язання сплатити їх; [4] 

Класифікація 
дебіторської 

заборгованості 

1. Довгострокова  
2. Поточна , у т. ч.: 
- за товари, роботи, послуги;  
- за розрахунками з бюджетом, 
- за виданими авансами, 
нарахованими доходами, 
внутрішніми розрахунками;  
- інша дебіторська 
заборгованість [1] 

За МСБО 9: 
- Короткострокова 
- Довгострокова  
За МСБО 1: 
- Торговельна 
- Інша 
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Продовження табл. 1 

01 02 03 

Оцінка 

Поточна дебіторська 
заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 
визнається активом одночасно з 
визнанням доходу від реалізації 
продукції, товарів, робіт і послуг 
та оцінюється за первісною 
вартістю. 
Поточна дебіторська 
заборгованість, яка є фінансовим 
активом (крім придбаної 
заборгованості та заборгованості, 
призначеної для продажу), 
включається до підсумку балансу 
за чистою реалізаційною 
вартістю.[1] 

Слід оцінювати за амортизованою 
собівартістю, застосовуючи метод 
ефективного відсотка [5] 

Визначення 
величини 
резерву 

сумнівних 
боргів 

 Величина резерву сумнівних 
боргів визначається за одним із 
методів: 
застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості; 
застосування коефіцієнта 
сумнівності. 

Методи визначення величини резерву 
сумнівних боргів в міжнародних 
стандартах не передбачаються. 

Відображення у 
фінансовій 
звітності 

 

Поточна дебіторська 
заборгованість, що є фінансовим 
активом (крім придбаної 
заборгованості), включається до 
підсумку балансу за чистою 
вартістю реалізації, яка дорівнює 
первісній вартості за 
вирахуванням суми резерву 
сумнівних боргів (далі – РСБ). 
При цьому первісна вартість і 
сума РСБ показуються в балансі 
окремими рядками. 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість, відображається 
на ту ж дату у складі поточної. А 
та, на яку нараховуються 
проценти, відображається за 
теперішньою вартістю. 
Визначення теперішньої вартості 
залежить від виду заборгованості 
та умов її погашення.  [1] 

Торговельна дебіторська 
заборгованість відображається у 
фінзвітності за чистою вартістю 
реалізації без зазначення первісної 
вартості та суми РСБ. Така оцінка не є 
згортанням [3] 
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Отже, проаналізувавши відмінності обліку за П(С)БО та МСФЗ можна зробити 
висновок, що національні стандарти чітко регулюють дебіторську заборгованість, а 
міжнародні – визначають загальні положення, тому необхідно у вітчизняних положеннях 
урахувати міжнародних досвід, так як це підвищить достовірність та суттєвість в 
ефективному управлінні обліком заборгованості.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В умовах нестабільної економічної ситуації, в якій останнім часом опинилася наша 
країна в результаті не зовсім вдалих реформ і складного соціально - економічного процесу 
євроінтеграції, керівникам сучасних підприємств необхідно серйозно замислитися щодо 
модернізації, вдосконалення системи управління на очолюваних ними підприємствах. 
Адже створюються умови для підвищення ділової активності підприємства, надалі 
зростання прибутку, і відповідно сплати податків до державного бюджету. Однак 
реальність, в якій перебувають суб’єкти господарювання, наразі є складною.  

Підприємства, мають право прийняття всіх управлінських рішень, вирішуючи 
проблеми оцінки своєї діяльності з погляду на адекватність існуючих обставин та 
економічної ефективності. Зрозуміло, така оцінка діяльності є складним завданням, 
оскільки залежить від багатьох об’єктивних чинників, і в значній мірі, від економічної 
системи підприємства, в рамках якої здійснюються управлінські рішення [1,с.48]. Найбільш 
популярною і ефективною технологією управління підприємством є бюджетування. 

Бюджетування – це стандартизований процес визначення обсягу і складу витрат, 
пов’язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів та забезпечення 
покриття цих витрат ресурсами підприємства. Стандартизований процес бюджетування 
базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загально – визначених 
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вимогах і процедурах, передбачених національними стандартами бухгалтерського обліку 
[4]. 

У таких розвинених країнах як Сполучені Штати Америки, Великобританія, 
Австралія, Нова Зеландія, бюджетування, яке пов'язують із управлінням фірмою і 
визначають його кількісним планом – набором фінансових, економічних та натуральних 
показників, що відображають діяльність фірми, набуло розвитку у кінці ХХ ст. 

В Україні бюджетування приватних підприємств (у відмінності від державних 
установ, для яких починаючи з 2000р. фінансове планування є обов'язковим) законодавчо 
не регламентується, тому вони мають необмежені права в галузі фінансового планування і 
складають бюджет відповідно до своїх потреб. 

Менеджери вищого рівня визначають наступні недоліки традиційних підходів до 
планування та бюджетування: 

- збільшення циклу планування і бюджетування, який робить неможливим 
оперативний аналіз; 

- відмінність планових показників від фактичних; 
- копіткість під час формування планів і бюджетів 
- проблематичність групування планів і бюджетів, а також контроль за їх 

виконанням; 
- порушення цілісності і правдивості даних, неможливість аналізу "план-факт"; 
- відрив традиційної системи планування і бюджетування від інших рівнів 

управління підприємством; 
- старт системи не від реалізації продукції, а від початку виробництва; 
- відсутність механізму зв'язку планування і бюджетування із стратегічними цілями 

підприємства; 
- відсутність засобів оперативного аналізу відхилень і відповідного коригування 

планів і бюджетів; 
- відсутність можливості визначення запасів фінансової стійкості підприємства; 
- відсутність можливості врахувати і оцінити ефективність операційного і 

фінансового важеля;  
- відсутність можливості розрахунків беззбитковості продажів і коефіцієнта вкладу 

на покриття; 
- неможливість аналізу фінансової стійкості підприємства та його чутливості до 

зовнішніх і внутрішніх умов діяльності, які здатні швидко змінюватися; 
- традиційні підходи до планування і бюджетування не в змозі виконувати функції 

управлінської технології в повному необхідному обсязі, а отже і ефективно 
здійснювати процес управління на підприємстві  [2, с.101]. 

Ефект від провадження бюджетування полягає в підвищенні здатності підприємства 
бути гнучким, за рахунок можливості передбачення результатів майбутніх управлінських 
рішень та дій, визначення базових показників кожного з напрямків діяльності різних 
варіацій, передбачивши відповідні дії на кожну можливу зміну у внутрішньому і 
зовнішньому оточенні підприємства. Особливо цікавим і необхідним технологія 
бюджетування є для новостворених підприємств. Адже з самого початку їх господарської 
діяльності за допомогою бюджетування можна представляти перспективи розвитку 
підприємства в різних періодах і умовах, необхідні обсяги фінансових інвестицій і 
передбачити можливі фінансові показники. 

За оцінками експертів, ще однією важливою позитивною рисою бюджетування в 
умовах ринкової економіки, є той факт, що при правильному формуванні бюджету можна 
збільшити прибуток на 20% за рік. 

Бюджетування сприяє не тільки підвищенню ефективності фінансової роботи на 
підприємстві, забезпечуючи регулярне надходження достовірної інформації про результати 
фінансово – господарської діяльності, а й дає змогу: 

- швидко обробляти й контролювати фінансові показники підприємства; 

69



- ефективно управляти оборотними коштами, в тому числі -  витрати на 
виробництво, запаси, дебіторська та кредиторська заборгованості; 

- здійснювати оптимізацію оподаткування; 
- управляти документообігом внутрішньої політики підприємства; 
- здійснювати контроль за ефективністю роботи підрозділів на всіх стадіях 

реалізації бюджету [3, с.43]. 
В цілому, можна зробити висновок, що особливістю бюджетування як технології в 

управлінні фінансово - господарською діяльністю кожного підприємства є: комплексна 
взаємодія планування, обліку, контролю, аналізу і регулювання діяльності з управління 
фінансовими результатами і фінансовим станом, на рівні не тільки цілого підприємства, а й 
кожного його структурного підрозділу; чітке дотримання основних сторін діяльності 
підприємства (виробництво, збут, фінанси) відповідно до бюджету; конкретна орієнтація на 
план і бюджет під час прийняття рішень на кожній стадії управління для досягнення 
загальних фінансових цілей підприємства, а також широке залучення до процесу 
планування, контролю, аналізу менеджерів всіх рівнів впливу і управління. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Зятковський І.В. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на 

підприємстві// Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №4 
2. Тарасюк М.В. Передумови застосування бюджетування на торгових 

підприємствах// Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №7 
3. Онищенко С.М. Бюджетування в системі фінансового управління// Бухгалтерський 

облік і аудит. – 2006. - №6 
4. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами. 

 
 
 

Рибалко О.М. 
к.е.н., доцент, професор 

Деменко О.В. 
студентка  групи 8.0718-1-з   

Запорізький національний університет 
м. Запоріжжя 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

 

У сучасних умовах ефективне управління являє собою цінний ресурс організації, 
поряд з фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами. Тому підвищення 
ефективності управлінської діяльності стає одним з напрямків вдосконалення діяльності 
підприємства в цілому.  Інформаційні технології є частиною сучасного життя як людини,   
так і бізнес-процесів.  

Інформаційна технологія – сукупність методів і способів одержання, обробки та 
представлення інформації спрямованих на зміну її стану, властивостей, форми, змісту, що 
здійснюється в інтересах користувачів .[1] 

Питанням застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні 
підприємством і їх економічного обґрунтування займались такі автори як: С. В. Войтко, 
С. Г. Діордіци, А. Г. Литвак, Н. Б. Кирич, Н. С. Меджибовської, Т. В. Сакалош, 
З. М. Соколовської та інших. 
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Основними перевагами використання інформаційних технологій в управлінні 
підприємством є : [2] 

• підвищення керованості ; 
• зниження  впливу людського фактора; 
• скорочення паперової  роботи; 
• підвищується оперативність і достовірність інформації, важливої для прийняття 

ключових рішень; 
• зниження витрати. 
Головна роль інформаційних технологій в сучасному світі полягає в тому, щоб  

сприяти менеджменту, адекватно реагувати на динаміку ринку, створювати та 
підтримувати конкурентну перевагу з метою отримання максимального прибутку. 
Підприємство є конкурентоспроможним, якщо реалізується його потенціал 
(інформаційний, управлінський, маркетинговий, фінансовий), який дозволяє сформувати 
стійку ринкову перевагу. Досягнення пріоритетів по кожному з цих напрямків забезпечує 
перевагу підприємству в конкурентній боротьбі.[3] 

Інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних 
інформаційних систем і інформаційних комплексів та використовуються в різних сегментах 
управлінської системи. 

Якщо підприємство має за мету збільшити якість обслуговування клієнтів, то для 
даного випадку була розроблена концепція CRM (Customer Relationship Management) — 
управління взаємовідносинами з клієнтами).  

Основне завдання  CRM  полягає в проведенні автоматизованого збору даних про 
покупців і постійний інформаційний зв’язок з покупцями. 

В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної діяльності 
підприємства застосовують такі  інформаційні технології як: BPR і ERP.  Іх роль полягає в 
наступному: 

ERP(Еnterprise resource planning ) - система виконує функції бізнес-планування і 
прогнозування; планування продажу та виготовлення продукції; планування проектів і 
програм; управління попитом; управління витратами.  

BPR(Business Process Reengineering)-системи ― це аналітична система, що дозволяє 
менеджерам мати персоніфікований (тобто враховує персональний внесок у процесі 
управління) погляд на стан бізнесу.[4]   

Тобто, ці продукти  сприяють координації інновацій, мінімізації ризиків, підвищенню 
масштабованості і гнучкості, зниженню витрат і підвищують економічну безпеку 
підприємства.  

Застосування різних методик та розробка алгоритму впровадження  інформаційних 
технологій  дозволяє підприємству підвищити якість і ефективність керування в соціально-
економічній сфері бізнесу та міста в цілому за рахунок впровадження сучасних 
інформаційних систем підтримки прийняття рішень, погодженості і підвищенні якості, 
оперативності інформаційних процесів і послуг, які, у свою чергу, повинні привести до 
поліпшення соціально-економічних, науково-технічних, культурних та інших показників 
життя. 

 Таким чином, роль інформаційних технологій в управлінні підприємством 
безперечно велика. Використання сучасних програмних продуктів ― шлях до ефективної 
діяльності підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням обліку всіх 

без винятку галузей народного господарства, в тому числі і торгівлі. 
Важливою віхою у становленні вітчизняної системи обліку є введений в дію з 1 січня  

2000 року Закон України  «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
 До введення в дію Закону про бухгалтерський облік, у законодавчому полі України  

здійснення управлінського обліку не передбачалося, хоча на практиці він мав місце при 
здійсненні аналізу господарської діяльності. 

Зараз, відповідно до п. 4 ст.8 зазначеного Закону, підприємства самостійно 
розробляють систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 
звітності і контролю господарських операцій. 

Управлінський облік є поглибленням фінансового обліку в частині витрат і прибутків 
діяльності підприємств і базується на даних бухгалтерського та податкового обліку. При 
цьому аналізується ефективність формування і використання всіх ресурсів підприємства: 
матеріальних, фінансових, трудових. Щодо торговельних підприємств, то запаси, як 
основне джерело досягнення мети господарської діяльності - отримання прибутку, є 
основним об'єктом управлінського обліку. 

Основними користувачами інформації управлінського обліку є керівники 
підприємств, менеджери, власники, інвестори та  ін. 

Метою здійснення управлінського обліку є виявлення відповідності (або 
невідповідності) витрат підприємства показникам бізнес - плану за допомогою методів 
деталізації і предметно - цільової конкретизації. 

Інформаційною базою управлінського обліку є дані бухгалтерського, податкового, 
статистичного обліку, позаоблікова планова інформація, технологічна, маркетингова та 
інша інформація, що може впливати на оптимізацію управлінських рішень щодо 
скороченню витрат, підвищення доходів, збільшення прибутків. 

Особливу актуальність питання управлінського обліку, для підприємств торгівлі, 
набули в зв’язку з новим порядком формування облікової вартості товарів та інших видів 
запасів. Сукупність елементів первинної вартості запасів (первинна вартість) залежить від 
шляхів їх надходження на підприємство: 

1. Первинна вартість товарів, придбаних за плату, окрім ціни придбання, включає в 
себе наступні елементи: 

- суму ввізного мита; 
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням товарів, що не відшкодовуються 

підприємству; 
- транспортно - заготівельні витрати ( витрати на заготівлю, оплата тарифів (фрахту) 

за вантажно - розвантажувальні роботи і транспортування товарів усіма видами транспорту 
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до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування 
товарів) (далі ТЗВ); 

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів і доведенням їх до 
стану, в якому  вони придатні для використання у запланованих цілях. 

2. Первинна вартість товарів, внесених у статутний капітал підприємства, визначається як 
узгоджена із засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. 

3. Первинна вартість безоплатно отриманих товарів  визначається як їх справедлива 
вартість. 

4. Первинна вартість товарів, придбаних у результаті обміну на подібні товари, 
дорівнює балансової  вартості переданих товарів. Якщо балансова вартість переданих 
товарів перевищує справедливу вартість отриманих товарів, то первинною вартістю 
отриманих товарів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою 
вартістю переданих товарів включається до складу витрат звітного періоду. 

5. Первинна вартість товарів, придбаних в обмін на неподібні активи, дорівнює 
справедливій вартості отриманих товарів[1]. 

При здійсненні управлінського обліку калькуляція фактичної собівартості запасів дає 
можливість проаналізувати ефективність реалізації конкретного виду запасів. 

Окрім зазначеного, важливим аспектом управлінського обліку є також вибір методу 
списання запасів на підприємствах торгівлі (Положенням (стандартом) №9 «Запаси» 
передбачено 6 методів списання запасів). 

Важливість обрання найбільш ефективного методу списання запасів полягає в тому, 
що обраний метод має найбільш раціонально впливати на визначення об'єкту 
оподаткування податком на прибуток в конкретному звітному періоді. 

Наступним об'єктом управлінського обліку є визначення вартості, за якою запаси 
відображатимуться у балансі підприємства. 

Так, згідно ПБО 9, на дату складання балансу, запаси відображаються за найменшою 
з вартостей: або за первісною вартістю або за чистою реалізаційною вартістю, яка 
визначається за допомогою здійснення переоцінки запасів. 

Чисту вартість реалізації ПБО  9 визначає як очікувану ціну реалізації запасів в умовах 
звичайної дальності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та 
реалізацію. Іншими словами, запаси повинні відображалися в балансі за вартістю, яка в 
подальшому, реально втілиться в економічні вигоди (тобто, у збільшення грошових коштів 
та їх еквівалентів)[2]. 

В даній ситуації тільки на підставі даних управлінського обліку можливо дати 
відповідь на питання - що таке "очікувана" ціна реалізації запасів. Вирішити його можливо 
спираючись на інформацію, яка наведена у прайсах інших суб'єктів господарювання, або 
визначати очікувану ціну комісійно. При цьому, з метою забезпечення реальності 
отриманих даних, доцільно використовувати усереднені дані по декільком підприємствам 
з урахуванням попереднього власного досвіду підприємства, що визначає "очікувану" ціну 
переоцінки запасів. 

Таким чином, важливим елементом управлінського обліку є забезпечення своєчасного 
та ефективною реагування на рівень цін відповідно до змін кон'юнктури ринку товарів. 
Важливе значення має забезпечення управлінських рішень щодо своєчасної та ефективної 
переоцінки запасів. 

Законодавче визначення управлінського обліку, як економічної категорії, в числі 
інших змін економічною законодавства, сприяє підвищенню ефективності діяльності 
підприємств, їхньому розвитку і підвищення конкурентоздатності. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В  
СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Заробітна плата – це вагома стаття витрат, яка відіграє важливу роль у формуванні 
собівартості продукції та відповідно впливає на визначення фінансових результатів 
підприємства. 

Податки – це основна умова існування і діяльності держави. Таким чином в різних 
країнах ведеться постійний пошук оптимальних варіантів у галузі оподаткування. 
Підсистемою бухгалтерського обліку є податковий облік, який ведеться з метою 
оподаткування господарських операцій на підприємстві, а також сплати податків 
відповідним державним органам. Найстабільнішим об’єктом оподаткування є заробітна 
плата, а постійні зміни у податковому законодавстві України є причиною частих помилок 
в її обліку та оподаткуванні, причиною неповного та несвоєчасного перерахування 
належних податків. 

Методика оподаткування заробітної плати регламентується Податковим кодексом 
України. 

До обов`язкових утримань із заробітної плати відносять податок з доходів фізичних 
осіб та військовий збір. До утримань за ініціативою підприємства відносять: суми, утримані 
з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, за допущений брак, 
своєчасно не повернуті суми, одержані у підзвіт, своєчасно не погашені безпроцентні 
позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг. Профспілкові внески 
утримуються за заявою членів профспілки.  

Податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що стягується з 
доходів фізичних осіб (громадян-резидентів) і нерезидентів, які отримують доходи з джерел 
їх походження в Україні (та за її межами для резидентів). Згідно зі ст. 164.6 Податкового 
кодексу України під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування 
податку на доходи фізичних осіб визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на 
суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також на 
суму податкової соціальної пільги за її наявності [2].  

Об'єктом оподаткування резидента є: 
−  загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 
−  доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час 

їх нарахування (виплати, надання); 
−  іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. 
Об'єктом оподаткування нерезидента є: 
−  загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в 

Україні; 
−  доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час 

їх нарахування (виплати, надання). 
Згідно зі ст. 167 Податкового кодексу України встановлено, що основна ставка 

податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, 
наданих) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних 
та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, 
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надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими 
договорами [2]. 

Платниками військового збору є платники податку на доходи фізичних осіб. База 
обкладення військового збору – це сума нарахованого доходу, зазначеного як об’єкт 
оподаткування. Тобто при визначенні бази оподаткування військового збору доходи, які є 
об’єктом оподаткування військового збору, не зменшують на суми утриманих із них 
податку на доходи фізичних осіб, інших платежів, а також податкової соціальної пільги (за 
наявності права на неї). Розмір ставки військового збору не залежить від розміру 
нарахованого платнику доходу та складає 1,5%.  

На фонд заробітної плати здійснюється нарахування єдиного соціального внеску. Це 
обов’язковий платіж до системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, що сплачують підприємства та фізичні особи-підприємці з метою 
забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.  

Якщо роботодавець виплачує дохід своїм працівникам за основним місцем роботи 
(заробітну плату) або дохід у вигляді винагороди за цивільно-правовим договором, то на ці 
суми він зобов’язаний нарахувати єдиний соціальний внесок за ставкою 22%. Єдиний 
внесок обчислюється у національній валюті, у тому числі з виплат (доходу), що 
здійснюються в натуральній формі. Розрахунок подається щомісячно до Пенсійного фонду. 

Базою для нарахування єдиного соціального внеску для роботодавців є сума 
заробітної плати працюючих, що складається з:  

−  основної заробітної плати (оклад, оплата днів відрядження та ін.);  
−  додаткової заробітної плати (основна і додаткова відпустка, премії, надбавки, 

індексація зарплати, доплати за роботу в нічний час та ін.);  
−  інших заохочувальних та компенсаційних виплат (річні премії, матеріальна 

допомога систематичного характеру (наприклад, на оздоровлення педагогічним і науково-
педагогічним працівникам) та ін.) [3]. 

Єдиний соціальний внесок нараховується та сплачується за рахунок підприємства, а 
не працюючого. Його нарахування та сплата не зменшує зарплату працюючого. Для 
порівняння – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (так звані «утримання з 
зарплати») – утримуються підприємством за рахунок зарплати працюючих та зменшують 
суму до виплати. 

Розрахунки за заробітною платою є однією з найнебезпечніших з точки зору 
відповідальності ділянок кадрового діловодства та бухгалтерського обліку. Складність та 
трудомісткість процесу нарахування та виплати заробітної плати полягає в тому, що саме 
заробітна плата є базою для розрахунку таких ключових податків, як податок з доходів 
фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. Крім того, останні зміни в законодавчих актах, якими повинні керуватися 
підприємства, вимагають від них внесення відповідних змін та коригувань до 
організаційних, розпорядчих документів та правильного відображення в обліку й звітності 
таких розрахунків, що потребує певних зусиль як від керівництва підприємства, так і від 
бухгалтерії. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

На сьогоднішній день неможливо уявити ведення господарської діяльності без 
постійних взаємовідносин між підприємствами. В ході таких взаємозв'язків не завжди 
виконуються своєчасні розрахунки за поставку товарів і надання послуг, що надалі 
призводить до появи дебіторської заборгованості. Наявність значних її розмірів впливає на 
платоспроможність і фінансову стійкість підприємств, і крім того вилучає з обігу 
підприємства значні кошти. 

Очевидним є те, що незалежно від факторів появи дебіторської заборгованості її 
неможливо уникнути. З цієї причини підприємству слід знаходити ефективні методи 
управління дебіторською заборгованістю, зокрема вдосконалення бухгалтерського обліку 
взаєморозрахунків, організації результативної та ефективної системи внутрішнього 
контролю тощо. 

Вивченню проблем організації обліку дебіторської заборгованості в різні роки було 
приділено увагу такими вітчизняними вченими, як С. Ф. Голов, В. В. Сопко, Ф. Ф. Бутинець, 
В. М. Костюченко, К. С. Сурніна, М. Д. Білик, В. І. Єфіменко, Ю. Я. Литвин, В. Г. Лінник, 
Н. М. Ткаченко, В. Я. Плаксієнко, М. В. Кужельний, Б.І. Валуєв, О. В. Лишиленко та інші. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість» (далі – П(С)БО 10) дебіторська заборгованість визнається активом, якщо 
існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути 
достовірно визначена її сума [1]. 

На практиці дебіторська заборгованість може потягнути за собою ряд наступних 
проблем: 

▪ неефективне розмежування видів дебіторської заборгованості; 
▪ непристосованість визначення величини резерву сумнівних боргів в практичній 

діяльності підприємств; 
▪ проблеми в відображенні обліку дебіторської заборгованості в облікових регістрах; 
▪ неефективне створення системи контролю обліку дебіторської заборгованості, що 

спричиняє проблему обґрунтованості дебіторської заборгованості як загалом так і 
по окремих видах; 

▪ невідповідності та розбіжності обліку дебіторської заборгованості між змістом 
П(С)БО 10 та положенням МСБО.  

Досить важливим питанням обліку дебіторської заборгованості є її оцінка. Методи 
оцінки дебіторської заборгованості повинні забезпечити дотримання принципу 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності – обачності, який передбачає «застосування 
в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки 
зобов'язань і витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства»[2]. 

Крім того можна вважати актуальною проблемою – розмежування понять сумнівної 
та безнадійної дебіторської заборгованості, пов'язані безпосередньо з визначенням 
граничної суми заборгованостей відповідно до нормативних документів підприємства та 
розрахунку резерву сумнівних борів з якого повинні покриватися суми безнадійних боргів. 
Величину резерву сумнівних боргів на даний момент часу розрахують відповідно до 
П(С)БО 10. Методика розрахунку не пристосована для вітчизняних підприємств, тому 
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доцільніше проводити розрахунок на підставі статистичних даних [3]. 
Щоб вдосконалити систему обліку та контролю дебіторської заборгованості можна 

запропонувати наступні рекомендації: 
1. Розробити комплекс заходів щодо: 
а) по-перше, пошуку можливостей збільшення кількості покупців і замовників 

підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику несплати боргів; 
б) по-друге, постійного моніторингу потенційних дебіторів (оцінювання фінансового  

стану та платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо). 
2. Створювати резерв сумнівних боргів та виробити порядок його визначення в 

обліковій політиці підприємства. 
3. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської 

заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторської заборгованості 
створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить необхідним 
залучення додаткових джерел фінансування. Також доводиться впроваджувати в 
практику управління лімітування дебіторської заборгованості як у загальних 
обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора (існуючого чи потенційного) і 
періодично переглядати граничні суми. 

4. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості. 
Таким чином, дебіторська заборгованість повинна мати чітке відображення в 

бухгалтерському обліку з відбиттям всіх операцій між підприємствами з точки зору 
реалізації продукції чи надання послуг. Крім того важливим елементом є нарахування 
резерву сумнівних боргів та його безпосереднього використання з метою покриття 
безнадійних заборгованостей. Особливу увагу слід приділяти розподілу дебіторської 
заборгованості на короткострокову, довгострокову та поточну, оцінювати перспективи 
забезпечення таких заборгованостей з метою уникнення неплатоспроможності покупців і 
замовників. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 
            Запаси – це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й інші товари, 
котрі можуть перебувати на різних стадіях виробництва й обігу, та очікують вступу в 
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процес виробничого або особистого споживання. Запаси складають значну 
частку оборотних активів на підприємствах. 

 Матеріально-виробничі запаси (МПЗ) – загальноекономічний термін, який би у своїй 
назві активи організації, які в ході обробки за участю людської праці та зі сприянням засобів 
праці перетворюються в кінцевий продукт, а також активи, придбані з метою реалізації або 
для власних організаційних потреб [1]. 

"Виробничі запаси" нараховуються на рахунку 20. Вони призначені для висновку 
інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів, 
будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, 
палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва. 

За призначенням і функціональної ролі в виробництві запаси умовно поділяються на 
допоміжні і основні (табл. 1).  

Основні запаси – це об'єкти праці, які складають основу виготовляється продукту. До 
них відносяться: комплектуючі вироби і покупні напівфабрикати, основні матеріали і 
сировина. 

Допоміжні запаси – це предмети праці, які надають основним запасам (матеріалами) 
певні якості і властивості (фарби, лаки), що використовуються для утримання засобів 
виробництва (обтиральні, мастильні матеріали) або інших господарських цілей. В якості 
допоміжних запасів окремо виділяють запасні частини, тару і тарні матеріали, паливо. 

 
Таблиця 1 

Класифікація виробничих запасів за призначенням і функціональної ролі в виробництві 
 

Основні запаси 
 

Допоміжні запаси 
 

 Сировина  Паливо  
 Основні матеріали  Тара 
 Покупні полуматеріали  Запасні частини 

 Комплектуючі вироби   Господарський інвентар  

Джерело: складено автором самостійно 
 
Запчастини – це предмети, які використовуються для заміни та ремонту окремих 

частин обладнання і машин. 
Тара і тарні матеріали використовуються для упаковки і транспортування готового 

продукту та інших предметів. 
Запаси – це активи:  
1. призначені для продажу в ході звичайного виду діяльності;  
2. використовувані в процесі виробництва з метою таких продажів;  
3. в формі матеріалів і ресурсів, призначені для споживання у виробничому 

процесі або в ході надання послуг. 
Фактичні витрати на придбання запасів можуть складатися з: 
- сум, що сплачуються відповідно до договорів постачальникам; 
- сум, які сплачуються організаціям за консультативні та інформаційні послуги, які 

пов'язані з покупкою; 
- митних платежів; 
- винагород, сплачуваних посередницьким організаціям, через які купувалися запаси; 
- витрат на заготівлю і доставку запасів на підприємство; 
- витрат зі страхування; 
- інших витрат, які пов'язані з придбанням [2]. 
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Рис. 1. Види матеріальних запасів
Джерело: складено автором самостійно.

Отже, для безперебійної та ефективної роботи в фірмі створюються запаси сировини, 
матеріалів, пального, товарів та інших цінностей. Матеріально-виробничі запаси 
систематизують за різними підставами. Для цілей бухгалтерського обліку складу МПЗ і 
порядок їх прийняття, переміщення та списання визначено ПБО 5/01.

Також важливою передумовою організації внутрішньогосподарського обліку є 
організація автоматизованих робочих місць з обліку і аналізу виробничих запасів. Для 
ефективного управління необхідна раціональна організація обліку і аналізу. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В УКРАЇНІ

На сучасному етапі розвитку економіки України обов’язковою умовою ефективної 
підприємницької діяльності є реформування бухгалтерського обліку у відповідності до 
потреб користувачів.  

Але на даний час сучасний стан організації бухгалтерського обліку в Україні не є 
досконалим. Серед основних проблем організації бухгалтерського обліку можна виділити такі:

Матеріальні 
запаси

Товарні запаси

1. запаси поточні
2. запаси страхові
3. запаси сезонні

1. запаси поточні

Виробничі 
запаси
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- галузева специфіка обліку та звітності: держава в особі Міністерства фінансів 
встановлює певні вимоги і стандарти фінансової звітності, але контроль за виконанням цих 
вимог знаходиться на неприйнятно низькому рівні.  

- недосконалість законодавчого регулювання: досить вагомим є питання визначення 
переваг ведення бухгалтерського обліку за національними чи міжнародними стандартами. 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» визначає перелік 
суб’єктів господарювання, які за тим чи іншим критерієм повинні вести бухгалтерський 
облік за МСФЗ, але це стосується переважної меншості підприємств. [1]. 

- підготовка бухгалтерських кадрів: в Україні не створена система постійного 
підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним вимогам та стандартам 
освіти Міжнародної федерації бухгалтерів [2]. 

Як спеціальна галузь наукового знання бухгалтерський облік перебуває на стадії 
швидкого накопичення емпіричних даних, виникнення нових теоретичних положень та 
методологічних підходів. Проте чисельність різноманітних економічних ресурсів і процесів 
економіки зростає ще стрімкіше, за якими бухгалтерська методологія не встигає, що є 
однією з проблем розвитку бухгалтерського обліку в умовах сучасної економіки [2]. 

Шлях удосконалення бухгалтерського обліку на основі його цілісності, системності 
та дієвості – це збереження його концептуальних основ в межах чинного правового поля. 

Передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є:  
- уточнення та дотримання в умовах активного розвитку різноманітних облікових 

систем концептуальних основ і методологічної бази бухгалтерського обліку; 
- уніфікація методики визначення даних бухгалтерського обліку та показників 

фінансової звітності, термінології бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародної 
практики стандартизації; 

- гармонізація на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та з 
урахуванням вітчизняних потреб і можливостей методики обліку підприємницької та 
непідприємницької діяльності; 

- безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікації бухгалтерів та 
аудиторів із забезпеченням прийнятних для широкого загалу умов та належного рівня 
оцінювання [3]. 

Подальший розвиток бухгалтерського обліку пов’язаний з інтеграцією всіх підсистем 
і видів обліку в єдину інформаційну систему на основі новітніх комп’ютерно-
інформаційних технологій. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Функціонування всіх підприємств пов’язане з присутністю та використанням 
основних засобів, які повинні цілком відповідати вимогам до складу та структури для 
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здійснення процесу виробництва. 
Основні засоби - це активи підприємства, які мають вартісну оцінку, постійну 

матеріально-речову форму в процесі експлуатації, використовуються в процесі 
виробництва більше одного року або операційного циклу, відбивають свою вартість у 
вигляді амортизаційних відрахувань на новий продукт, використання яких, як очікується, 
принесе підприємству економічну вигоду [1-133 с]. 

Основні засоби можна розподілити на виробничі та невиробничі. Виробничими 
основними засобами називають матеріальні блага довготривалого використання, які беруть 
участь у виробничому процесі. Невиробничі основні засоби – це матеріальні блага 
довготривалого використання, які не беруть участі у процесі виробництва, і є об’єктами 
суспільного й особистого використання (фонди комунального і житлового господарства, 
освітні установи, установи медицини, науки, культури та мистецтва). Основні виробничі 
засоби в свою чергу можна розділити на основні виробничі засоби основного виду 
діяльності та виробничі основні засоби інших галузей господарства. До основних засобів 
інших галузей господарства відносяться: будівництво, сільське господарство, торгівля і 
громадське харчування тощо. 

Оцінка стану та ефективності використання основних засобів проводиться за 
допомогою таких показників: 

- фондомісткість - показник оберненій фондовіддачі, яка вказує забезпеченість 
підприємства основними фондами; 

-  фондоозброєність - показник, який вказує скільки основних фондів у грошовому 
вимірі припадає на одного працівника; 

-  фондовіддача - за формулою розрахунку - це оборотність основних фондів. Вона 
характеризує інтенсивність, а непрямо, і ефективність їх використання; 

-    коефіцієнт реальної вартості основних засобів у власності підприємства — це 
відношення основних засобів і загальної суми активів підприємства; 

- коефіцієнт зносу - вимірює ступінь зносу основних засобів, як співвідношення 
накопиченого зносу до первісної вартості основних засобів; 

-   коефіцієнти вибуття - характеризує інтенсивність вибуття основних фондів;  
-  коефіцієнти оновлення - вказує частку введених основних фондів у їх загальній 

вартості;  
- коефіцієнт приросту основних виробничих фондів — вимірює ступінь збільшення 

основних фондів у звітному періоді у порівнянні з минулим звітним періодом; 
- рентабельність основних виробничих засобів — це ступінь ефективності 

використання основних засобів, як відношення балансового прибутку і середньої вартості 
основних засобів [2-485 с]. 

Аналізуючи стан основних засобів на підприємствах в Україні, можна зробити 
висновок, що забезпеченість та ефективність їх використання знаходиться на низькому 
рівні. Дана ситуація пов’язана з високим ступенем зношеності виробничих фондів, для її 
виправлення потрібна заміна та модернізація наявних засобів виробництва. Проблема 
фінансування підштовхує до виробництва продукції на технічно застарілому обладнанні. 
        Для ефективного використання основних засобів потрібно дотримуватися методів її 
підвищення та виконувати узгоджену роботу всіх ланок підприємства. Найбільшою 
проблемою на яку потрібно звертати увагу є модернізація та реконструкція основних 
фондів. Важливим аспектом є персонал який обслуговує основні засоби. Досягти високий 
результат можливо тільки за злагодженої роботи всіх ланок виробництва на кожному 
підприємстві України. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Прибуток є головним джерелом розширення виробництва, удосконалення 
виробничих програм, створення резервних фондів, фондів спеціального призначення, 
виплати дивідендів, покриття збитків минулих років, основним показником ефективності 
та платоспроможності підприємства. 

В сучасних реаліях української економіки проблема отримання прибутку гостро 
постає перед власниками підприємств. Обтяжливе податкове навантаження, 
неконтрольована інфляція, девальвація національної валюти, зменшення 
платоспроможності населення на внутрішньому ринку суттєво впливає на збільшення 
збитків та змушує власників закривати підприємства чи переводити бізнес у тінь.

За даними Державної статистики України, збиток українських підприємств щороку 
зростає, і в 2018 році склав 29,2%, що на 8,4% порівняно з 2016 роком. Порівняння збитків 
суб’єктів господарювання залежно від виду економічної діяльності протягом 2016-2018 
років наведено на рис.1. Найприбутковішими видами економічної діяльності стали 
сільське, лісове та рибне господарство, фінансова та страхова діяльність. Найбільш 
збитковими стали транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльності, 
мистецтво, спорт, розваги, освіта. Відповідно зменшується прибуток підприємств, а отже 
погіршується їх фінансова стійкість та незалежність. 

Тому, проблема пошуку шляхів вдосконалення обліку фінансових результатів не 
втрачає актуальності й потребує подальшого дослідження і розв’язання.

Рис. 1. Динаміка збитків українських підприємств протягом 2016-2018 років.
Джерело: [1].
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Прибутки й збитки визначаються кінцевим фінансовим результатом підприємства від 
операційної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності. Для складання та подання 
фінансової звітності, перш за все, належним чином має бути забезпечено повне 
документальне оформлення витрат, доходів, фінансових результатів та функціонування 
безперервного відображення господарських операцій за допомогою бухгалтерських 
документів. Оскільки баланс та звіт про фінансові результати є узагальнюючими регістрами 
документообігу щодо діяльності всього підприємства за певний період, то доцільно 
розглядати реєстри первинного, аналітичного та синтетичного обліку в єдиному комплексі. 
Комплексний рух документообігу щодо формування фінансових результатів на 
підприємстві представлено на рисунку 2.

Таким чином, складання та облік документів щодо формування фінансових 
результатів є громіздким процесом, що охоплює велику кількість документів первинного, 
аналітичного та синтетичного обліку. Все це вимагає значної кількості часу для визначення 
достовірності наданої інформації, заважає ефективності здійснення перевірки, аналізу та 
контролю, стримує швидкість прийняття управлінських рішень.

З метою удосконалення документації з формування фінансових результатів 
підприємства, доцільно розробити єдиний регістр, у якому б відображались і доходи, і 
витрати, що надасть змогу одразу співставити отримані показники й зменшити ризики 
недостовірності отриманих даних, скоротити часові лаги щодо прийняття управлінських 
рішень. Лише за допомогою комплексного підходу до обліку фінансових результатів 
керівник має змогу належним чином оцінити роботу підприємства та будувати тактичні й 
стратегічні плани та цілі підприємства, знайти шляхи підвищення ефективності 
функціонування підприємства і збільшення його прибутковості.

Рис. 2. Комплексний рух документообігу щодо формування фінансових результатів 
на підприємстві

Джерело: узагальнено автором.

Отже, правильний облік доходів та витрат від усіх видів діяльності є важливою 
складовою для узагальненого визначення фінансових результатів підприємства, надання 
своєчасної, повної та неупередженої інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам, 
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прийняття правильних управлінських рішень з метою підвищення ефективності 
функціонування суб’єктів господарювання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТІ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ 
 

Для правильного відображення операцій з основними засобами в обліку на більшість 
об’єктів слід нараховувати амортизацію з метою адекватного відображення їх вартості в 
фінансовій звітності.  

З метою нарахування амортизації слід застосовувати один з передбачених в п. 26 
ПСБО 7 [1] методів, а саме прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного 
зменшення залишкової вартості, кумулятивного і виробничого методу. Разом з цим, для 
малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів (п. 27 ПСБО 7) [1] 
можуть застосовуватись один з спрощених методів, а саме, у  першому  місяці  
використання  нарахування амортизації в розмірі 50 відсотків його вартості, яка 
амортизується, та решта 50 відсотків  вартості  у місяці їх вилучення з активів  (списання  з 
балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання  активом  або  в  першому місяці 
використання об'єкта 100 відсотків його вартості з організацією подальшого обліку такого 
об’єкту для забезпечення їх збереженості. Таке спрощення є обґрунтованим, так як вартість 
таких об’єктів є відносно невеликою, а тому, зважаючи на співвідношення вигід і затрат, є 
недоцільним  надмірне ускладнення обліку. 

Яким би метод не обрало для себе в своїй обліковій політиці для нарахування 
амортизації основних засобів, в кожному методі потрібно враховувати ліквідаційну 
вартість. На жаль, ґрунтовних досліджень суті ліквідаційної вартості та порядку її 
обчислення проводиться недостатньо, хоча з необхідністю її визначення стикаються всі 
підприємства. Не розуміючи необхідності та потреби в ліквідаційній вартості, більшість 
підприємств вирішують питання її оцінювання просто – для всіх об’єктів приймають її 
рівною нулю. В подальшому це призводить до викривлень в сумі витрат з амортизації (що, 
в  свою чергу, викривляє фінансові результати діяльності такого підприємства), а також 
недостовірної оцінки вартості таких основних засобів в Балансі (Звіті про фінансовий стан). 

Тому, метою даного дослідження є з’ясування економічної суті  ліквідаційної вартості 
основних засобів та основних підходів для обчислення її величини. 

Відповідно до ПСБО 7 [1] ліквідаційна  вартість  -  сума  коштів  або  вартість  інших 
активів, яку підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації)   необоротних  
активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за  вирахуванням 
витрат, пов'язаних  з  продажем  (ліквідацією). 

Це визначення вказує на те, що ліквідаційна вартість – це вартість: 
1. очікувана (а тому є суб’єктивною величиною, хоча підприємство зобов’язане 

докласти максимум зусиль для того, щоб зменшити цю суб’єктивність; 
2. може оцінюватись в сумі грошових коштів або ж як вартість інших активів, які 

очікується одержати на момент вибуття активу; 
3. розраховується за вирахуванням очікуваних на вибуття витрат. 
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Відповідний міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МСБО 16 «Основні 
засоби» [2] так визначає ліквідаційну вартість активу – це попередньо оцінена сума, яку 
суб’єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування 
всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, 
очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації.  

Як бачимо, визначення МСБО 16 є суттєво конкретніше і практичніше. Додатково, він 
підкреслює, що: 

1. ліквідаційна вартість оцінюється в поточних цінах (тобто в сумі теперішньої 
вартості); 

2. всі оцінки приймаються для об’єкту основного засобу, який знаходиться в такому 
стані, який очікується, що він буде мати на момент вибуття. 

Звичайно, що якщо оцінки очікуваної суми одержаної вигоди від вибуття активу і 
очікувані витрати на вибуття приймати в сумі їх теперішньої вартості, то момент 
фактичного вибуття активу ці оцінки можуть змінитись. Але це є нормальним 
коригуванням оцінок.  

Величина ліквідаційної вартості теж може змінюватись. І це не є виправленням 
помилки чи якоюсь винятковою подією. Навіть навпаки, робити регулярні перегляди своїх 
оцінок є обов’язком підприємства. Всі зміни величини ліквідаційної вартості розглядаються 
як зміни в облікових оцінках, тобто перспективно. 

Як все згадувалось раніше, ліквідаційна вартість враховується в усіх без винятку 
існуючих методах нарахування амортизації. Для більшості методів вона враховується при 
розрахунку вартості, що амортизується, яка дорівнює різниці первісної і ліквідаційної 
вартості. З методах нарахування амортизації від залишкової вартості (зменшення 
залишкової вартості і прискореного зменшення залишкової вартості) в розрахунку суми 
амортизації ліквідаційна вартість представлена неявно. За цими методами амортизація 
нараховується до тих пір, доки залишкова вартість не прирівняється до ліквідаційної. Після 
цього, нарахування амортизації припиняється, навіть якщо об’єкт ще продовжує 
знаходитись у використанні. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження, можемо стверджувати важливість 
ліквідаційної вартості для достовірності ведення обліку і відображення у фінансовій 
звітності інформації про основні засоби. 
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ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Філософські категорії відіграють визначальну роль в побудові теорії управлінського 

обліку, для розробки якої потрібні не лише емпіричні, але і теоретичні передумови, що 
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розглядаються у вигляді початкових понять, принципів, гіпотез. Зважаючи на високу міру 
узагальненості, що знаходиться в науковому аспекті філософського підходу, в генезисі 
наукових теорій управлінського обліку можуть брати участь лише окремі філософські 
поняття і принципи. У цьому полягає фрагментарна, а не інтегральна дія філософського 
підходу на побудову наукових теорій управлінського обліку. 

В результаті предметно-методологічного переплетення різних наук відбувається 
відмова від повного відособлення між собою окремих галузей наукового знання і 
виникнення суміжних наук, до яких слід віднести і управлінський облік, який можна 
умовно представити як симбіоз управління і обліку. Філософський підхід визнає існування 
суміжних наук, особливістю яких є: значне ускладнення співвідношення предмета і методу, 
поглиблення спеціалізації по використовуваних методах дослідження, розвиток 
обмеженості наук в реалізації їх методологічних можливостей, володіння не абсолютною, 
а відносною самостійністю. В силу міжнаукового, міждисциплінарного характеру 
управлінський облік як суміжна наука є багатоскладовою, такою, що має властивості 
декількох наукових дисциплін. 

Філософський підхід також проявляється у дії дезінтегруючих чинників в 
управлінському обліку, які ведуть до його відокремленості як галузі наукового знання, 
надмірного зростання відносної самостійності окремих елементів (прогнозування, 
калькуляції, бюджетування, контролю відхилень). До таких чинників відносяться 
використання методів і принципів суміжних наук, глибока спеціалізація на них в 
управлінському обліку. У використанні принципів суміжних наук проявляється інтегруюча 
функція філософського підходу. Він передбачає широку інтеграцію управлінського обліку 
як галузі наукового знання в результаті взаємопроникнення різних методів дослідження.  

Таким чином, відбувається констатація явищ злиття управлінського обліку з іншими 
науками через запозичення їхніх методів та інструментарію. Зокрема, при застосуванні 
філософських методів відбувається філософізація управлінського обліку, застосування 
кількісних методів свідчить про його математизацію, дослідження управлінського обліку з 
позиції «людини соціальної» веде до його соціалізації.  

З позицій філософії позитивізму процес пізнання управлінського обліку орієнтується 
на досягнення ним практичного результату прогностичного характеру, практичну 
затребуваність і суспільну значущість. Розвиток управлінського обліку як науки обумовлює 
потребу у створенні нової його теорії, яка має відповідати канонам термінологічної і 
лінгвістичної системи, що дозволить проводити відмінності наукових висловлювань від 
ненаукових, в результаті чого відбудеться кристалізація теоретичної конструкції. 

Позитивний філософський підхід зробив найбільший вплив на розвиток західної 
облікової наукової думки. Зокрема, на його основі розроблена позитивна теорія 
бухгалтерського обліку [1; 2; 5]. Основними критеріями науковості, що визнаються в ній, і, 
імовірно, поширюваними на управлінський облік, є: формальна логіка; наявність теорії як 
еталону науки, термінологічно-категорійний апарат, індуктивний (емпіричний) характер 
досліджень з математичним або статистичним аналізом результатів для отримання 
кількісної оцінки припущень, що перевіряються; принцип верифікації (несуперечності); 
принцип фальсифікації (спростовання істини шляхом перевірки їх досвідом); принцип 
наукової раціональності (замість абсолютного обґрунтування знань застосовується система 
локальних, альтернативних пояснень), обмежена раціональність пізнання, заперечення 
раціональності як абсолютного критерію науковості; визнання нормативного характеру 
наукового знання. 

Основним методом наукового пізнання у філософському підході позитивізму є 
індукція, основним прийомом – спостереження (логіко-гносеологічна функція позитивного 
філософського підходу). Відносно впливу індуктивного методу наукового пізнання слід 
визнати, що емпіричний характер досліджень в управлінському обліку до цього часу є 
пріоритетним. Відсутність базової теорії, відповідно до логіки позитивізму, за формальною 
ознакою не дає підстав для визнання управлінського обліку самостійною наукою. 
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Водночас, застосування спостереження як основного наукового методу, призводить до 
кількісного накопичення різноманітності практичних ситуацій, проте не створює міцної 
основи наукового знання і не формує теоретичних передумов до створення самої теорії, 
оскільки результати спостереження можуть бути помилковими, мінливими і не відображати 
суті зміни явища в динамічному його розвитку чи трансформації. 

Позитивізм розвиває аналітичні (диференціюючі) функції філософського підходу, що 
є притаманним управлінському обліку і обмежує його дослідження суто термінологічним 
описом предмета, призводить до асоціації будь-якої науки з її теорією, а теорії – із 
загальнонауковою термінологією.  

Застосування філософського підходу до дослідження управлінського обліку як науки, 
дозволяє зробити висновок, що управлінський облік може розглядатися: 

– діалектичною наукою (чим підтверджує діалектичну єдність і цілісність наук), яка 
змінюється і піддається пізнанню в ході свого розвитку, усуває відокремленість і розриви 
взаємозв’язків між загальнотеоретичними і предметно-науковими галузями знань; 

– позитивною наукою, яка орієнтується на досягнення практичного результату 
прогностичного характеру; 

– нормативною наукою, що базується на встановлених нормативах практичної 
діяльності.  

Сучасні зарубіжні дослідники [3; 4] зміст філософії управлінського обліку визначають 
як філософію безперервного удосконалення методології, зниження витрат, підвищення 
якості і пошуку ключових чинників успіху. Проте, загальнофілософський підхід в силу 
своєї абстрактності не забезпечує прикладної методологічної бази управлінського обліку. 
Перспективним напрямом у розвитку теорій управлінського обліку є інжиніринговий 
підхід, оснований на принципах конструктивізму, та котрий дозволить економічні процеси 
пізнавати не за формою, а за їх сутністю. 
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ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗАМОВНИКОМ 
 
Перед початком проведення закупівлі, замовнику обов’язково необхідно її 

спланувати, тобто, внести закупівлю в річний план закупівель чи додаток до річного плану, 
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затвердити даний план рішенням тендерного комітету та опублікувати його протягом 5 днів 
з дня затвердження в електронній системі закупівель Prozorro. Планувати закупівлю 
бюджетні установи та організації повинні в кінці поточного року на наступний рік. При 
цьому, протягом року, можливе внесення змін до плану або планування додаткових 
закупівель.

Є чотири основних етапи проведення публічних закупівель, які наведені на рис. 1.
На першому етапі кожне підприємство визначає власний алгоритм своїх потреб, на 

що впливає багато різних факторів, а саме:
- джерела фінансування;
- розмір підприємства;
- особливості діяльності підприємства.
Якщо підприємство отримуєте бюджетне фінансування (через Державну 

казначейську службу України), то воно формуєте свій план відповідно до затвердженого 
бюджетного призначення. Якщо підприємство не отримує гроші через Казначейство, а 
знаходиться на самоокупності, тоді річний план буде формуватися на підставі очікуваних 
прибутків та з урахуванням річних потреб даного підприємства.

Тобто немає уніфікованого алгоритму планування видатків підприємством на 
наступний рік. Кожне підприємство самостійно формує зручний для себе алгоритм 
планування. До основних статей витрат на підставі яких підприємство буде планувати свій 
річний план закупівель можна віднести:

1) Щорічні обов'язкові витрати
2) Витрати, що пов'язані з минулорічними закупівлями
3) Витрати згідно потреб для забезпечення діяльності підприємства

Рис. 1 – Етапи проведення публічних закупівель

На другому етапі після визначення потреб підприємства з'ясовується перелік 
закупівель, які воно планує зробити в наступному році. Після визначення предметів 
закупівель на підприємстві складають документ-план закупівель, в якому перелічені 
предмети закупівлі та орієнтовна очікувана вартість по кожному з них. При цьому, 
очікувана вартість може складати від однієї копійки до сотень мільйонів гривень. Для 
кожної з цих закупівель будуть діяти свої правила проведення процедури. І залежить вибір 
процедури від двох основних факторів:

- типу підприємства;
- від очікуваної вартості (бюджету) закупівлі. 

Визначення потреб підприємстваІ етап

Визначення основних параметрів 
закупівліІІ етап

Затвердження річного плану
ІІІ етап

Публікація планів закупівель в 
електронній системі Prozorro

ІV етапЕ
та

пи
 п
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Законом чітко визначені пороги закупівель та типи процедур, які можуть при цьому 
застосовуватись.  

На третьому етапі організацією закупівельної діяльності, здійснюється планування 
закупівлі, яким займається Тендерний Комітет або Уповноважена Особа. Річний план 
завантажувався у вигляді таблички, де вказуються всі предмети та процедури закупівлі, і 
прикріплювався pdf-файлом на портал tender.me.gov.ua.  

На четвертому етапі проводиться публікація планів в електронній системі Prozorro. 
Кожен предмет закупівлі, а точніше кожна закупівля має бути опублікована у вигляді 
окремо заповненої форми. Під час розміщення плану у електронній системі підприємство 
обираєте категорію «Створити план закупівель» та заповнює поля форми. 

При заповненні поля «Тип процедури» система пропонує перелік доступних 
процедур, які підприємство обирає самостійно. Тобто той тип процедури, який було обрано 
для встановленої закупівлі. Після збереження форм у електронній системі процес 
планування можна вважати закінченим. То ж подальшою дією буде здійснюватись процес 
безпосереднього проведення процедури закупівлі, яке запланувало підприємство-замовник. 
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КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Нa сучaснoму етапi економiчного poзвиткy Укрaїни в умoвax сaмостiйностi суб'єктiв 

гoспoдapювaння все бiльшoгo знaчeння нaбyвaє pеалiзацiя пpинципiв самоокупностi та 
самофiнансування. Ocнoвним фaктopoм їxньoї реалiзації є фopмyвaння дoстaтньoгo розмiру 
фiнансових pезультатiв, які oднoчaснo зaвepшyють цикл діяльностi підпpиємствa тa 
вистyпaють нeoбхіднoю yмoвoю нaступного циклу. Пpовiдна pоль фiнансових pезультатiв 
полягає в тому, що вони зaбезпечують зміцнення бюджету держaви, спpияють 
інвестиційній пpивaбливостi, дiловій активностi пiдприємств у виpобничiй і фiнансовій 
сфеpaх. 

Фінaнсoвий резyльтaт (прибyтoк або збитoк) хaрaктеризyє всi сторони 
фiнaнсoвoгoсподaрськoї дiяльності підприємства. Він є частиною доходу суспільства і 
повинен використовуватись для подальшого розвитку виробництва і поліпшення 
матеріального становища всіх працівників, зайнятих у виробництві. 

Визнaчення фінaнсового pезультaту полягає у визнaченнi чистого пpибутку (збитку) 
звiтного пеpіоду. З цiєю метою в бухгaлтеpському облiку пеpедбaчається послідовне 
зiставлення доходiв та витpaт.  

В бухгaлтерському oблiкy чиcтий прибуток (збитoк) фopмyється пoсупoвo протягом 
фiнaнсово-господaрського pоку від усiх видів звичaйної та надзвичaйної діяльностi. 

У вiтчизняній пpактицi алгopитм визначення фiнансових pезультатiв для середніх і 
великих пiдприємств передбачено НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
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[1], для малих підпpиємств фінансові pезультати діяльностi pозpаховують відповiдно до 
методики, наведеної П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого пiдпpиємства» [2]. Отже, 
формування фiнансових pезультатiв можна pозглядати як частину загальної системи 
господаpювання, що пов'язана із прийняттям piшень щодо забезпечення необхідного їх 
pозмiру на piвні суб'єкта господаpювання для досягнення тактичних та опеpативних цiлей. 

Узaгaльнення інформaції пpо фiнансовi pезультaти пiдприємства вiд звичaйної 
діяльностi та нaдзвичайних подiй ведеться на pахунку 79 «Фінансові результати». У 
фоpмувaнні фiнансових pезультатiв під час поточного упpавлiння видiляють такі 
обов’язковi етaпи, як:  

- визнaчення необхiдного pозмipу з уpaхуванням цiлей пiдпpиємства; 
- aналіз поточного стaну та виявлення найiстотнiших зовнiшнiх і внутpiшнiх фактоpiв, 

що вплинули на їх змiни;  
- poзpaхунoк плaнoвих або прoгнoзних величин фiнансових pезультатiв, що 

найповнiше вiдповідає цiльовим настановaм; 
- poзpoблення кoнкpетних зaходiв зaдля досягнення заплaнованих значень; 
- монiтоpинг усiх вищеперерахованих етапiв та внесення коpективiв у ходi pеалізації 

нaмiчених заходiв [3]. 
Pозмip та харaктер пpибуткiв і збиткiв за кожний пеpiод дiяльності підпpиємства є 

нaйважливішими підсумковими покaзниками їх роботи, тому пpи їх визначеннi слiд 
коpистувaтися, на мою думку, логiчною схемою (табл.1). 

Таблиця 1 

Алгоритм визначення фінансового результату підприємства 

Валовий прибуток (збиток) 
(рядок 2090 або 2095) 

= Чистий дохід (рядок 2000) - Собівартість 
реалізованої продукції (рядок 2050) 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності 
(прибуток – рядок 2190, 
збиток – рядок 2195) 

= 
Валовий прибуток (рядок 2090) + Інші 
операційні доходи (рядок 2120) – 
Адміністративні витрати (рядок 2130) – 
Витрати на збут (рядок 2150) – Інші 
операційні витрати (рядок 2180) 

Фінансовий результат до 
оподаткування (прибуток – 
рядок 2290, збиток – рядок 
2295) 

= 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності (рядок 2190) + Дохід від 
участі в капіталі (рядок 2200) + Інші 
фінансові доходи (рядок 2220) + Інші 
доходи (рядок 2240) – Фінансові витрати 
(рядок 2250) – Втрати від участі в 
капіталі (рядок 2255) – Інші витрати 
(рядок 2270) 

Чистий прибуток (рядок 
2350, збиток – рядок 2355) = 

Фінансовий результат до оподаткування 
(рядок 2290) – Витрати (дохід) з податку 
на прибуток (рядок 2300) – Прибуток 
(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування (рядок 2305) 

Отже, система облiку фінансових pезультатiв є необхідною та важливою частиною 
функцiонування пiдпpиємств. Фоpмування фінансових pезультатів визначається шиpоким 
колом фактоpiв, якi вiддзеpкалюють усi аспекти фінансово-господаpської діяльності 
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підприємств. При цьoмy недoцiльнo і нeмoжливo пoдiляти цi фaктopи на oснoвнi та 
дрyгopяднi. Кожен з них може як забезпечити високий piвень пpибутку, так і спpичинити 
iстотнi збитки. Дослiдження питань щодо фоpмування та облiку фiнансових pезультатiв 
дiяльностi є досить актуальними і багато в чому їх виpішення вплине на змiцнення 
економiчного стану пiдпpиємства. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВИХ ЗНАНЬ 

 
Концептуальною метою застосування бухгалтерського інжинірингу є розробка нової 

або модернізація існуючої обліково-інформаційної технології, яка повинна забезпечити 
якісне генерування облікової інформації стратегічного характеру й загалом підвищити 
ефективність функціонування облікової системи, посилити її адекватність зростаючим 
потребам користувачів. Основною причиною доцільності застосування інжинірингу в 
системі бухгалтерському обліку є здатність формування на його основі ефективної системи 
обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту, спроможної підвищити 
ефективність управління наявними операціями і бізнес-процесами, ідентифікувати загрози 
та ризики внутрішнього й зовнішнього середовища. 

Бухгалтерський інжиніринг можна трактувати в якості одного із видів фінансового 
інжинірингу, який визначається сучасними дослідниками як проектування, розробка і 
реалізація інноваційних фінансових інструментів і процесів, а також творчий пошук нових 
підходів до вирішення проблем в сфері фінансів [4, с. 33]. Зокрема, Дж. Маршалл та В. 
Бансал [4, с. 95] наголошують на необхідності включення до складу робочих фінансово-
інженерних груп бухгалтерів корпорацій і спеціалістів з оподаткування, що є свідченням 
поширення практики бухгалтерської інженерії в американських корпораціях.  

Бухгалтерський інжиніринг передбачає застосування інноваційних і творчих підходів 
до удосконалення фінансового обліку як інформаційної технології, що забезпечує надання 
інформації для прийняття управлінських рішень, використання якого дозволяє одержати 
якісний стрибок в функціонуванні такої технології. 
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Як окремий універсальний напрям трансформації облікової технології та побудови 
більш ефективної системи організації облікової служби на підприємстві бухгалтерський 
інжиніринг сформувався на початку ХХІ ст. З певним припущенням можна констатувати, 
що до моменту виникнення журнальної форми обліку, реалізованої в комп’ютерному 
середовищі, процес розробки нових і удосконалення існуючих на той час форм ведення 
обліку фактично і був тривалим процесом бухгалтерського інжинірингу. Однак, перші 
ознаки і приклади його зародження в тій формі, в якій ми можемо бачити його сьогодні, 
з’явились в ще середині ХХ-го ст., що, було пов’язано з широким застосуванням методики 
складання похідних балансових звітів.  

Першим використання в управлінні ресурсами та організації контролю системи 
похідних балансових звітів, як зазначає О. Аксьонова, реалізував Т. Лімперг, створивши 
концепцію вартості, яка могла застосовуватися в умовах ведення бізнесу в якості 
альтернативи панівним концепціям суб’єктивної вартості, що базувалися на індивідуальних 
перевагах і оцінках корисності. Він заснував свою концепцію вартості на дефініції 
гіпотетичного вибуття: вартість активів може бути визначена шляхом вирахування збитків 
підприємства, коли воно позбавиться від цих активів [1, с. 107].  

На думку В. Жука застосування бухгалтерського інжинірингу розпочалось у 70-ті 
роки ХХ століття із застосуванням в ФРН автоматизованих нульових балансів. На сьогодні 
фахівці ідентифікують близько 100 видів інструментів бухгалтерського інжинірингу, що 
характеризуються використанням математичного апарату, специфічного програмного 
забезпечення, структурованих планів рахунків, різних видів балансів, п’ятивимірних 
систем замість двох і т.п. [3, с. 52].  

У сучасній економічній системі застосування бухгалтерського інжинірингу набуло 
значного поширення при побудові стратегічно орієнтованих управлінських облікових 
систем. Посилена увага науковців приділена дослідженню теоретико-методичних засад 
його використання в обліковій практиці й аналізу розвитку інструментів бухгалтерського 
інжинірингу, що використовується в фінансовому, управлінському та стратегічному обліку. 

Принциповою особливістю інструментів бухгалтерського інжинірингу є складання 
бухгалтерських проводок за укрупненими агрегатами, якими можуть виступати розділи 
структурованого плану рахунків, бухгалтерського балансу, інших балансів (розподільчого, 
ліквідаційного, прогнозного та ін.), мега-рахунки тощо з метою акцентування уваги на 
агрегованих і дезагрегованих показниках вартості власного капіталу. 

М. Шумейко запропонував поняття «інжинірингова архітектура», яка включає 
систему інструментів бухгалтерського інжинірингу: похідні балансові звіти й інші 
компʼютерні програми (субстанційні, хеджовані, інтегрованого ризику, моніторингові, 
соціальні, синергетичні, реорганізаційні, мережеві, ситуаційні, актуарні, субсидіарні, 
інвестиційні, фрактальні, ситуаційні, стратегічні, семантичні, венчурні, інноваційні тощо) 
[6, с. 74]. У результаті систематизації й узагальнення напрацювань у сфері бухгалтерського 
інжинірингу В. Ткачем і М. Шумейко була розроблена інжинірингова теорія 
бухгалтерського обліку з власним предметом (майно, елементи затрат, джерела і статті 
калькуляції) й об’єктами (чисті активи та чисті пасиви), інжиніринговим методом обліку. 
На думку авторів  формування інжинірингової теорії відповідає потребам сингулярного 
управління, виникнення якого пов’язано з появою світової фінансової кризи на початку 
ХХІ-го століття [5, с. 83]. 

На сьогодні дослідниками запропоновано такі варіанти здійснення інжинірингових 
записів: трансформаційні бухгалтерські проведення (І. Богатая); фрактальні бухгалтерські 
записи (Л. Лілєєва); субстанційні записи (Ю. Ільштейн); записи за економічними 
ситуаціями (О. Русина); стратегічні балансові проведення (О. Щемелєв); імунізаційні 
балансові проведення (Л. Кузнецова, Ю. Денисевич); проведення щодо відображення 
ризикових активів (Е. Архіпов); хеджовані записи (Е. Архіпов); відображення фактів 
господарського життя з врахуванням впливу факторів макро- і мікросередовища (Є. 
Євстаф’єва); стратегічні агреговані проведення за фракталами (Т. Графова) [7, с. 21]. 
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Кожен із представлених варіантів може бути використаний для одержання облікової 
інформації стратегічного характеру у вигляді відповідного похідного балансового звіту. 
Наприклад, якщо для здійснення вибору із існуючих стратегічних альтернатив необхідно 
провести порівняння в контексті можливості виникнення стратегічних ризиків, то в даному 
випадку доцільно використовувати імунізаційні і хеджовані проведення та проведення 
щодо відображення ризикових активів, що дозволить сформувати три різних види похідних 
балансових звітів для кожної зі стратегічних альтернатив та прийняти в підсумку 
стратегічне рішення на основі аналізу одержаних показників з кожного звіту (наприклад, 
хеджованих чистих активів, імунізованих чистих активів, чистих ризикових активів тощо). 

За результатами моніторингу профільних наукових праць можна виділити два 
основних підходи до розуміння сутності бухгалтерського інжинірингу: 

1. У вузькому розумінні бухгалтерський інжиніринг розглядається окремими 
авторами (наприклад, О. Аксьонова [1, с. 108-109]) як система похідних балансових звітів, 
які використовуються для забезпечення управління платоспроможністю, власністю, 
резервною системою, ризиками. Похідні балансові звіти можуть використовуватись в 
якості основного джерела інформації для стратегічного управління економічними 
процесами і ресурсним потенціалом підприємства. Однак, таке звужене розуміння 
бухгалтерського інжинірингу залишає поза увагою порядок змістовного наповнення таких 
звітів, опис і обґрунтування методів і технік, які використовуються для наповнення 
показників похідних балансових звітів обліковою інформацією стратегічного характеру. 

2. У широкому розумінні бухгалтерський інжиніринг доцільно ідентифікувати як 
концепцію розробки та впровадження обліково-інформаційних систем, побудованих на 
основі використання інжинірингової архітектури – набору інжинірингових інструментів, 
які стосуються всіх стадій облікового процесу і включають облікові агрегати, 
структурований план рахунків, коригуючі, інжинірингові, стратегічні та гіпотетичні 
бухгалтерські записи, похідні балансові звіти. На думку Р. Бруханського, бухгалтерський 
інжиніринг є одним із методів, що може бути використаний для побудови стратегічно 
орієнтованої системи фінансового обліку, оскільки дозволяє розробити новітню 
інформаційну технологію для формування облікової інформації, яка забезпечуватиме 
процес формування, розробки, реалізації і контролю стратегії підприємства [7, с. 21]. 

Система інжинірингового фінансового обліку є надбудовою до системи фінансового 
обліку. На відміну від останнього, що передбачає складання стандартизованих форм 
фінансової звітності, інжиніринговий облік забезпечує складання інжинірингових й 
похідних форм звітності залежно від обраного варіанта здійснення інжинірингових 
операцій відповідно до запитів зацікавлених користувачів в обліковій інформації [2, с. 176]. 

Основними характерними особливостями інжинірингового обліку є: 1) неможливість 
функціонування без початкового оператора, зокрема бухгалтерського балансу; 2) 
використання нових розрізів для кваліфікації групування фактів господарського життя 
шляхом застосування структурованих планів рахунків; 3) використання системи 
початкових та кінцевих бухгалтерських агрегатів (чистих активів і чистих пасивів), а також 
агрегованих господарських операцій для зменшення трудомісткості облікових 
інжинірингових процедур; 4) обов’язкове використання інформаційно-комп’ютерних 
технологій як організаційно-технологічної основи реалізації бухгалтерського інжинірингу 
на практиці; 5) застосування різних видів оцінок залежно від потреб користувачів 
інжинірингової звітності; 6) використання інжинірингових та гіпотетичних господарських 
операцій, що передбачає розширення предмета бухгалтерського обліку в просторі 
(зовнішнє середовище) та в часі (майбутнє); 7) формування похідних балансових звітів 
різних видів; 8) орієнтація на потреби стратегічного управління та під конкретні цілі і 
запити управлінського персоналу. 

Надалі у наукових пошуках необхідним є обґрунтування доцільності застосування 
конкретних інструментів бухгалтерського інжинірингу при розробці стратегічно 
орієнтованої системи обліку та їх адаптація до потреб стратегічного менеджменту. 
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ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Теперішній стан української економіки зумовлює гостру необхідність її інтеграції в 

світову, позаяк у ХХІ ст. виявилося, що успадковані з минулого відсталі технології 
виробництва призвели до неконкурентоздатності вітчизняної промислової й аграрної 
продукції, перетворивши ці галузі в напівфабрикатно-сировинний придаток  розвинутих 
країн. У той час, як у промисловості наростає деіндустріалізація [3] й перехід на поставки 
за рубіж, замість обладнання, станків і машин необробленого металу. В сільському 
господарстві відбулася катастрофічна розбалансованість рослинництва й тваринництва 
внаслідок гіпертрофованого зростання експорту кормового зерна. Що приносить 
надприбутки олігархам і власникам агрохолдингів, але мало що дає  робітникам і селянам, 
змушуючи їх тим самим шукати роботу за кордоном.  

Відтак очевидно, що навіть розміщення в Україні порівняно простого виробництва, 
як-от випуск комплектів електропроводки до автомобілів, що забезпечується 
низькооплачуваною  працею українських робітників, видається неабияким досягненням 
інновативного розвитку, попри те, що таким чином, як резонно зауважують автори однієї 
статті, лише ’’продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток’’ [1]. 

Однак, на жаль, наразі доводиться вдовольнятися й цим, оскільки коштів для 
повторення економічного дива, як це відбулося в повоєнній Німеччині, в нас немає, а 
зарубіжні інвестори не квапляться витрачати валюту на оснащення будівель вітчизняних 
фабрик і заводів технологічним обладнанням п’ятого-шостого укладів. Хоча саме це 
архіважливо нині, коли в Україні за словами В. Гейця, ’’знову настав час починати все з 
початку’’[2]. Тому слід усунути ті причини, які заважають розвивати передусім вітчизняну 
промисловість, не дивлячись на достатню кількість робітників, які могли би працювати на 
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таких фабриках і заводах, оскільки багато з них пройшли вимушене безробіттям  
підвищення кваліфікації за рубежем.  

Отож не розглядаючи всіх перепон на шляху інновативних технологій, звернемо увагу 
лише на одну з них, яка входить в русло конференції, тобто, обліково-звітну. Адже в 
немалій мірі саме громіздка й неповоротка система бухгалтерського обліку й звітності, 
кількакратно ускладнена фіскальними приписами, відлякує іноземних інвесторів. Тому її 
спрощення, як видається, могло би стати синергетичним поштовхом для, по суті, повторної 
індустріалізації країни та збалансованого розвитку рослинництва й тваринництва. Адже 
протидіяти теперішнім стійким трендам скорочення поголів’я ВРХ, головно ж корів, може 
зарадити впровадження сучасної технології виробництва, що потребує суттєвих інвестицій.  

Та у вітчизняній обліковій теорії в останні роки склалася парадоксальна ситуація: 
замість спрямування своїх досліджень на спрощення системи обліково-звітного 
забезпечення виробничих процесів, спостерігається все більший крен у бік абстрактних 
містифікацій, які жодним чином не стосуються бухгалтерського обліку, ба більш того, 
належать до тих, до яких застосовне хіба визначення ’’неграмотні переписувачі чужого’’  
(Ф. Бутинець). 

Приміром, скільки списано паперу з приводу переливаниня з пустого в порожнє 
стосовно софізму синонімів ’’витрати-затрати’’ з бідканням про відсутність в українській 
мові ще одного – ’’издержки’’. Причому всі потуги довести такі псевдонаукові пошуки до 
рівня методики бухгалтерського обліку з використанням рахунків та їхньої кореспонденції, 
виявилися безуспішними. Не дивлячись на те, що пажів і  фрейлін в аматорки, котра була 
трохи напівменеджером, тож облік для неї – terra incognita, але осідлавши цей софізм, 
дістала  перепустку в сонм  титулованих облікових ’’теоретиків’’, не бракувало.  
 Таким же пустослів’ям переповнені публікації з псевдотезами про можливість 
формування системи т. зв. ’’управлінського’’ обліку. Стосовно чого  В. Ластовецький 
відзначив: ’’Навіть батьки управлінського обліку – американці не насмілилися у свій час 
дати такі широкі повноваження і характеристику управлінському обліку, як системи 
інтегрованої інформації, що містить прогнозування та планування собівартості, облік 
витрат та калькулювання собівартості продукції, аналіз формування собівартості і 
підготовки управлінських рішень, пов’язаних з поточною діяльністю та майбутнім 
розвитком підприємства і змінили його назву з 2000 року на ’’управління витратами’’ [4, 
с.14-15].  
 Наводяться ж ці, з дозволу сказати, ’’вчені розмисли’’,  під  претекстом отримання 
оригінальної інформації ’’на індивідуальні запити менеджера’’, забуваючи про резонність 
зауваження: ’’Облік є ’’чорним ящиком’’ для системи управління через те, що її працівники 
не обізнані або мало обізнані з обліковим процесом та формуванням інформаційних 
ресурсів. Це робить систему обліку закритою для спостерігача з системи управління. 
Завданням сучасного етапу розвитку економіки є підвищення кваліфікації управлінського 
апарату та оволодіння знаннями з обліку’’.  
 Проте, замість того, аби  з урахуванням досвіду розвинутих країн, який свідчить про 
те, що ’’обліку в бізнесі надається особлива увага, а його дані використовують цілком 
свідомо для прийняття управлінських рішень’’, потурбуватися про хоч якесь підвищення 
кваліфікації таких менеджерів у цьому плані,  все зводиться до хибних наративів. 
Мовляв, ’’як можна в ’’бухгалтерському’’ обліку за допомогою рутинних методів 
відображення стандартних об’єктів у стандартних документах і отримання  стандартних 
даних про факти … дати відповідь, як температура повітря впливає на рівень споживання 
морозива, пива, безалкогольних напоїв?, який обсяг хлібобулочних виробів споживають у 
вихідні дні чи свята?’’ etc., засвідчуючи хіба дилетантантськи спримітизоване уявлення про 
інформацію бухгалтерського обліку. Бо кожний практикуючий бухгалтер відповість на ці 
питання однією фразою: ’’За накладними про відпуск цієї продукції в реалізацію, звіреними 
за вказаними в них датами з температурою повітря та святкових днів, позначених червоним 
кольором’’.   
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І навіть якби зопалу хтось послухався наративу нібито: ’’Термін ’’бухгалтерський 
облік’’,  як релікт минулого, потрібно відкинути повністю, розпрощатися з ним … для 
подолання стереотипів мислення минулого’’, то іншого способу, як звертання до цих 
первинних облікових документів немає. Мабуть тому-то ніхто із пажів і  фрейлін у цьому 
випадку теж не дав відповіді, як-ото вдасться обійтися без них, 
задовольняючи ’’індивідуальні запити менеджера’’.  

Тож пора врешті-решт відкинути вправляння в переписуванні з перекладних видань 
непорозумінь, які зумовлені або поганим  знанням іншомовних особливостей. а 
найімовірніше комерційною метою, як ото чергова фішка – ’’стратегічний облік’’, що стала 
для багатьох авторів idee fixe й заглибитися в насущні проблеми бухгалтерського обліку й 
звітності. Інакше вітчизняна економіка ніколи не інтегрується в європейську й буде 
змушена задовольнятися статусом ’’вічно наздоганяючої’’.  
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
За останні роки в фаховій літературі з бухгалтерського обліку вітчизняні вчені (І. М. 

Белова, Р. Ф. Бруханський, С. Ф. Голов, В. М. Жук, Н. О. Лоханова, Н. М. Малюга, С. Ф. 
Легенчук, В. Б. Моссаковський, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, В. А. Шпак, І. Й. Яремко та ін.) 
значну увагу приділяли удосконаленню його концептуальних основ, зважаючи на тренд  
докорінного реформування традиційного обліку на теоретичному, методологічному та 
організаційному рівнях, і формуванням нової парадигми менеджменту. 

Існуючі на сьогодні облікові концепції стосуються розвитку бухгалтерського обліку 
загалом (С. Ф. Голов, В. М. Жук, О. П. Кундря-Висоцька, Н. М. Малюга, М. С. Пушкар), 
генерування функціональних підсистем стратегічного фінансового обліку і стратегічного 
управлінського обліку (Р. Ф. Бруханський), облікового забезпечення управління витратами 
(В. Б. Моссаковський), управлінського обліку (Н. М. Савченко, І. Б. Садовська), окремих 
облікових об’єктів (обліку інтелектуального капіталу – С. Ф. Легенчук; обліку пасивів 
(капіталу, власності) – В. В. Сопко) і т.д. Враховуючи доцільність концептуального підходу 
до формування системи облікових знань, для побудови ефективної системи обліково-
аналітичного забезпечення стратегічного управління необхідною є застосування концепції 
стратегічного обліку. 
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При побудові концепції стратегічного обліку слід враховувати такі базові теоретичні 
установки бухгалтерського обліку як функціональної науки: 1) бухгалтерський облік 
виконує сервісну функцію в системі управління, зокрема стратегічного, будучи при цьому 
однією із підсистем, яка відіграє важливу роль у формуванні вартості підприємства; 2) 
варіант облікової технології, що використовується на підприємстві, має бути повністю 
підпорядкований потребам системи управління, орієнтований на забезпечення досягнення 
стратегічних цілей; 3) набір методів обліку, що використовуються для трансформації 
ідентифікованих фактів господарського життя в облікову інформацію, має відповідати 
потребам суб’єктів, що приймають стратегічні управлінські рішення; 4) обліково-
аналітична система має відповідати обраній на підприємстві стратегії [1, с. 138-139]. 

Зараз існує значна кількість варіантів розробки обліково-аналітичного забезпечення 
стратегічного управління підприємством, однак не всі з них передбачають використання як 
основи стратегічно орієнтованої системи обліку. До того ж не всі дослідники пропонують 
концепцію стратегічного обліку у вигляді певної системи або моделі, що значно полегшило 
б її практичне впровадження в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.  

Розробка корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи базується на 
застосуванні комплексного підходу до формування інформаційного супроводу 
стратегічного менеджменту, що передбачає використання удосконаленої системи обліку 
(фінансового й управлінського) та аналізу.  

Важливим етапом розробки концепції розвитку стратегічного обліку в Україні є аналіз 
взаємодії стратегічних облікових підсистем з іншими інформаційними системами у складі 
корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи з метою визначення їх науково-
предметної сфери, розмежування базових функцій і встановлення міжсистемних взаємо-
зв’язків. Р. Ф. Бруханський запропонував варіант структури такої системи, тобто авторське 
бачення бажаного стану побудови системи стратегічного обліку на сільськогосподарських 
підприємствах України [1, с. 141], яка охоплює елементи структури обліково-аналітичного 
забезпечення стратегічного менеджменту підприємства, розвитку яких доцільно приділяти 
основну увагу: підсистема стратегічного фінансового обліку, підсистема стратегічного 
управлінського обліку та стратегічна аналітична система. Ці елементи системи є найменш 
вивченими і дослідженими. 

Запропонована система може бути застосована на великих підприємствах і об’єднаннях 
підприємств, які використовують сучасні корпоративні інформаційні системи не нижче ERP-
класу, що створює можливості для ефективного впровадження стратегічного облікового 
інструментарію. В окремих випадках набір елементів системи при її практичному 
впровадженні може бути звужений залежно від рівня розвитку системи стратегічного 
менеджменту підприємства.  

Порядок відбору елементів такої системи конкретизує М. С. Пушкар, беручи за основу 
масштаб матеріальних систем. Зокрема, на думку автора, доцільним є: для гіпервеликих 
систем – гіперсистемне вимірювання міри впливу певної системи на результативність 
функціонування надсистеми (впровадження системи управлінського та стратегічного 
обліку); для метагіперсистеми – метагіперсистемне вимірювання міри впливу певної системи 
на результативність функціонування метагіперсистеми (обов’язковість ведення стратегічного 
обліку) [2, с. 163].  

У складі корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи виділено дві 
аналітичні підсистеми – систему стратегічного аналізу та стратегічну аналітичну систему, без 
ефективної роботи яких впровадження дієвої системи стратегічного менеджменту на 
підприємстві є неможливим. Як зазначає Н. Н. Хахонова, інтеграція в рамках однієї системи 
обліково-аналітичного забезпечення одночасно двох підходів – бухгалтерського та 
аналітичного – дозволяє сформувати достовірну (реалістичну) інформацію стратегічного 
характеру, яка буде базою для розробки стратегічних управлінських рішень та їх своєчасного 
коригування за необхідності [3, с. 9]. 
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Система стратегічного аналізу передбачає моніторнг зв’язків підприємства з її 
зовнішнім середовищем. Якщо для аналізу внутрішнього середовища вона використовує 
облікові дані, то для аналізу зовнішнього середовища підприємства застосовуються власні, 
позаоблікові методи (SWOT, PEST, «5 сил Портера» тощо). 

З метою забезпечення аналітичного супроводу прийняття стратегічних управлінських 
рішень на основі облікової інформації стратегічного типу, що генерується підсистемами 
стратегічного фінансового та стратегічного управлінського обліку, доцільно виокремити 
стратегічну аналітичну систему, яка дозволить усунути недоліки системи стратегічного 
аналізу та доповнити її новими аналітичними показниками, що використовуватимуться в 
процесі формулювання, розробки, вибору, реалізації, моніторингу та контролю виконання 
обраної стратегії. 

Базовими напрямами формування корпоративної стратегічної обліково-аналітичної 
системи є: аналіз зростаючих потреб користувачів в обліковій інформації стратегічного 
характеру; аналіз недоліків системи фінансового обліку та адекватне удосконалення його 
теоретико-методологічних засад; удосконалення системи стратегічного управлінського 
обліку на основі врахування теоретико-методологічних засад концепції стратегічного 
менеджменту (стратегічне позиціонування, ланцюжки цінностей); розробка теоретичних, 
методологічних та організаційних засад стратегічної аналітичної системи підприємства; 
розробка системи показників стратегічного розвитку підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з розрахунків з покупцями в 
електронній торгівлі здійснюється залежно від способів доставки (отримання товару в офісі 
продавця; кур’єрська доставка; доставка поштою) та виду розрахунків (готівкові, 
безготівкові). 

Здійснення інтернет-торгівлі суб’єктом господарювання здійснюється у відповідності 
із вимогами ст. 15 та ст. 23 Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р. 
№ 1023-ХІІ із змінами та доповненнями.  

Враховуючи, що торгівля через Інтернет – це продаж кінцевим споживачам, то такий 
вид належить до роздрібної торгівлі (п. 4.4 розд. 4 Національного стандарту України ДСТУ 
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4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»). Тому також у 
роботі необхідно керуватися наступними нормативними документами: 

− Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом 
Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104 із змінами і доповненнями; 

− Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом 
Міністерства економіки України від 11.07.2003 р. № 185 із змінами і доповненнями; 

− Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.06.2006 р. № 833 із змінами і доповненнями. 

Під час розрахунку електронними грошима, можуть використати такі платіжні 
системи webmoney, rupay та ін. Сфера розрахунків електронними грошима регулюється 
“Положенням про електронні гроші”, затвердженим Постановою НБУ від 25.06.2008 р. № 
178. Електронні гроші для підприємства, фактично є дебіторською заборгованістю 
компанії, що займається обслуговуванням електронних гаманців. Фізична особа укладає 
такий договір шляхом прийняття оферти на сайті. Юридичні особи укладають письмовий 
договір та скріплюють його підписами та печатками. Згідно з цим договором електронні 
гроші – це одиниці обліку грошових прав вимоги їх утримувача до компанії-емітента. Права 
вимоги можуть бути передані іншій особі. Саме це і відбувається, коли покупець 
перераховує електронні гроші зі свого гаманця на гаманець підприємства як оплата за 
товари. Тобто покупець переуступає свої права вимоги, у вигляді певної кількості 
електронних грошей, підприємству, в обмін на товари. 

Кореспонденція рахунків з обліку оплати товарів електронними грошима наведено 
в табл. 1. 

Таблиця 1 
Кореспонденція рахунків з обліку оплати товарів електронними грошима 

 
№ 
з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Підтвердні 

документи Дебет Кредит 
1 2 3 4 1 
1 Покупець сплатив товар 

електронними грошима 
377 “Розрахунки з 

іншими 
дебіторами” 

719 “Інші доходи від 
операційної 
діяльності” 

Акт, реєстр 

2 Відвантажено товар 902 “Собівар-тість 
реалізо-ваних 

товарів” 

281 “Товари на складі” Видаткова 
накладна 

3 Наданий звіт 
кур’єрської служби 
щодо доставки товарів 

361 “Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями” 

702 “Дохід від 
реалізації  товарів” 

 

4 Нараховано податкове 
зобов’язання з ПДВ 

702 “Дохід від 
реалізації  
товарів” 

641 “Розрахунки за 
податками” 

Податкова 
накладна 

5 Взаємозалік 
заборгованостей 

685 “Розрахунки з 
іншими 

кредиторами” 

361 “Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями” 

 

6 Списано собівартість 
електронних грошей 

949 “Інші витрати 
операційної 
діяльності” 

685 “Розрахунки з 
іншими кредиторами” 

Акт уступки 
до договору 
прав вимоги 

7 Переведено електронні 
гроші у безготівкові та 
отримано їх на 
поточний рахунок 

311 “Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті” 

377 “Розрахунки з 
іншими дебіторами” 

Акт уступки 
до договору 
прав вимоги 
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Поповнюючи свій електронний гаманець, підприємство збільшує дебіторську 
заборгованість. Так само, коли покупець переводить оплату за товари у вигляді 
електронних грошей, у підприємства збільшується дебіторська заборгованість. Цю 
заборгованість підприємство може у будь-який час перетворити у готівкові або безготівкові 
гроші тим самим збільшивши свій дохід. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЗВІТНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Із впровадженням комп’ютерних інформаційних облікових систем не лише 
формування звітності відбувається в автоматизованому режимі. Це стосується і її передачі 
зовнішнім користувачам. З цього огляду, на ринку широко застосовується програмне 
забезпечення, зо відповідає вимогам сьогодення.  

Зокрема, поширеним є програма M.E.Doc. Це продукт, розроблений українськими 
програмістами, який став багатофункціональним комплексом з максимальними 
можливостями для бухгалтерів в Україні. Програмне забезпечення задовольняє потреби в 
роботі з електронними документами компаній різного масштабу, форми власності та виду 
діяльності. 

Програми електронної звітності значно спростили працю бухгалтерів і дозволяють 
уникнути численних рахункових і фактичних помилок. M.E.Doc - рішення, яке допомагає 
вирішити задачу звітності ефективно. Електронний документообіг, впроваджений за 
допомогою системи медок, робить систему діловодства значно простішою та 
продуктивною. За допомогою цієї програми можна сформувати рахунки, звичайні і 
податкові накладні, акти та податкові звіти. Численні механічні процеси автоматизуються, 
внаслідок чого значно знижується ймовірність помилок і втрати важливих документів. 
Якщо звітність, створену за допомогою M.E.Doc, підписати електронним цифровим 
підписом, вона прирівнюється до оригіналу паперового документа. 

Програма має як готові рішення для основних потреб користувачів, так і додаткові 
модулі: 
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- Рішення M.E.Doc. Держава – подача всіх видів звітності в усі контролюючі органи, 
реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та обмін ними 
з контрагентами 

- Рішення M.E.Doc. Бізнес – обмін первинними бухгалтерськими документами з 
контрагентами 

- Модуль M.E.Doc. Акциз та ТТН – для роботи з системою електронного 
адміністрування реалізації палива та поводження з товарно-транспортними накладними 

- Модуль M.E.Doc. Зарплата — розрахунок і нарахування заробітної плати 
співробітникам, облік і управління персоналом 

- Модуль M.E.Doc. Корпорація — консолідація звітності підприємств з розгалуженою 
структурою 

У програмний комплекс електронного обігу документів M.E.Doc, який полегшує 
завдання бухгалтерів та управлінців підприємств завдяки зручному інтерфейсу і 
розширеному функціоналу, розробники включили додатковий модуль. Він допомагає 
подавати звітність підприємства через Інтернет і зберігати звітні документи у великому 
обсязі. 

Переваги модуля «Звітність» в M.E.Doc. Розширивши програмне забезпечення цим 
розділом, надається можливим: 

- створювати звітні документи для всіх органів контролю (у базі модуля закладено 
понад 3000 бланків, що використовуються в Україні); 

- користуватися оновленими бланками (таким чином, заповнені форми адресат не 
поверне через застарілість бланка; зразки оновлюються регулярно); 

- заповнювати бланки швидше і без помилок (цьому сприяють інтерфейс програми і 
порядковий підказувач); 

- підписувати звіти електронним цифровим підписом; 
- розсилати звітну документацію в контролюючі органи; 
- створювати шаблони звітних паперів, які використовує тільки ваше підприємство. 
- запитувати відповідні листи з контролюючих органів. 
Модуль «Звітність» оснащений календарем, який допомагає контролювати процес 

подачі звітних документів в задані числа. З цим помічником прострочення здачі звіту 
виключено. 

Модуль «Звітність» містить більше 3000 бланків для усіх видів звітності до 
контролюючих органів. Бланки регулярно оновлюються залежно від актуальних змін 
законодавства. Шифрування документів ЕЦП дозволяє бути впевненим в тому, що вони 
захищені від сторонніх осіб. А передача звітів через сервер прямого з'єднання гарантує 
моментальну доставку звітів до контролюючих органів. У модулі «Звітність» існує зручна 
можливість індивідуального підбору бланків у залежності від формату і типу 
оподаткування компанії. Таке налаштування істотно заощаджує час і робить роботу легше 
і комфортніше. спеціально розробили зручний автоматичний помічник, щоб виключити 
етап багаторазової перевірки документів. Модуль автоматично заповнить реквізити 
контролюючого органу, проконтролює правильність заповнення бланка і зробить 
автоматичний підрахунок. Це скоротить час роботи над документами і мінімізує ризик 
накладення штрафів за некоректне заповнення. Працюючи в модулі «Звітність» від 
«M.E.Doc», завжди є можливість відстежити статус документа на кожному етапі. Це 
допомагає економити час як бухгалтеру, так і керівнику. 

Сильні сторони модуля «Звітність»: 
- можливість контролювати статус відправлених документів; 
- висока швидкість відправки та конфіденційність; 
- індивідуальна комплектація бланків та документів згідно системі оподаткування 

компанії / підприємства; 
- можливість працювати з ЄРПН. 
Звіти, сформовані в електронній формі, можуть бути подані в: 
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- Державну фіскальну службу, 
- Державний службу статистики, 
- Пенсійний фонд України, 
- Державний центр зайнятості, 
- ФСС з ТВП. 
Таким чином, М.e.doc он-лайн - це єдиний ресурс, що дозволяє створити форму 

звітності ЄСВ в електронному вигляді безкоштовно. Для всіх, хто ще не знайомий з 
особливостями роботи програми, розміщені докладні відеоуроки по створенню форм і 
подання електронних звітів на сайті медок. 
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ABOUT THE IMPORTANCE OF BUSINESS MODEL DEFINITION IN 
FINANCIAL REPORTING 

 
The term “business model” has recently attracted increased attention in the context of 

financial reporting and was formally introduced into the IFRS literature when IFRS 9 Financial 
Instruments was published in November 2009. However, IFRS 9 did not fully define the term 
‘business model’. Furthermore, the literature on business models is quite diverse. The aim of this 
thesis is to shows that the notion had previously been an implicit part of IAS/IFRS for a long 
time. 

The term ‘Business Model’ was used for the first time in an accounting standard issued by 
the IASB when it was explicitly introduced in 2009’s IFRS 9 Financial Instrument [2].  

Paragraph 4.1.1 of IFRS 9 states: 
‘Unless paragraph 4.1.5 applies, an entity shall classify financial assets as subsequently 

measured at either amortised cost or fair value on the basis of both: 
The entity’s business model for managing the financial assets and 
The contractual cash flow characteristics of the financial asset.’ 
Paragraph 4.1.2 states: 
‘A financial asset shall be measured at amortised cost if both of the following conditions are 

met: 
The asset is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect 

contractual cash flows. 
The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that 

are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.’ 
Although IFRS 9 does not contain a definition of the term ‘business model’, it does contain 

some implicit assumptions about its meaning. For example, in BC4.15 of IFRS 9, the IASB states: 
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The Board concluded that an entity’s business model affects the predictive quality of 
contractual cash flows—i.e. whether the likely actual cash flows will result primarily from the 
collection of contractual cash flows. Accordingly, the exposure draft published in 2009 proposed 
that a financial asset should be measured at amortised cost only if it is ‘managed on a contractual 
yield basis’. This condition was intended to ensure that the measurement of a financial asset 
provides information that is useful to users of financial statements in predicting likely actual cash 
flows.’ 

The above implies that the IASB views the business model based upon how assets 
(liabilities) are managed. Then the IASB goes on to say in BC4.19: 

‘…the Board clarified the condition by requiring an entity to measure a financial asset at 
amortised cost only if the objective of the entity’s business model is to hold the financial asset to 
collect the contractual cash flows. The Board also clarified in the application guidance that: 

It is expected that an entity may sell some financial assets that it holds with an objective of 
collecting the contractual cash flows. Very few business models entail holding all instruments until 
maturity. However, frequent buying and selling of financial assets is not consistent with a business 
model of holding financial assets to collect contractual cash flows. 

An entity needs to use judgement to determine at what level this condition should be applied. 
That determination is made on the basis of how an entity manages its business. It is not made at 
the level of an individual financial asset.’ 

Later in BC4.20 and BC4.21 the IASB states: 
‘The Board noted that an entity’s business model does not relate to a choice (i.e., it is not a 

voluntary designation) but rather it is a matter of fact that can be observed by the way an entity is 
managed and information is provided to its management. 

For example, if an investment bank uses a trading business model, it could not easily become 
a savings bank that uses an ‘originate and hold’ business model. Therefore, a business model is 
very different from ‘management intentions’, which can relate to a single instrument. The Board 
concluded that sales or transfers of financial instruments before maturity would not be inconsistent 
with a business model with an objective of collecting contractual cash flows, as long as such 
transactions were consistent with that business model, rather than with a business model that has 
the objective of realising changes in fair values.’ 

As a fact, the notion of the business model has already been implicit in IFRS a long time.  
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА 

РАЗВЕДКУ И ОЦЕНКУ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 
В мировой практике достаточно разработанным является вопрос учета затрат по 

разведке и оценке минеральных ресурсов. Действует соответствующий Международный 
стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов 
минеральных ресурсов» [1], опубликованный в 2004 году. В Республике Беларусь отсутствует 
такой объект учета, как активы по разведке и оценке, что не позволяет формировать полную 
информацию для целей анализа эффективности использования полезных ископаемых на этапе 
жизненного цикла освоения месторождения «Разведка и оценка». 

В этой связи были рассмотрены стандарты учета, используемые в нефтегазо- и 
горнодобывающих организациях США, Великобритании, Австралии, Канады, России и 
других стран. Также были изучены основные методы учета капитальных затрат по разведке 
и оценке и проведена их сравнительная характеристика. На основании проведенного 
исследования разработана методика учета капитальных затрат по разведке и оценке 
минеральных ресурсов на счете 08 «Вложения в долгосрочные активы» с использованием 
счета второго порядка (субсчета) 08/10 «Приобретение и создание активов по разведке и 
оценке минеральных ресурсов», обеспечивающая получение данных о составе, наличии и 
движении активов по разведке и оценке для целей анализа эффективности использования 
минеральных ресурсов на этапе жизненного цикла разработки месторождения «Разведка и 
оценка» [2]. 

Отражение активов по разведке и оценке как самостоятельного вида активов 
организации определяет необходимость разработки методики их аналитического учета. 
Это, в свою очередь, позволит формировать необходимую информацию о составе, наличии, 
движении и использовании активов по разведке и оценке для целей управления и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, будет способствовать определению 
достоверной величины имущества субъекта хозяйствования. 

Требования МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов» 
предусматривают классификацию активов по разведке и оценке на материальные и 
нематериальные, в связи с чем данные активы могут иметь как материально-вещественную 
форму, так и нематериальный характер. На основании этого предлагаем открыть к субсчету 
«Приобретение и создание активов по разведке и оценке минеральных ресурсов» 
следующие аналитические субсчета второго порядка: 1) материальные и 2) 
нематериальные, в соответствии с характером формирующего актива. 

Широкая разновидность затрат, формирующих стоимость активов по разведке и 
оценке, вызванная их технологической структурой, обусловила наличие множества 
указанных выше инвентарных объектов в учете организаций добывающей 
промышленности. На основании этого предлагаем открыть субсчета третьего порядка в 
соответствии с отдельными инвентарными объектами.  

В соответствии со Стратегией развития геологической отрасли и интенсификации 
освоения минерально-сырьевой базы Республики Беларусь до 2025 года возможным 
усилением экономического потенциала Республики Беларусь может стать разработка 
месторождений полезных ископаемых за рубежом [3]. Данное направление расширения 
минерально-сырьевой базы и обусловило выделение следующего субсчета четвертого 
порядка к счету 08/10 «Приобретение и создание активов по разведке и оценке 
минеральных ресурсов» в соответствии с территорией их нахождения. 
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Для целей управленческого учета целесообразно отражать затраты на разведку и оценку 
минеральных ресурсов по осваиваемым месторождениям. То есть, на субсчетах пятого порядка 
к субсчету «Приобретение и создание активов по разведке и оценке минеральных ресурсов» 
будет формироваться информация о понесенных затратах по месторождениям.

Следует отметить, что организации-недропользователи разведку и оценку 
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) могут осуществлять не на всем 
месторождении, а только на некотором участке в соответствии с приобретенными правами 
(лицензиями). Следовательно, субсчета шестого порядка рационально открывать в 
соответствии с лицензионным участком. 

Цель проведения поисково-разведочных работ заключается в обнаружении запасов 
полезных ископаемых. Следует отметить, что данный процесс занимает длительный период 
времени и организации-недропользователи могут на отчетную дату иметь участки как с 
доказанными, так и с недоказанными запасами. В этой связи предлагаем открыть субсчета 
седьмого порядка в соответствии с наличием доказанных запасов и выделить участки с 
доказанными запасами и участки с недоказанными запасами.

Рисунок 1 – Предлагаемая система аналитических счетов для учета 
капитальных затрат по разведке и оценке минеральных ресурсов

Приобретение и создание активов по разведке и оценке (код Х1) 

08 /..Х1.. /..Х2../..Х3../..Х4../..Х5../..Х6../..Х7 

1. Месторождение № 1
2. Месторождение № 2

1. На территории Республики Беларусь
2. За пределами Республики Беларусь

По наличию доказанных запасов на лицензионном участке (код Х7)

По лицензионным участкам (код Х6)

1. Лицензионный участок № 1
2. Лицензионный участок № 2

1. Участок с доказанными запасами 
2. Участок с недоказанными запасами

По характеру формирующего актива (код Х2) 

1. Материальные

По инвентарным объектам (код Х3) 

1. Разведочная скважина № 1 

2. Разведочная скважина № 2 

     

2. Нематериальные

1. Лицензия (право) 

2. Результат сейсмической 
работы 

По стране нахождения (код Х4) 

По месторождениям (код Х5) 
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В общем виде предлагаемая система аналитических счетов для учета 
капитализируемых затрат, формирующих стоимость активов по разведке и оценке, 
отраженных на субсчете «Приобретение и создание активов по разведке и оценке 
минеральных ресурсов» к счету 08 «Вложения в долгосрочные активы» представлена на 
рисунке 1. 

Предлагаемая система построения аналитических счетов позволит формировать в 
системе бухгалтерского учета информацию более высокого качественного уровня, 
обеспечить ее необходимую детализацию о наличии и движении активов по разведке и 
оценке для целей управления и отражения достоверных показателей в отчетности субъекта 
хозяйствования, осуществлять контроль за их движением и проводить анализ 
эффективности их использования.  
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АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ 
ПАТ «ПІВНІЧТРАНС» 

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, 
треба добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу 
і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку – позикові.  

Платоспроможність – це готовність підприємства погасити борги у випадку 
одночасного висування вимоги про платежі з боку всіх кредиторів підприємства, тобто це 
наявність у підприємства коштів, достатніх для сплати боргів за всіма короткостроковими 
зобов'язаннями і одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва й реалізації 
продукції. Зазвичай платоспроможність підприємства визначається низкою показників 
ліквідності і фінансової стійкості [1, с.371]. 

Головна мета аналізу платоспроможності – своєчасно виявляти і усувати недоліки у 
фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення платоспроможності й 
кредитоспроможності. 

При цьому необхідно вирішувати наступні завдання: 
1. На основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між різними показниками 

виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по 
надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції покращення 
платоспроможності підприємства.  

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, 
виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявність власних і позикових 
ресурсів.  

3. Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання 
фінансових ресурсів [2, с.27]. 

Аналізом платоспроможності підприємства займаються не лише керівники і 
відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори c метою вивчення 
ефективності використання ресурсів. Відповідно до цілі аналіз поділяється на внутрішній і 
зовнішній.  

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати 
використовуються для планування, прогнозування і контролю. Його мета – встановити 
планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким 
чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання 
максимального прибутку і виключення банкрутства.  

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і 
фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується 
звітності. Його мета – встановити можливість вигідно вкласти кошти щоб забезпечити 
максимум прибутку і виключити ризик втрати.  
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Основними джерелами інформації для аналізу платоспроможності і 
кредитоспроможності підприємства служать бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про 
прибутки і збитки (форма № 2), Звіт про рух капіталу (форма № 3) та інші форми звітності, 
дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують 
окремі статті балансу [3, с.213]. 

Надалі проведемо аналіз платоспроможності автотранспортного підприємства 
ПАТ «Північтранс», для виявлення можливих загроз кризи. 

Таблиця 2 

Індикатори,  які відображають стан платоспроможності ПАТ «Північтранс»  

Проаналізувавши показники ідентифікації наявності кризи платоспроможності на 
ПАТ «Північтранс» було виявлено значну загрозу настання кризи платоспроможності у 
2017 р. Це зумовлено в першу чергу негативною динамікою таких індикаторів як: 

№ Індикатор Методика розрахунку 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1 
Коефіцієнт 
покриття 

[Оборотні активи]: 
[Поточні зобов’язання] 0,8054 0,9666 0,9695 0,9217 

2 

Коефіцієнт 
співвідношення 
темпів зростання 
кредиторської 
заборгованості до 
темпів зростання 
чистої виручки від 
реалізації продукції 

[Темп зростання 
кредиторської 

заборгованості]: [Темп 
зростання чистої 

виручки від реалізації 
продукції] 

1,4764 0,8288 0,1125 0,0866 

3 

Наявність 
дефіцитного 
чистого руху 
грошових коштів 

Форма №3 -652 -1818 -352 -635 

4 

Поточна фінансова 
потреба 

запаси + дебіторська 
заборгованість - 

кредиторська 
заборгованість 

-12041,5 10692,5 -2924 -6378 

5 

Вивільнення з 
обороту (додаткове 
залучення) 
оборотних коштів 

Абсолютне відхилення 
тривалості обороту 
оборотних активів 
*чиста виручка у

звітному році/360 днів 

-117444,503 20924,10 50211,67 91462,54 

6 

Коефіцієнт 
співвідношення 
темпів зростання 
кредиторської 
заборгованості до 
темпів зростання 
запасів та 
дебіторської 
заборгованості 

[Темп зростання 
кредиторської 

заборгованості] : [Темп 
зростання запасів та 

дебіторської 
заборгованості] 

0,477 0,595 0,077 0,060 

7 

Тривалість 
фінансового циклу 

Тривалість фінансового 
циклу  = Тривалість 

операційного циклу - 
Тривалість оберту 

кредиторської 
заборгованості, 

13583,5835 -46989,357 16590,9176 26525,0012
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1. Коефіцієнт покриття не відповідає рекомендованому значенню, тобто свідчить про 
не достатність у підприємства оборотних коштів для покриття своїх поточних зобов’язань. 

2. Наявність дефіцитного чистого руху грошових коштів у 2017 р дорівнював  -635 
тис грн, котрий в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2 рази. 

3. Тривалість фінансового циклу збільшується, що свідчить про те, що підприємство 
здійснює наступний операційний цикл поганим поверненням кредиторської 
заборгованості, яка була використана для фінансування обороту, що завершився. 

4. Поточна фінансова потреба, котра зросла в порівнянні в попереднім роком, так у 
2016 р. цей показник дорівнював 2924 тис. грн, а у 2017 р. вже 6378 тис. грн.  

Позитивний вплив на стан платоспроможності надали в першу чергу: 
1. Коефіцієнт співвідношення темпів зростання кредиторської заборгованості до 

темпів зростання чистої виручки від реалізації продукції підприємства, який відповідає 
рекомендованому значенню менше 1, так в 2016 р. цей коефіцієнт дорівнював 0,1125, а ось 
в 2017р. склав 0,0866, тобто виходячи з динаміки – підприємство виходить з «боргової ями». 

2. Коефіцієнт співвідношення темпів зростання кредиторської заборгованості до 
темпів зростання запасів та дебіторської заборгованості відповідає рекомендованому 
значенню менше 1, та в порівнянні з попереднім роком відчувається позитивна динаміка, 
що свідчить про зменшення залежності підприємства від позикового капіталу, що і 
призводить до додаткового вивільнення з обороту коштів. 

3. Вивільнення з обороту оборотних активів, наприклад у 2014 році було додатково 
залучено в оборот 117444,503 тис. грн, а у 2017 році вже вдалося покращити динаміку і 
вивільнити з обороту 91462,54 тис. грн. 

Отже, для того, щоб не погіршувати стан платоспроможності та уникнути кризи 
підприємству рекомендується: 

1) зменшувати дебіторську заборгованість за рахунок здійснення заходів щодо 
прискорення погашення дебіторської заборгованості шляхом розробки комплексної 
стратегії комерційного кредитування клієнтів. В рамках стратегії необхідно розділити всіх 
покупців за групами, залежно від історії співпраці, їх фінансового стану і їх важливості для 
компанії. Основна частка товарних (комерційних) кредитів повинна припадати на найбільш 
надійних та важливих клієнтів. Це дозволить оптимізувати  дебіторську заборгованість та 
збільшити чисту виручку від реалізації. 

Також до укладення договору з потенційним контрагентом необхідно переконатися в 
його фінансової спроможності: проаналізувати показники ліквідності і рентабельності, 
перевірити компанію на наявність ознак банкрутства. Після перевірки фінансового стану 
клієнтів, якщо воно викликає якісь сумніви, треба скласти договір таким чином, що б наша 
компанія  надавала послуги тільки після передоплати, або повної оплати. Якщо в минулому 
у даного контрагента виникали проблеми з виплатами грошових коштів, то в договорі 
можна скоротити часовий проміжок, під час якого дебіторами зобов’язаний виплатити свій 
борг. Здійснювати контроль за своєчасність виставлення рахунків і остаточний розрахунок; 
щодня моніторити оплату виставлених рахунків; нагадувати контрагенту про необхідність 
оплатити рахунки. 

2) оптимізувати відношення оборотних активів до поточних зобов'язань  за рахунок 
зниження статті з найбільшою питомою вагою серед оборотних активів, що призведе до 
швидшого повернення дебіторської заборгованості та раціоналізації структури балансу. 

Ці всі рекомендації призведуть до покращення ситуації з платоспроможністю на ПАТ 
«Північтранс», недопущення кризи платоспроможності та отримання більшого чистого 
прибутку в майбутніх періодах. 
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АНАЛІЗ ДАНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ КРИЗИ ПРИБУТКОВОТІ НА 

ПРИКЛАДІ  ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» 
 
Прибуток є важливою і головною рушійною силою економіки, основним 

спонукальнім мотивом діяльності підприємців, певним гарантом прогресу соціально-
економічної системи. Вважається, що прибуток є узагальнюючим показником діяльності 
підприємства.  

В умовах ринкової економіки головною метою діяльності будь-якого приватного 
підприємства є отримання прибутку. Власники і персонал мають зробити усе необхідне для 
забезпечення формування прибутку у розмірі, потрібному для подальшого функціонування 
і розвитку підприємства і забезпечення усіх груп інтересів.  

Питання аналізу критеріїв оцінки прибутковості підприємства є об’єктом уваги 
багатьох вчених. Їх досліджували в своїх роботах Аранчій В.І., Бандурка О.М., Бланк І.А., 
Іщенко Є., Корінєв В.Л., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я., Шуляк П.Н..  

Фінансовим результатом господарської діяльності будь-якого підприємства виступає 
його прибутковість, яка характеризується абсолютними (сума прибутку) та відносними 
(рівень рентабельності) показниками [1].  

У сучасній економічній теорії існує безліч різнобічних точок зору щодо економічної 
сутності прибутку. Прибуток у класичному розумінні – різниця між виручкою підприємства 
від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) та витратами на її виробництво, тобто 
собівартістю.  

Наявність прибутку забезпечує виконання основних принципів ведення господарської 
діяльності – самоокупності та самофінансування. Тому наслідки кризи прибутковості 
позначаються на процесах відтворення та внутрішньому фінансовому потенціалі 
підприємства. 

Охарактеризуємо стадії кризи прибутковості за динамікою чистого прибутку (збитку) 
підприємства. Якщо у звітному періоді в порівнянні з базовим спостерігається зменшення 
чистого прибутку, то можна робити висновок про створення передумов розвитку кризи 
прибутковості. Причини скорочення чистого прибутку полягають у вищих темпах росту 
сукупних витрат над сукупними доходами або більш інтенсивному зниженні останніх.  
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Характерним явищем розвитку кризи прибутковості є утворення збитків [2]. Стадія 
наростання кризи визначається переходом тенденції зниження прибутковості до 
збитковості.  

Якщо у звітному періоді підприємство спрацювало прибутково, а в наступному 
отримало збиток, це означає, що відбувається наростання кризи. Відмітимо, що формування 
збитків на цій стадії посилюється за рахунок зменшення сукупних доходів, особливо від 
основного виду діяльності.  

Про розгортання кризи прибутковості свідчить зростання суми збитку внаслідок 
стійкого збереження негативної різниці в інтенсивності та напрямах зміни витрат і 
доходів [3].  

У випадку, коли коефіцієнт випередження (відставання) темпу росту доходів 
порівняно з темпом росту витрат  стабільно менший за 1, тоді спостерігається зростання 
суми поточних збитків. 

При хронічному характері поточної збитковості у балансі підприємства з’являється 
сума непокритих збитків. Кумулятивне зростання непокритих збитків поступово 
вихолощує власний капітал і виступає головним чинником, що призводить до дефіциту 
чистих активів.  

Зважаючи на серйозні наслідки розвитку вказаного явища, на нашу думку, ознакою 
настання кризи слід назвати вже саму появу непокритих збитків у балансі. А їх накопичення 
буде свідчити про поглиблення кризи прибутковості та наближення економічної системи 
до втрати фінансової стійкості  [4; 5; 6]. 

Пропонуємо розглянути критерії оцінки кризи прибутковості на прикладі ПАТ 
«Одеський припортовий завод» у табл. 1 

Критерії оцінки кризи прибутковості підприємства, які ми визначили в таблиці 3 
показують темпи зміни доходності підприємства на різних рівнях визначення результатів 
господарської діяльності.  

Можна сказати що виведені результати є не дуже коректними так як протягом 
чотирьох років вони приймають як позитивне так і від’ємне значення. Проте ясно можна 
побачити, як на кінець 2016 року сума валового збитку склала 173374 тис. грн. при 
позитивному значені в 1483857 тис. грн. у попередньому.  

Розраховуючи прибуток на різних стадіях, фінансовий результат погіршується і 
приймає від’ємне значення, що обумовлене значним перевищенням операційних витрат над 
доходом. Про що й свідчить від’ємний показник коефіцієнта співвідношення сукупних 
витрат до сукупних доходів на рівні -0,355. Як наслідок на ПАТ «Одеський припортовий 
завод» формується катастрофічна сума нерозподіленого убутку на суму 7570441 тис. грн., 
що на 344,2% більша ніж у попередньому році.  

Від’ємне значення власного капіталу передує відсутності власних оборотних коштів. 
Іншими словами можна сказати, що підприємство формує оборотні кошти повністю за 
рахунок позикового капіталу.  

В частині вартості готової продукції не міститься частина прибутку, ще на самій стадії 
виробництва (ми не беремо до уваги непрямі витрати, такі як витрати на збут, чи 
управління). Можна дійти висновку, що як операційна так і діяльність ПАТ «Одеський 
припортовий завод» взагалі є нерентабельною. 

Собівартість виробництва продукції свідчить про неефективну діяльність 
управлінського персоналу у сфері витрат матеріалу на виробництво продукту а також 
оплату праці робітників.  

Для того щоб уникнути у майбутньому витрат підприємству потрібно передивитися 
політику асортименту, а також шукати і реалізувати усі можливі резерви по зменшенню 
собівартості продукції. Управлінському персоналу ПАТ «Одеський припортовий завод» 
треба усіма силами намагатися де допускати інших витрат звичайної діяльності.  
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Таблиця 1 
Критерії оцінки кризи прибутковості ПАТ «Одеський припортовий завод» 

№ Критерій 2013 2014 2015 2016 

1 Темп зростання валового 
прибутку (збитку) -584,5 -95,2 -3871,9 -111,7 

2 
Темп зростання прибутку 
(збитку) від операційної 
діяльності 

1025,9 -79,7 -197,4 -631,8 

3 Темп зростання прибутку 
(збитку) до оподаткування 1063,0 -74,6 -135,7 -1415,2 

4 Темп зростання чистого 
прибутку (збитку) 885,0 -76,4 -134,5 -1464,4 

5 
Темп зростання 
нерозподіленого прибутку або 
непокритого збитку 

860,2 56,9 -11,4 344,2 

6 Наявність (відсутність) 
власних оборотних коштів) -978690,0 -1788015,0 -1999318,0 -7942124,0 

7 
Коефіцієнт співвідношення 
сукупних витрат до сукупних 
доходів 

-0,184 -0,035 0,020 -0,355 

8 

Коефіцієнт співвідношення 
темпів зростання 
нерозподіленого прибутку або 
непокритого збитку до темпів 
зростання власних оборотних 
коштів 

-22,483 0,688 -0,965 1,158 

9 Валова рентабельність 
(збитковість) активів -0,142 -0,007 0,153 -0,032 

10 Рентабельність (збитковість) 
операційної діяльності -0,184 -0,031 0,051 -0,344 

 
Як вихід можна порадити, пошук нових каналів збуту своєї продукції, що призведе до 

зменшення об’єму запасів на складах, а тому і до прискорення їх оборотності. На даному 
етапі це є пріоритетним для підприємства, в іншому випадку йому не буде вистачати коштів 
для покриття своїх зобов’язань. Це може призвести навіть до ліквідації підприємства, 
враховуючи те, що на року ПАТ «Одеський припортовий завод» є величезна сума 
непокритого убутку.  

Задля підвищення коефіцієнту оборотності оборотного капіталу, необхідно  
удосконалити політику стимулювання попиту на вироблену продукцію, а також ліквідувати 
ті товари які є низькорентабельними для даного підприємства.  

Важливо створити особливу систему нормування залишків незавершеного 
виробництва, готової продукції та товарів на складах і на виробництві, так, щоб мати змогу 
вивільнювати оборотні кошти, а як результат прискорити їх оборотність. 
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ОЦІНКА СТАНУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 
ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД» 

В сучасних умовах функціонування і розвитку суб’єктів господарювання України все 
частіше підприємства стикаються з проблемою втрати платоспроможності. Формування 
ефективних шляхів відновлення платоспроможності потребує більш ґрунтовного аналізу 
причин її втрати.  

Залишаються невирішеними питання визначення ефективних шляхів усунення 
неплатоспроможності підприємства та формування універсальної системи її забезпечення 
на перспективу відповідно до нових викликів сучасності, а саме тих умов, у яких опинилися 
суб’єкти господарювання України під впливом кризових факторів [1]. 

Дослідженню сутності платоспроможності підприємства та причин її втрати 
внаслідок дії різноманітних деструктивних факторів було присвячено багато праць як 
закордонних, так і вітчизняних вчених.  

Зокрема, дослідженням ролі платоспроможності у фінансовій безпеці та визначенням 
наслідків її втрати займалися такі вітчизняні науковці, як Е.Альтман, У.Бівер, І.Бланк, Т.П. 
Гудзь, В.В.Ковальов, М.І.Ковальчук, Л.О.Лігоненко, Г.В.Савицька, П.Т.Саблук, 
О.О.Терещенко, А.Д.Шеремет, М.Г.Чумаченко, В.В.Юрчишин та інші [1].  

Аналіз ступеня платоспроможності підприємства є необхідним для прогнозування 
фінансового стану підприємства; своєчасної сплати заборгованостей перед працівниками, 
державою, постачальниками, акціонерами; збільшення ступеня довіри партнерів при 
здійсненні спільної роботи; сплати в повному обсязі кредитів і оцінки ефективності їх 
використання [1].  
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Оцінка платоспроможності відбувається на основі аналізу ліквідності поточних 
активів підприємства. Під цим мається на увазі здатність активів перетворюватися в 
грошові кошти.  

Однак при управлінні платоспроможністю та ліквідністю потрібно мати не тільки дані 
про операції в господарській діяльності, які містяться в бухгалтерському балансі, необхідно 
прогнозувати діяльність суб’єкта так, щоб забезпечити потрібний рівень 
платоспроможності і ліквідності в перспективі [2].  

Проаналізуємо стан платоспроможності підприємства на прикладі ТОВ «Телекарт-
Прилад» (табл. 1) 

Таблиця 1 
Індикатори,  які відображають стан платоспроможності підприємства 

№ Індикатор Рекомендоване 
значення 2015 2016 2017 

1 
Коефіцієнт покриття 
(коефіцієнт загальної 

ліквідності) 
1,5-2 1,297 1,252 1,213 

2 

Коефіцієнт співвідношення 
темпів зростання 

кредиторської заборгованості 
до темпів зростання чистої 

виручки від реалізації 
продукції підприємства 

<1 1,013 0,624 0,380 

3 Наявність дефіцитного
чистого руху грошових коштів Зменшення - -20306 

4 Поточна фінансова потреба Зменшення 41330 38457 29295 

5 
Вивільнення з обороту 
(додаткове залучення в 

оборот) оборотних коштів 

Зменшення (у 
разі збільшення 

тривалості 
обороту), 

збільшення (у 
разі зменшення 

тривалості 
обороту) 

-4969,46 77842,62 -
36279,31 

6 

Коефіцієнт співвідношення 
темпів зростання 

кредиторської заборгованості 
до темпів зростання запасів та 
дебіторської заборгованості 

<1 0,682 1,066 0,101 

7 Тривалість фінансового циклу зменшення 511,900 1546,985 -1860,594 

Джерело: розраховано з використанням річної фінансової звітності ТОВ «Телекарт 
–Прилад» за 2015-2017 рр.

Аналіз даних показав, що в цілому стан платоспроможності підприємства 
ТОВ «Телекарт-Прилад» добрий. Дана тенденція склалася за рахунок:  

1) Перебування коефіцієнта співвідношення темпів зростання кредиторської
заборгованості до темпів зростання чистої виручки від реалізації продукції підприємства у 
поточному році у межах нормативного значення.  
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2) Також позитивним є відсутність дефіцитного чистого руху грошових коштів у 
поточному році. З таблиці видно, що у попередньому році дефіцитний чистий рух складав 
20306, а у поточному за рахунок значного зростання чистого руху від операційної 
діяльності, а саме у частині збільшення надходжень авансів від покупців і замовників, а 
також за рахунок зменшення дефіцитного чистого руху від фінансової діяльності більше 
ніж у 2 рази він відсутній. 

3) Поточна фінансова потреба – протягом усього досліджуваного періоду вона мала 
тенденцію до спадання. Тобто, підприємству с кожним роком  потрібно менше коштів для 
забезпечення нормального кругообігу запасів і дебіторської заборгованості. Дане 
зменшення можна пояснити значним переважанням темпів росту кредиторської  
заборгованості над дебіторською. 

4)  На покращення платоспроможності мало вплив  вивільнення з обороту оборотних 
коштів. У порівнянні з попереднім роком цей показник значно покращився і у звітному році 
підприємство додатково отримало 36279,31 тис. грн. 

5) Щодо коефіцієнту співвідношення темпів зростання кредиторської заборгованості 
до темпів зростання запасів та дебіторської заборгованості, то у поточному році він 
перебуває у межах нормативного значення.  

Проте, деякі показники вказують на негативний стан платоспроможності 
підприємства, а саме: 

1) Коефіцієнт загальної ліквідності. Протягом усього періоду він не відповідав 
нормативному значенню. Це свідчить про недостатність у підприємства оборотних коштів 
для покриття своїх поточних зобов’язань. 

2) Також на платоспроможність підприємства має негативний вплив від’ємне 
значення тривалості фінансового циклу. Так  протягом 2015-2016 років даний показник 
збільшувався, проте у поточному році набув негативного значення. Це сталося через 
зменшення тривалості обороту дебіторської заборгованості та збільшення кредиторської. 
Від'ємне значення фінансового циклу свідчить про недостатність здійснення одного 
господарського обороту для початку розрахунків із кредиторами. 

Отже, для покращення стану платоспроможності підприємства можна надати 
наступні рекомендації: 

1) Зменшити кредиторську заборгованість шляхом: зміни кредитної політики на 
підприємстві; визначення майна, яке можна реалізувати для погашення боргу; 
використання всіх можливостей для залучення нових інвесторів; створення системи 
резервів по сумнівним боргам; розробки активної системи для збору платежів; збільшення 
зареєстрованого  капіталу за рахунок додаткових вкладів самих учасників фірми або вкладів 
третіх осіб; здійснення постійного контроль за заборгованістю, особливо, що стосується 
простроченої кредиторської заборгованості, своєчасно виявляти суми заборгованості, які є 
неприпустимими для підприємства, приймати результативні адміністративні рішення щодо 
її ліквідації. 

2) Знизити дебіторську заборгованість шляхом: визначення  рівня ризику несплати 
дебіторами своїх рахунків, поглиблений аналіз їх платоспроможності, фінансового стану, 
встановлення певних стандартів їх оцінки; збільшення числа споживачів, що зменшить 
ризик несплати значним одним чи кількома покупцями, визначення кількості потенційних 
дебіторів; вчасного визначення сумнівної заборгованості; вчасне оформлення та надання 
розрахункових документів; здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною 
службою; припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної дисципліни; 
систематичне складання щотижневого звіту в програмі 1с підприємство, що дозволить 
аналізувати, контролювати прострочену дебіторську заборгованість. 

3) Оптимізувати структуру оборотного капіталу шляхом: впровадження економічно 
обґрунтованих норм запасів; наближення постачальників сировини та напівфабрикатів до 
споживачів; поліпшення організації постачання через установлення чітких договірних 
умов та їх виконання, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи 
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транспорту; удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого 
використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; збільшення питомої ваги 
продукції, що користується підвищеним попитом; удосконалення маркетингової 
діяльності підприємства та стимулювання збуту продукції;  ефективного управління 
дебіторською заборгованістю. 

Впровадження вищенаведених рекомендацій будуть сприяти покращенню 
платоспроможності підприємства. 

  Для забезпечення оптимального стану платоспроможності та підвищення її рівня на 
перспективу необхідним є здійснення керівництвом низки дій на випередження. Проте слід 
пам’ятати, що ідеальних шляхів забезпечення платоспроможності не існує, зажди існують 
недоліки, що не були враховані, а з часом з’являються нові виклики і загрози, які 
потребують свіжого погляду на їх вирішення. Специфічні причини втрати 
платоспроможності окремого підприємства потребують розробки заходів стабілізації, 
створених саме для конкретного випадку. Внаслідок цього виникає необхідність 
врахування як вітчизняного, так й іноземного досвіду потенційних заходів забезпечення 
високого рівня платоспроможності. 
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ОБЛІК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ  

В умовах прискореної міжнародної економічної інтеграції України до країн-членів ЄС 
для вітчизняного бухгалтерського обліку актуальним є процес переходу на складання 
фінансової звітності за МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності). Наближення 
української системи обліку до МСФЗ розпочалося в 1998 році з прийняттям урядом 
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням МСБО (рішення 
від 29.10.1998 р. № 1706). В 1999 році було прийнято Закон «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», в статті першій якого міститься наступне положення: 

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий 
акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не суперечать 
міжнародним стандартам». У 2007 році Кабінетом міністрів було затверджено стратегію 
застосування МСФЗ (розпорядження от 24.10.07 № 911-р). З урахуванням внесених 
Законом змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" МСФЗ від 05.10.2017 № 2164-VIII для складання звітності обов’язково 
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застосовують: підприємства, що становлять суспільний інтерес (банки, страховики, 
недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи); публічні акціонерні товариства; 
підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 
загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську діяльність 
за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (пункт 2 Порядку 
подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28.02.2000 № 419). Інші підприємства, які визначили доцільність застосування МСФЗ в 
добровільному порядку. [1, c. 360].  

Створюється універсальна мова ведення підприємництва і це має ряд значних переваг. 
Так, забезпечується висока інформативність та прозорість фінансової звітності, що є 
необхідним для підприємств України. У контексті виділення такої нової економічної та 
облікової категорії як «інтелектуальний капітал» важливим є дослідження питання 
можливості його відображення в межах міжнародних стандартів фінансової звітності та 
проведення аналогій з вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку. 

Дядюн О.Г. вважає, що виразником інтелектуального капіталу підприємства може 
виступати гудвіл, оскільки загальним недоліком і вітчизняних, і міжнародних стандартів є 
позиція щодо облікового забезпечення таких складових елементів інтелектуального 
капіталу як людські та ринкові активи. Варто зазначити, що вони не відповідають критеріям 
визнання активу і не підлягають відображенню у звітності.  [2]. 

За результатами проведених досліджень у таких промислових містах як Дніпро та 
Запоріжжя виявлено менше 1% нематеріальних активів в активах деяких підприємств. 
Більше того, даний показник має тенденцію пониження. 

Метою публікації є aнaлiз iснуючих проблем впровадження облiку iнтелектуaльного 
кaпiтaлу на підприємствах в умовах застосування міжнародних стадартів  тa шляхи їх 
вирiшення. 

Основною проблемою формувaння iнтелектуaльного кaпiтaлу в умовах 
запровадження МСФЗ нa сьогоднi є нівелювання окремих складових інтелектуального 
капіталу, під яким розуміється сукупність неявних активів, які підприємство повністю або 
частково контролює і використовує в процесі своєї діяльності для досягнення поставлених 
цілей. 

Комплексна структура інтелектуального капіталу, на мою думку, включає людський, 
внутрішньо-організаційний та ринковий капітал. Зазначимо, що обліку підлягає лише 
частина внутрішньо-організаційного капіталу, представлена нематеріальними активами. 
Об’єкти інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів відповідають вимогам 
відповідності активу, тому в повному складі знаходять місце в системі бухгалтерського 
обліку та звітності. 

Тaким чином, доцiльним є відображення даних про нематеріальні активи як 
стандартно-облікову частину у фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи» та МСБО 38 «Нематеріальні активи».[3] 

Виходячи з проведнених досліджень тa результaтiв опитувaння фaхiвцiв 
бухгaлтерського облiку основні переваги міжнародних стандартів над вітчизняними в 
свободі розподілу нематеріальних активів за класами, критерії оцінки залежно від ситуації 
та можливість  більш детального опису по відношенню до строку використання та місця 
створення (внутрішньогенеровані чи придбані).[4, с. 245-247] 

На основі дослідження концепцій обліку інтелектуального капіталу (вартісна та 
майнова) вважаю, що на сьогодні у бухгалтерському обліку немає можливості здійснити 
швидкий перехід до вартісної концепції (тобто внести інтелектуальний капітал до 
балансових рахунків). Виходячи з цієї позиції, досить перспективним напрямком є пошук 
можливостей розкриття інформації про інтелектуальний капітал як non-IFRS (додаткова 
інформація в обліку, що не передбачена МСФЗ) інформації в межах діючих стандартів. До 
того ж, Концептуальна основа фінансової звітності не забороняє розкриття додаткової 
інформації, якщо вона є корисною для першорядних користувачів. На основі доведення 
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необхідності розкриття відомостей про інтелектуальний капітал як non-IFRS інформації для 
різних груп користувачів, наголошую на важливості введення в практику українських 
підприємств нової системи звітності про інтелектуальний капітал. [5, c. 1-2] 

Оскільки, оцінка інтелектуального капіталу як комплексного поняття, з урахуванням 
усіх його складових, системно не подані ані в національних, ані в міжнародних стандартах., 
то для чaсткового вирiшення вищезaзнaчених проблем в майбутньому, iснують пропозицiї 
використовувати «Звіт про інтелектуальний капітал», який здатен задовольнити широкі 
кола користувачів та ширше розкрити інформацію складових інтелектуального капіталу, а 
також продемонструє переваги тих підприємств, які активно впроваджують у свою 
діяльність інновації та передові технології шляхом інформаційного прогресу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

 
В сучасних умовах розвитку національної економіки особливої актуальності 

набирають облік та аналіз власного капіталу, наявність якого дає змогу функціонувати 
підприємствам усіх форм власності. Раціональна організація формування власного капіталу 
покликана передбачити особливості його формування залежно від організаційно-правової 
форми підприємства, своєчасне виконання завдань щодо його планування, контролю, 
управління та надання повної правової та неупередженої інформації про власний капітал за 
мінімальних затрат засобів і праці.  

Проблеми власного капіталу завжди були в центрі уваги економістів. У сучасних 
умовах найбільш відомими розробками, присвяченими проблемам власного капіталу 
підприємства, є праці І. Бланка, Ю. Брігхема,Ю. Воробйова, О. Єфимової, В. Ковальова, 
В. Савчука, О. Терещенка, Д. Ван Хорна, Дж. Шима та інших учених-економістів. 

Розвиток ринкових відносин супроводжується істотними зрушеннями в складі й 
структурі джерел фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства. Одним 
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з основних показників, які характеризують його фінансову стійкість, стає величина 
власного капіталу. Ця властива умовам ринкової економіки категорія, що замінила 
традиційне поняття "джерела власних засобів підприємства", дозволяє чіткіше розмежувати 
внутрішні джерела фінансування діяльності підприємства від зовнішніх джерел, що 
залучаються до господарського обігу, у формі банківських кредитів, короткострокових та 
довгострокових позик інших юридичних і фізичних осіб, різної кредиторської 
заборгованості. 

Створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої форми власності 
неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу. Власний капітал 
утворюється за рахунок особистої участі власників у його формуванні.  

Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації 
і фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи 
підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є 
ситуація за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів [1]. 

Функції власного капіталу підприємства визначаються його економічною сутністю. 
Укрупнено можна виділити оперативну, захисну та регулятивну функції власного капіталу, 
які спрямовані відповідно на забезпечення безперервної діяльності підприємства, 
відшкодування в разі необхідності великих збитків і дотримання встановлених вимог щодо 
здійснення фінансової діяльності. 

Утворюється власний капітал двома шляхами: внесенням власниками підприємства 
грошових коштів та інших активів та нагромадженням суми доходу, що залишається на 
підприємстві. 

Основною особливістю, за якою товариство відрізняється від суб'єктів права (не 
товариств), є об'єднання на підставі угоди майна та зусиль учасників для спільної 
господарської діяльності. Товариство являє собою об'єднання на засадах угоди майна та 
підприємницької діяльності фізичних осіб та/ або юридичних осіб у формі підприємства 
(установи, організації) для спільної діяльності з метою одержання прибутку. Всі товариства 
згідно з законом є юридичними особами, діють на підставі установчих документів, 
затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової 
форми товариства (акціонерне тощо)[2]. 

Існують акціонерні товариства відкритого та закритого типів, в залежності від того, 
як і між ким розповсюджуються акції. 

Акціонерне товариство випускає цінні папери відповідно до вимог Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку. Закрите акціонерне товариство випускає лише іменні 
акції. Акціонерне товариство не пізніше, ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій 
повинно видати акції акціонерам [3]. 

При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій 
здійснюється випуск акцій тієї ж номінальної вартості, яка визначена раніше випущеними 
акціями. Додаткова кількість акцій розподіляється між акціонерами пропорційно їх частці 
в статутному капіталі акціонерного товариства. Обмеження строку отримання акціонерами 
додаткової кількості акцій не допускається [4]. 

Тепер розглянемо формування власного капіталу на прикладі ПАТ ПлазмаТек. 
Статутний капітал Товариства становить 3 522 360,00 грн і визначає мінімальний розмір 
майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.  Капітал розподілено на 14 089 
простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.  Статутний капітал 
утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій [5]. 

Оплата вартості акцій може здійснюватись грошовими коштами ( в тому числі і в 
іноземній валюті), або за згодою між Товариством та інвестором – майном, майновими 
правами,немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами ( крім 
боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. 
Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань 
щодо виконання для товариства робіт або надання послуг. 
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Тепер проведемо аналіз структуру власного капіталу підприємства. 
                                                                                                                                Таблиця1 

Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу 

 
Показники 

Сума, тис. грн. Темп 
росту

% 

Питома вага, % 
на 

поча-
ток 

року 

на 
кінець 
року 

абсолют-
не 

відхиле-
ння (+,-) 

на 
поча-
ток 

року 

на 
кінець 
року 

абсолют-
не 

відхиле-
ння (+,-) 

1.Власний капітал 292334 448386 +156052 153,38 39,57 41,37 +1,80 
1.1.Статутний 
капітал 

3522 3522 0 100 0,48 0,32 -0,15 

1.2.Додатковий 
капітал 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.Резервний 
капітал 

880 880 0 100 0,12 0,08 -0,04 

1.4.Нерозподілени
й прибуток 

261918 417987 +156069 159,59 35,45 38,56 +3,11 

 
(Джерело: складено на підставі [5]). 
 

За аналізований період на підприємстві відбулось збільшення власного капіталу як 
у сумі так і по структурі. Якщо у минулому році він склав 292 млн грн, то у звітному 448 
млн грн. 

Аналізуючи власний капітал, бачимо, що збільшення його у абсолютному вираженні 
обумовлено лише збільшенням розміру нерозподіленого прибутку на 156069 тис. грн. або 
на 60 %,  що призвело до збільшення його долі у власному капіталі з 35 % до 38%, тобто на 
3 п. п. Найбільша питома вага у власному капіталі саме нерозподіленого прибутку. 
Збільшення нерозподіленого прибутку у структурі власного капіталу є позитивним 
фактором. Резервний капітал підприємства в кількісному виразі не змінився, проте питома 
вага резервного капіталу у структурі власного капіталі змінилася з 0,12 до 0,08 %, тобто 
зменш на 0,04 п. п. 

Протягом аналізованого періоду змін вартісного виразу по статутному капіталу, 
іншому додатковому капіталу, резервному капіталу не спостерігається. 

Таким чином, головною рекомендацією може слугувати розширення статей 
власного капіталу, а саме залучення коштів в додатковий та резервний капітал. Джерелом 
фінансування вкладеного додаткового капіталу виступає емісійний дохід ⎼ реальне джерело 
власного капіталу компанії. Підприємство може формувати вкладений додатковий капітал 
шляхом додаткової емісії акцій в сумі різниці між продажною і номінальною вартістю 
акцій. Також, додатковий капітал може бути сформований і при безоплатному отриманні 
цінностей від інших компаній та осіб, у тому числі у вигляді субсидій урядових органів. У 
цій частині додатковий капітал так само як і при емісійному доході збільшує реальний обсяг 
власного капіталу підприємства. 

Стосовно нерозподіленого прибутку, який, до речі, зростає на підприємстві, то його 
формування  є сполучною ланкою всього процесу управління власним капіталом. У процесі 
залучення власного капіталу із зовнішніх джерел пропорції розподілу прибутку на 
дивіденди і на нерозподілений прибуток є одним з основних оціночних критеріїв, що 
визначають ефект емісії акцій та інвестиційну привабливість компанії. 

Отже, в умовах становлення та розвитку ринкових відносин, підприємства можуть 
самостійно формувати свої фінансові ресурси, основними джерелами яких мають 
виступати прибуток, кошти, отримані від продажу цінних паперів, пайові й інші внески 
акціонерів, юридичних та фізичних осіб, а також позики та інші надходження, що не 
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суперечать законодавству. Основним джерелом формування власних коштів підприємства 
є статутний капітал — це сукупність коштів, вкладених у підприємство його власником 
(власниками). Порядок формування статутного капіталу регулюється законодавством та 
засновницькими документами. Статутний капітал виступає невід’ємним сегментом 
підприємницької діяльності, тому для грамотного управління підприємством необхідно 
удосконалити методологію обліку і визнання у фінансовій звітності статутного капіталу та 
операцій з ним, розробити методику та організацію процедур зовнішнього та внутрішнього 
аудиту статутного капіталу, що дасть змогу своєчасно виявити помилки при формуванні та 
обліку статутного капіталу та забезпечить ефективну діяльність підприємства, а також є 
створення підприємствами резервної системи як комплексу, що включає статутні та 
оціночні резерви, резерви майбутніх витрат, а також забезпечує сталий розвиток 
економічних суб’єктів завдяки підвищенню їх супротиву негативним зовнішнім впливам. 
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МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА  
 

В умовах економічної нестабільності в країні, невизначеності середовища та інших 
негативних чинників господарювання, в підприємств виникає ризик втрати 
платоспроможності та фінансової стійкості, що призводить до виникнення кризового стану 
на підприємстві. З огляду на це, набуває важливого значення своєчасне виявлення 
негативних тенденцій у зміні фінансового стану на підприємстві та забезпечення 
можливості запобігання банкрутству..  

У зарубіжній практиці питаннями розроблення методів і моделей оцінки вірогідності 
банкрутства підприємства займалися такі вчені, як: Г. Спрінгейт, Е. Альтман, У. Бівер та 
Дж. Таффлер, М. Беніш, Г. Тішоу, Р. Ліс, Ж. Конан і М. Гольдер та ін. В Україні 
дослідженнями методів аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися такі 
вчені: О.О. Терещенко, А.М. Поддерьогін, О.М. Барановська, О.І. Продіус, С.О. Черкасова, 
В.В. Вітлінський, Т.І Єфименко, О.П. Савчук, В.М. Федосов та ін. 

Банкрутство існуючих підприємств значно впливає на розвиток української економіки 
та знижує доходи державного бюджету. Для уникнення краху компаній були розроблені різні 
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методики прогнозування майбутньої неплатоспроможності підприємств. Кожен з методів 
має свої переваги та недоліки, тому при здійсненні аналізу виникає необхідність вибору 
такого підходу, який дозволить з мінімальними затратами ресурсів отримати найбільш 
однозначну та точну оцінку економічного стану. Обираючи метод оцінки, необхідно 
ретельно аналізувати доцільність застосування комплексу  аналітичних процедур [1]. 

Модель Альтмана є однією з найперших моделей аналізу ймовірності банкрутства 
підприємства, яка ґрунтувалася на основі дискримінантного аналізу. 

Аналітична «Модель Альтмана» представляє собою алгоритм інтегральної оцінки 
загрози банкрутства неплатоспроможного підприємства, заснований на комплексному 
обліку найважливіших показників, що допомагають виявити кризовий фінансовий стан 
підприємства [2]. 

На думку І.Е. Альтмана, його модель Z може передбачити в 94 % випадків 
банкрутство фірми, у 95 % — віднести корпорацію до банкрутів або небанкрутів, 
передбачити банкрутство досить точно за два роки наперед. 

Модель прогнозування банкрутства Альтмана має наступний вигляд [2]: 
 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,995X5, 
 

де X1 – власний оборотний капітал/ всього активів; 
X2 – нерозподілений прибуток/ всього активів; 
X3 – прибуток до виплати відсотків/ всього активів; 
X4 – власний капітал/ зобов’язання; 
X5 – чистий дохід/ всього активів. 

Узагальнюючий показник Z може набувати значень в межах [-14; +22], при цьому 
підприємства, для яких Z > 2,9 потрапляють в число фінансово стійких, підприємства, для 
яких Z < 1,23 перебувають у загрозі настання банкрутства в найближчі 2-3 роки, а 
інтервал   [1,23; 2,9] складає зону невизначеності. 

Тепер розглянемо наступну модель банкрутства. Модель М. Спрінгейта передбачає 
розвиток інтегрального показника, за допомогою якого здійснюється оцінка ймовірності 
визнання підприємства банкрутом. Точність даної моделі є досить високою і становить 
більше 90 %. 
В загальному модель Спрінгейта, яка має наступний вигляд: 
 

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4, 
                                                            
де X1 – власний оборотний капітал/ всього активів; 
X2 – прибуток до виплати відсотків/ всього активів; 
X3 – прибуток до оподаткування/ поточні зобов’язання; 
X4 – чистий дохід/ всього активів. 

Якщо для підприємства критерій Z<0,862, то підприємство – потенційний банкрут, якщо 
Z>2,451, то загроза банкрутства мінімальна і підприємство являється фінансово  надійним. 

Досить поширеною в Україні є діагностика банкрутства підприємства за моделлю 
О.Терещенка і визначається визначається за формулою: 

 
Z = 1,5Х1 +0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6, 

                                      
де Х1 – відношення грошових надходжень до зобов’язань; 
Х2 – відношення валюти балансу до зобов’язань; 
Х3 – відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів; 
Х4 – відношення прибутку до виручки; 
Х5 – відношення виробничих запасів до виручки; 
Х6 – відношення виручки до основного капіталу. 
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На основі отриманого результату здійснюється висновок про ймовірність банкрутства 
підприємства: коли Z > 2 – банкрутство не загрожує; коли 1 < Z < 2 – фінансова стійкість 
порушена; коли 0 < Z < 1 – існує загроза банкрутства. 

Тепер розглянемо застосування цих моделей для визначення рівня банкрутства 
ПрАТ «ПлазмаТек» і проведемо оцінку ймовірності банкрутства за моделлю Альтмана. У 
даній моделі факторами є окремі показники фінансового стану підприємства.  

 
Таблиця 1 

Оцінка ймовірності банкрутства за моделлю Е. Альтмана на прикладі 
ПрАТ «ПлазмаТек» 

 
Показник 2016 рік 2017 рік 

К1 –  власні оборотні кошти / загальна вартість активів 0,47 0,53 

К2 – нерозподілений прибуток / загальна вартість активів 0,00 0,24 

К3 – прибуток до оподаткування / загальна вартість активів 0,19 0,18 

К4 – власний капітал / позиковий капітал 0,05 0,02 

К5 – чистий дохід / загальна вартість активів 1,26 1,23 

Z (інтегральний показник рівня загрози банкрутства) = 2,21 2,57 

Ймовірність банкрутства   висока висока 

 
Також розрахуємо модель Л. В. Спрингейта, котра розраховується за формулою  

Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D. 
 

Таблиця 2 
Оцінка ймовірності банкрутства за моделлю Л. В. Спрингейта на прикладі 

ПрАТ «ПлазмаТек» 
 

Показник 2016 рік 2017 рік 

А –  оборотний капітал / валюта балансу -0,01 0,05 

В – прибуток (збиток) до оподаткування / валюта балансу 0,10 0,14 

С – прибуток (збиток) до оподаткування / поточні 
зобов’язання  -1,55 -2,31 

D –виручка від реалізації / валюта балансу 0,54 0,54 

Z (інтегральний показник рівня загрози банкрутства) = -0,50 -0,84 

Ймовірність банкрутства  Потенційний 
банкрут 

Потенційний 
банкрут 

 
Розрахуємо модель О. Терещенка, котра розраховується за формулою:  
Z = 1,5Х1 +0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,     
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Таблиця 3 
Оцінка ймовірності банкрутства за моделлю О.О. Терещенка на прикладі 

ПрАТ «ПлазмаТек» 
 

Показник 2015 рік 2016 рік 

Х1 – відношення грошових надходжень до зобов’язань; 0,13 0,09 

Х2 – відношення валюти балансу до зобов’язань; 0,40 0,41 

Х3 – відношення чистого прибутку до середньорічної 
суми активів; 

1,26 1,23 

Х4 – відношення прибутку до виручки; 0,07 0,10 

Х5 – відношення виробничих запасів до виручки; 0,08 0,11 

Х6 – відношення виручки до основного капіталу. 2,78 0,32 

Z (інтегральний показник рівня загрози банкрутства) = 13,29 12,92 

Ймовірність банкрутства  мінімальна 
вірогідність 
банкротства 

мінімальна 
вірогідність 
банкротства 

 
Розрахувавши подані моделі ймовірності банкрутства бачимо, що  підприємство 

 має мінімальну вірогідність банкрутства. Це, безумовно, є позитивним моментом 
діяльності підприємства.  

Такий результат досягнутий завдяки високому рівню автономії, низькому 
фінансовому ризику, незалежності та  ліквідності підприємства. Підприємству необхідно 
нарощувати прибуток, що сприяє високому рівню фінансового стану та платоспроможності 
підприємства. 

Модель Альтмана, модель Спрінгейта та модель Терещенка оцінюють схильність 
підприємства до банкрутства на основі показників ділової активності та рентабельності. У 
таких моделях зазначені показники домінують як за кількісним складом, так і за важливістю 
впливу на остаточний результат моделі. 

У цих моделей орієнтація під час визначення банкрутства на фактори ділової 
активності та рентабельності не завжди виправдана. Хоча збитковість фінансово-
господарської діяльності підприємства свідчить про загрозу банкрутства, однак, це не 
означає, що будь-яке збиткове підприємство обов’язково повинне збанкрутувати. 
Збитковість може бути тимчасовою, і завдяки ефективним діям керівництва підприємство 
може доволі швидко відновити прибутковість. З іншого боку, висока рентабельність не 
виключає можливості банкрутства. За наявності високої рентабельності в певний момент 
на підприємстві можуть бути незадовільними показники ліквідності та фінансової 
стійкості, що свідчить про небезпеку банкрутства [3]. 

Сьогодні існує безліч методик щодо оцінки ймовірності банкрутства зі своїми 
перевагами та недоліками у практичному застосуванні. Не можна виділити єдиного вірного 
підходу до прогнозування банкрутства, тому без модифікації та адаптації розглянутих 
моделей їх ефективне використання в Україні буде неможливе. 
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РОЛЬ ЗАПАСІВ В ЕФЕКТИВНОМУ ВИКОРИСТАННІ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 
 
Враховуючи високий ступінь конкуренції, постійні зміни взаємовідносин між 

виробниками, постачальниками, покупцями й державою, зростання ризику й 
відповідальності суб’єктів господарювання за результати діяльності, однією з основних 
умов отримання прибутку підприємств є якість управління виробничими запасами, що 
здійснюється на підставі оперативної та достовірної інформації, основним джерелом 
формування якої є система бухгалтерського обліку.  

Значний внесок у розробку теоретичних і практичних питань ефективного 
використання оборотного капіталу підприємства зробили такі вчені, як Батракова Т. І., 
Гайдис Н. М., Зянько В. В., Коваленко О.В.,Кулакова С.Ю. та інші. Динаміка розвитку 
світової економіки потребує від українських підприємств постійного моніторингу та 
вживання заходів задля підвищення ефективності використання запасів як значимої 
величини оборотних активів. 

Слід зазначити, що запаси займають особливе місце у складі майна та домінуючі 
позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Крім того, вони є найбільш 
важливою та значною частиною активів підприємства. За сучасних економічних умов, при 
переході діяльності економічних суб‘єктів на ринкові відносини, правильна організація 
бухгалтерського обліку виробничих запасів, їх аналіз є необхідною умовою для діяльності 
підприємства. Належним чином організований облік виробничих запасів (якісна 
поінформованість про їх наявність та рух) має суттєве значення в управлінні виробничою 
діяльністю кожного господарюючого суб’єкта. 

Також, велике значення в діяльності організації відводиться аналізу ефективності 
управління оборотними активами, оскільки такий аналіз націлений на виявлення 
можливостей прискорення їх оборотності і підвищення віддачі; аналіз складу, структури та 
руху оборотних активів організації; аналіз ефективності використання окремих видів 
оборотних активів та їх сукупності [1]. 

Тепер розглянемо рівень забезпеченості запасими ПАТ «Одесаобленерго» (табл. 1). 
Провівши аналіз таблиці 1, видно, що оборотні активи підприємства збільшились 

протягом досліджуваного періоду на 123 921 грн.  Найбільш значущими за розміром і 
питомій вазі у складі оборотних активів є статті запасів і дебіторської заборгованості. 
Характерним для виробничої компанії нашого підприємства є  те, що найбільшу питому 
вагу в складі оборотних активів займає дебіторська заборгованість в складі оборотних 
активів зменшилася несуттєво з 82.92 до 78,24% при зростанні її величини на +50820,00 
тис. грн. в абсолютному вираженні. Оборотний актив «Запаси» практично не зазнав змін в 
структурі оборотних активів  за період звітності він зменшився лише на 0.25 % в відносному 
вираженні в абсолютному вираженні маємо зростання величини. 
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Таблиця 1 
Аналіз оборотних активів ПАТ  «Одесаобленерго» 

Актив 
На початок звітного 

року 
На кінець звітного 

року Зміна 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % 
Запаси  77549,00 7,87 84571 7,62 3765 -0,25 
Дебіторська 
заборгованість 817205,00 82,92 868025 78,24 50820,00 -4,68 

Фінансові вкладення  2557,00 0,26 0 0,00 -2557,00 -0,26 
Грошові кошти та 
грошові еквіваленти 61605,00 6,25 139793 12,60 78188,00 6,35 

Інші оборотні активи 26663,00 2,71 17111 1,54 -9552,00 -1,16 
Оборотні активи, 
всього 985579 100,00 1109500 100,00 123921 0 

(Джерело: складено на підставі [2]). 
 
Тепер проведемо оцінку ліквідності активів досліджуваного підприємства (табл. 2). 

                                                                                                                                                                     
Таблиця 2 

Оцінка ліквідності оборотних активів ПАТ «Одесаобленерго» 
 

№ 
з/п 

Ступінь 
ризику 

Група оборотних 
активів 

Частка групи в загальному 
обсязі оборотних активів % Відхилення 

 на початок 
 

на кінець 
 

1 Мінімальна Грошові кошти та 
грошові еквіваленти 6,25 12,60 

 6,35 

2 Низька 
Дебіторська 

заборгованість 
поточна 

78,00 72,15 
 -5,85 

3 Середня Запаси 7,87 7,62 
 -0,25 

4 Висока Дебіторська 
заборгованість 4,92 6,09 

 1,17 

(Джерело: складено на підставі [2]). 
 

Як один з видів оборотних активів, запаси мають одне з центральних значень для 
забезпечення фінансового добробуту підприємства. Саме це означає, що на підприємстві 
повинна бути розроблена комплексна система їх аналізу,така щоб сфера його завдань 
охоплювала  як оцінку достатності та збереження матеріальних ресурсів, так і ефективність 
їх використання. 

У процесі аналізу запасів переслідуються наступні основні цілі: забезпечення 
безперебійної операційної діяльності за рахунок своєчасного поповнення запасів; 
скорочення коштів, іммобілізованих в запаси, поліпшення фінансового стану. 
внаслідок:скорочення надлишкових запасів; підтримання оборотних активів у найбільш 
ліквідному стані; скорочення потреби в джерелах фінансування; зниження витрат, 
пов'язаних з формуванням і фінансуванням запасів [3]. 

Виділяють такі види запасів, як: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності; 
витрати в незавершеному виробництві; готова продукція і товари для перепродажу; витрати 
майбутніх періодів. 
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До матеріально-виробничих запасів належать активи: використовуються в якості 
сировини, матеріалів і т.п. при виробництві продукції, призначеної для продажу; призначені 
для продажу; використовувані для управлінських потреб організації. 

Отже, одним із основних завдань для підприємств є раціональне забезпечення 
виробничими запасами для майбутнього виробництва продукції. Темпи росту обсягу 
виробництва продукції, покращення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і 
прибуток підприємства [4]. 

Далі проведемо аналіз складу структури запасів на підприємстві (табл. 3). 
 

                                                                                                                          Таблиця 3  
Аналіз структури запасів ПАТ «Одесаобленерго» 

Найменування 
 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
року Зміна 

тис. грн % тис. грн % тис.грн % 
Сировина, матеріали та 
інші аналогічні цінності  73540 91,19 79596 89,83 6056 -1,36 

Витрати в 
незавершеному 
виробництві 

3098 3,84 4037 4,56 939 0,71 

Готова продукція і 
товари для перепродажу 4004 4,97 4971 5,61 967 0,65 

Разом запаси 80 642 100,00 88604 100,00 7 962 0 
       

(Джерело: складено на підставі [2]). 
 

За даними таблиці можемо зробити висновок що основну питому вагу у структурі 
запасів ПАТ «Одесаобленерго» займає сировина, матеріали та інші аналогічні цінності в 
звітному році цей показник у відносному вираженні складає 89,83 % в абсолютному 
вираженні 79596 тис .грн. за аналогічний період минулого року цей показник становить 
91,19 % або 73540 тис .грн. у відносному вираженні показник зменшився на незначний 
відсоток 1.36 %  а в абсолютному вираженні збільшився на 6056 тис грн. В цілому, за 
аналізований період на підприємстві показники практично не змінили своє  

Ефективна політика управління запасами означає, що поточний рівень виробничих 
запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та іншого забезпечує 
безперебійність процесу виробництва і збуту товарів і послуг, але при цьому мінімальний 
обсяг фінансових ресурсів відволікається на фінансування запасів. Якщо операційний 
процес безперебійний, але обсяг запасів є значним, то витрати компанії будуть зростати. 
Необхідно оплачувати оренду приміщення, в якому зберігаються запаси, здійснювати 
процентні платежі за коштами, які залучені для закупівлі зайвого обсягу запасів і т.д. 

В нашому випадку для ПАТ «Одесаобленерго»  неможливо зробити однозначний 
висновок, з однієї сторони ми бачимо високий коефіцієнт оборотності в 2017 році вона 
зросла на 11,16 % і складає 93.86 а період зберігання запасів зменшився на 7,4 %.Згідно 
даних форми 2 Звіту про фінансові результати маємо ріст доходу проти попереднього року. 
Але низький рівень запасів може привести до перебоїв у роботі підприємства. враховуючи 
це вважаю за необхідне збільшити кількість запасів на підприємстві для цього є всі 
необхідні ресурси. 
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КРИЗА ПРИБУТКОВОСТІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ НА ПРИКЛАДІ  

ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» 
 

Фінансова криза – це дисбаланс фінансової рівноваги підприємства, який породжений 
циклічним розвитком взаємопов’язаних та взаємообумовлених кризових явищ і веде до 
знецінення власного капіталу за відсутності адекватних антикризових заходів [1, с. 816]. 

Існують такі види фінансової кризи на підприємстві: 
- криза ліквідності; 
- криза платоспроможності; 
- криза прибутковості; 
- загроза втрати фінансової стійкості; 
- банкрутство. 
Кризовий стан підприємства – це сукупність ситуацій, які збільшують можливість 

появи неплатоспроможності підприємства, іі розміри провокують виникнення загроз із 
зовнішнього і внутрішнього середовища й можуть привести до руйнування 
організаційного, економічного і виробничого механізму функціонування [2].  

1. Динаміка чистого прибутку. Якщо у звітному періоді порівняно з базовим 
спостерігається зменшення чистого прибутку, то можна робити висновок про створення 
передумов розвитку кризи прибутковості. Характерним явищем розвитку кризи 
прибутковості є утворення збитків.  

2. Взаємозв’язок динаміки та напряму нерозподіленого прибутку і власних оборотних 
коштів. Якщо на підприємстві інтенсивність зростання власних оборотних коштів вища за 
темп росту нерозподіленого прибутку, можна говорити про зародження кризи 
прибутковості. Це пояснюється тим, що уповільнення процесу накопичення прибутку у 
балансі обумовлюється поточною збитковістю.  

Поява непокритих збитків залежить від обсягу нерозподіленого прибутку та 
швидкості розвитку поточної кризи прибутковості.  

3. Валова рентабельність активів. Цей показник характеризує суму валового прибутку, 
отриманого на одну гривню авансованого в господарську діяльність майна. Він дає змогу 
оцінити ефективність використання всіх активів підприємства. Якщо собівартість 
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реалізованої продукції перевищує чистий дохід від реалізації, то формується валовий 
збиток. Тоді відношення фінансового результату до середньорічної вартості активів 
характеризується як збитковість.  

Поглиблення кризи оцінюється величиною коефіцієнта випередження (відставання) 
темпу росту валового збитку порівняно з темпом росту активів, яка перевищує 1. Це 
призводить до формування високого рівня збитковості майна. За нераціональної структури 
майна та невеликого його розміру навіть 5% збитковості може представляти межу, яку 
подолати власними силами підприємство неспроможне.  

4. Взаємозв’язок між рівнями механізму формування фінансових результатів. 
Настання кризи прибутковості оцінюється, коли коефіцієнт випередження (відставання) 
темпу росту збитків від операційної діяльності порівняно з темпом росту валових збитків 
більший за 1.  

Розглянемо критерії оцінки кризи прибутковості на прикладі ПрАТ «Одеський 
коньячний завод» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Критерії оцінки кризи прибутковості підприємства 

№ Критерій Рекомендоване 
значення 2014 2015 2016 2017 

01 02 03 04 05 06 07 

1 
Темп зростання 

валового прибутку 
(збитку) 

Зростання (у разі 
наявності 
прибутку); 

зменшення (у 
разі наявності 

збитку) 

93,724 196,619 104,336 135,815 

2 

Темп зростання 
прибутку (збитку) 

від операційної 
діяльності 

-69,613 -24,343 494,613 99,656 

3 
Темп зростання 

прибутку (збитку) 
до оподаткування 

-432,468 34,222 -24,957 492,313 

4 
Темп зростання 

чистого прибутку 
(збитку) 

-1538,241 36,145 -9,662 -4730,435 

5 

Темп зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого 

збитку 

6,445 333,492 93,641 80,859 

6 

Наявність 
(відсутність) 

власних 
оборотних коштів) 

>0 51138 33738 35220,5 41611,5 

7 

Коефіцієнт 
співвідношення 
сукупних витрат 

до сукупних 
доходів 

<1 1,069 1,016 0,998 0,985 
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Продовження табл. 1 

01 02 03 04 05 06 07 

8 

Коефіцієнт 
співвідношення 

темпів зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого 

збитку до темпів 
зростання власних 
оборотних коштів 

≥1 0,123 2,986 0,890 0,533 

9 

Валова 
рентабельність 
(збитковість) 

активів 

Збільшення 
(у разі 

рентабельності); 
зменшення (у 

разі збитковості) 

51,973 59,795 66,544 69,586 

10 

Рентабельність 
(збитковість) 
операційної 
діяльності 

Збільшення (у 
разі 

рентабельності); 
зменшення (у 

разі збитковості) 

-2,873 0,580 4,764 3,447 

 
Об'єктом дослідження є ПрАТ «Одеський коньячний завод», заснований у 1863 році. 

Інформаційною базою дослідження є форми фінансової звітності. 
Аналізуючи дані таблиці слід сказати про те, що протягом аналізованого періоду лише 

деякі показники відповідають рекомендованому значенню. На Одеському коньячному 
заводі за період 2014-2015 роки спостерігається збиток. Розрахунок темпу зростання 
валового прибутку у 2017 році склав 135,8, що на 31,5 % більше ніж у попередньому періоді. 
На початок 2015 року можна побачити прибуток від операційної діяльності, хоча  вже на 
кінець цього ж року підприємство стало збитковим. У наступні роки також спостерігається 
деяке покращення діяльності, і підприємству вдається вийти із збиткового стану. Так 
чистий прибуток на кінець 2017 року склав 5,4 млн. грн.  

За аналізований період підприємство володіє власними оборотними коштами, але у 
2015 році вони дещо зменшились, проте у наступні роки спостерігається покращення. Така 
ситуація вказує на те, що на досліджуваному підприємстві наявний власний капітал, а отже 
наявність ВОК свідчить про здатність підприємства самостійно забезпечувати власну 
виробничу діяльність. Розрахунок коефіцієнту співвідношення сукупних витрат до 
сукупних доходів свідчить про перевищення витрат над доходами протягом 2014-2015 рр., 
що є негативним моментом для підприємства, що не відповідає рекомендованому значенню 
і вказує на неефективну діяльність управлінського персоналу. Можна помітити, що у 2016 
та 2017 рр. підприємство покращило цю ситуацію і даний показник значно зменшився і 
тепер він менше одиниці, тобто відповідає рекомендованому значенню. 

Щодо коефіцієнт співвідношення темпів зростання нерозподіленого прибутку або 
непокритого збитку до темпів зростання власних оборотних коштів не відповідає 
рекомендованому значенню, оскільки інтенсивність зростання власних оборотних коштів 
вища за темп росту нерозподіленого прибутку. В такому випадку можна робити висновок 
про зародження кризи прибутковості на Одеському коньячному заводі. Валова 
рентабельність на досліджуваному підприємстві з кожним наступним роком збільшується, 
що є позитивним моментом. На кінець 2017 року вона становить 69,586%. 

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання нерозподіленого прибутку або 
непокритого збитку до темпів зростання власних оборотних коштів протягом всього 
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періоду, крім 2015 року не відповідає рекомендованому значенню більше 1, так у 2014 році 
даний коефіцієнт становив – 0,123, у 2015 – 2,986, у 2016 – 0,89, а на кінець 2017 лише 0,53.  
Такі значення коефіцієнтів свідчать про те, що інтенсивність зростання власних оборотних 
коштів вища за темп росту нерозподіленого прибутку, і тому можна робити висновок про 
зародження кризи прибутковості. 

Одеському коньячному заводу рекомендуємо збільшити чистий дохід від реалізації за 
рахунок перегляду асортиментної та цінової політики, а також зменшити собівартість 
продукції завдяки закупівлі більш дешевої сировини, проте яка не поступається якістю, 
перегляду системи оплати праці виробничих працівників, а також шляхом модернізації та 
ліквідації обладнання, яке не використовується у виробничій діяльності. Для зменшення 
витрат управлінському персоналу слід переглянути склад витрат за статтями та скоротити 
надвитрати. Підприємству необхідно збільшити власний капітал, а саме нерозподілений 
прибуток шляхом зменшення чистого збитку (зменшення збитку до оподаткування, збитку 
від операційної діяльності).  
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРИЗИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА 
ПРИКЛАДІ ВКФ «АГРОМАРІН» 

 

В умовах ринкової економіки від підприємства вимагається підвищення 
ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції на основі впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління 
виробництвом, активізації підприємництва. Важлива роль у реалізації цієї задачі 
приділяється аналізу господарської діяльності підприємств, дослідженню та управлінню їх 
фінансовою стійкістю. За допомогою цього аналізу виробляються стратегія і тактика 
розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється 
контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності 
виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства. 

Стійкість фінансового стану підприємства залежить від оптимальної структури 
джерел капіталу, від структури активів підприємства і насамперед від співвідношення 
основних і оборотних коштів, а також від рівноваги активів і пасивів підприємства за 
функціональною ознакою. Коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість 
підприємства та алгоритми їх розрахунку, наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Критерії визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості ВКФ «Агромарін» 

№ Критерій Методика 
розрахунку Економічний зміст 

Рекомендо
ване 

значення 
2016 2017 

1 Коефіцієнт 
автономії 

Власний 
капітал / 
Валюта 
балансу 

Характеризує частку власного капіталу в 
загальній сумі джерел формування майна. 

Якщо зобов'язання зростають вищими 
темпами, ніж власний капітал, це 

призводить до створення передумов 
загрози втрати фінансової стійкості. 

≥0,5 0,6042 0,6046 

2 

Коефіцієнт 
забезпеченості 

власними 
оборотними 

коштами 
формування 

оборотних активів 

Власні 
оборотні 
кошти / 

Оборотні 
активи 

підприємс
тва 

Від’ємне значення коефіцієнта свідчить, 
що весь власний капітал авансовано у 
необоротних активах. А фінансування 

поточного господарського обороту 
здійснюється повністю за рахунок 

позикових коштів. 

збільше
ння 0,2928 0,2749 

3 Коефіцієнт 
інвестування 

Власний 
капітал / 
Необорот
ні активи  

Показує рівень покриття необоротних 
активів власним капіталом, а набуття 
коефіцієнтом інвестування від'ємного 
значення, з динамікою до зниження, 

відповідає стадії настання загрози втрати 
фінансової стійкості, так як свідчить про 

встановлення глибокого порушення 
фінансової рівноваги, при якому на 
підприємстві відсутні чисті активи. 

>1 1,372 1,330 

4 
Коефіцієнт 

концентрації 
зобов'язань 

Позикови
й капітал / 

Валюта 
балансу 

Передумовами зародження кризи 
фінансової стійкості є інтенсивніший ріст 

суми позикового капіталу порівняно із 
швидкістю збільшення вартості майна 

підприємства. 

<0,5 0,3958 0,3954 

 
Основною умовою забезпечення фінансової стійкості підприємства є формування 

достатніх обсягів коштів, які дають змогу в повному обсязі виконати свої зобов’язання 
перед бюджетом, розрахуватися з працівниками, кредиторами, постачальниками. Іншими 
словами, підприємство буде фінансово стійким, якщо величина його вхідних грошових 
потоків від операційної діяльності перевищуватиме вихідні. 

Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що одним з важливих компонентів 
фінансової стійкості є наявність необхідної кількості фінансових ресурсів, які можна 
сформувати лише за умови ефективної роботи підприємства та отримання прибутку, що 
неможливо без застосування управлінських рішень [1, c. 136]. 

Основними завданнями аналізу рівня фінансової стійкості підприємства є: аналіз 
складу і розміщення активів господарського суб'єкта; дослідження динаміки і структури 
джерел фінансових ресурсів; визначення рівня забезпечення власними оборотними 
коштами; аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості; оцінка рівня 
платоспроможності [2, c. 247]. 

Аналіз даних таблиці 4 показав, що досліджуване підприємство протягом 
аналізованого періоду є фінансово стійке. Дана позитивна тенденція була досягнута за 
рахунок:  

1) коефіцієнта автономії, який відповідає нормативному значенню та спостерігається 
тенденція його збільшення, тобто, якщо у 2016 році власний капітал займав 60,42% в 
загальній сумі джерел фінансування майна, то у звітному році вже 60,46%, що свідчить про 
незначне зменшення фінансової залежності підприємства; 

2) підприємство здатне фінансувати оборотний капітал за рахунок власних 
оборотних коштів та може проводити активну діяльність навіть в умовах відсутності 
доступу до позикових коштів і зовнішніх джерел фінансування компанії. Так коефіцієнт у 
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2017 році трохи зменшився порівняно з 2016 роком на 0,018, але все одно знаходиться в 
межах рекомендованого значення (більше 0,1); 

3) достатній рівень покриття необоротних активів власним капіталом, а саме у 2017 
році коефіцієнт становив 1,33, дане значення знаходиться в межах рекомендованого 
значення (більше 1); 

4) не  має загрози втрати власниками свого капіталу, оскільки коефіцієнт 
концентрації зобов'язань в межах рекомендованого значення та становить 0,4. 

З метою дотримання і в подальшому позитивної тенденції підприємству 
рекомендовано:  

1. збільшення частки ринку; 
2. збільшення обсягу продажів; 
3. оптимізувати структуру оборотних і необоротних активів; 
4. залучити додаткові кошти поточних власників або нових інвесторів; 
5. оптимізувати поточну фінансову структуру активів для зниження потреби в 

джерелах фінансування. 
Практичне впровадження вищенаведених рекомендацій дозволить підприємству 

бути фінансово стійким. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ВТРАТИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
Ризик втрати платоспроможності являє собою ризик неможливості виконання 

підприємством власних зобов’язань через брак готівкових коштів або інших 
високоліквідних активів. Цей ризик за своєю сутністю є комплексним, який шляхом 
виділення класифікаційних ознак можна поділити на більш прості ризики. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу існуючих класифікацій ризику 
вітчизняних і закордонних вчених, ми пропонуємо власну класифікацію ризиків, які можуть 
впливати на стан платоспроможності підприємства.  

Перш за все, ризики, що впливають на платоспроможність підприємства, пропонуємо 
класифікувати залежно від рівня їх виникнення  (рис. 1). 

Найбільш небезпечними з наведених ризиків неплатоспроможності нам видаються 
ризики мікрорівня, адже ймовірність їх настання визнається економістами найбільш 
високою.  

Оскільки ризик неплатоспроможності безпосередньо підприємства у випадку його 
реалізації загрожує підприємству банкрутством, то цей ризик можна віднести до групи 
найбільш небезпечних ризиків. З огляду на це, чим більший рівень охоплення суб’єктів 
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підприємництва, тим меншою є ймовірність настання такого виду ризику, адже видається 
малоймовірним, що, скажімо, в масштабах країни трапляться такі події, що зможуть 
вплинути на можливість розрахунку за зобов’язаннями великої кількості господарюючих 
суб’єктів. 

 

 
 
Рис. 1. Класифікація ризиків неплатоспроможності залежноі від рівня їх виникнення 
Джерело: розроблено авторами 
 
Можна виокремити ще одну (похідну) ознаку – тип обліку. За цією ознакою ризики 

неплатоспроможності можна поділити на внутрішні (ризики мікрорівня), які викликані 
ендогенними факторами і виникають безпосередньо на самому підприємстві, та зовнішні 
ризики, обумовлені існуванням екзогенних факторів. У свою чергу зовнішні ризики 
складаються із факторів мезорівня, тобто безпосереднього оточення підприємства (галузеві, 
міжгалузеві та регіональні ризики) і факторів макрорівня (державні та глобальні ризики).    

Відповідно до ознаки можливості прогнозування події, ми вважаємо за доцільне 
поділити ризики втрати платоспроможності на прогнозовані, які можна передбачити з 
високим рівнем імовірності; частково прогнозовані, виникнення яких повністю не 
піддається передбаченню; та повністю не прогнозовані – ризики, виникнення яких 
неможливо передбачити заздалегідь.  

За думкою закордонних вчених, більшість ризиків втрати платоспроможності є 
прогнозованими або частково прогнозованими ризиками.    

Згідно принципу добровільності прийняття, ризики неплатоспроможності можна 
поділити на добровільні, які підприємство бере не себе із власної волі, як то, під час 
здійснення певної небезпечної операції, яка може принести багато коштів або, навпаки, 
вчинити їх втрату; а також недобровільні ризики, що виникають незалежно від волі 
суб’єктів підприємництва, наприклад, через раптові несприятливі зміни у навколишньому 
середовищі. 

Залежно від можливості страхування ризики неплатоспроможності варто поділити на 
страхові, тягар яких суб’єкт може частково перенести на третю особу, та не страхові, що 
повністю лежать на самому суб’єкті.  

Класифікація ризиків неплатоспроможності за фактором часу включає два критерії. 
Так, за частотою прояву ризики можна поділити на постійні, що супроводжують діяльність 
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підприємства протягом усього його функціонування; періодичні, з якими господарюючий 
суб’єкт стикається час від часу; разові, що впливають на підприємство тільки одного разу 
протягом його життєвого циклу. 

Залежно від тривалості впливу ризики неплатоспроможності бувають 
довгостроковими, що діють протягом тривалого періоду, та короткостроковими, вплив яких 
є обмеженим у часі. 

Залежно від виду втрат ризики неплатоспроможності ми пропонуємо поділити на: 
-ризики фінансових втрат – ризики прямих грошових збитків, які може понести 

підприємство через неблагонадійність партнера, втрату цінних паперів, не вдалість 
інвестиційних проектів тощо; 

- ризики матеріальних втрат, що виражаються у втраті майна підприємства, його 
основних чи оборотних фондів, продукції; 

- ризики репутаційних втрат, що виникають через несприятливе сприйняття іміджу 
суб’єкта його різноманітними контрагентами, що змушує їх припинити продуктивну 
співпрацю; 

- ризики спеціальних втрат, які являють собою настання певних моральних, етичних і 
соціальних наслідків, як то вчинення шкоди здоров’ю людей чи навколишньому 
середовищу. 
         Найбільшою класифікацію ризиків неплатоспроможності виступає класифікація за 
сферою походження, яка включає до себе дев’ять комплексних ризиків, кожен з яких буде 
мати власну класифікацію та безліч факторів прояву. Саме ця класифікація здається нам 
найбільш важливою, оскільки завдяки їй можна виявити основні причини виникнення 
ситуації ризику на підприємстві. Отже, згідно з критерієм сфери походження варто 
виділити: політичні, геополітичні, адміністративно-законодавчі, соціально-демографічні, 
природно-климатичні, виробничі, комерційні, фінансові, інформаційні ризики. 
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АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
Аналітики компанії Pro-Consulting стверджують, що більшість продукції на 

українському ринку представлено зарубіжними компаніями, чиє виробництво знаходиться 
в Україні. Імпортне пиво займає 1-2% ринку, при цьому воно позиціонуються як категорія 
преміум. Хоча споживачі все більше купують саме імпортне пиво. Дешеве пиво і пиво 
середньої ціни займають по 40 і 30% ринку відповідно [1]. Ринок пива - важливий хоча б 
тому, що одне робоче місце в індустрії створює до 10 місць в суміжних галузях. Згідно 
останніх даних, продажи пива падають більш стримко – в прошлому році їхнє скорочення 
становило 1,8%, против середнього падіння на 0,6% за рік , починачи з 2013 року [2]. 

Heineken - незалежний і відповідальний світовий пивовар. Сьогодні компанія 
Heineken є першою в Європі пивоваренною компанією і пивоваркою номер два в світі. 
Компанія працює в більш ніж 70 ринках в усьому світі, що робить його найсучаснішим у 
світі пивоваром. Протягом останнього десятиліття вони значно збільшили свій вплив на 
ринки, що розвиваються, що стане каталізатором зростання. Фактори, які роблять Heineken 
унікальним: 

1. Провідний розробник і маркетолог преміям - класу пива та сидру. Під керівництвом 
бренду Heineken® Група має потужний портфель з більш ніж 300 міжнародних, 
регіональних, місцевих та спеціальних сортів пива та сидру. 
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2. Прагнення до інновацій, довгострокових інвестицій у бренди. 
3. Завдяки «пивоварінню кращого світу», сталий розвиток впроваджується в бізнес і 

забезпечує всім зацікавленим сторонам цінність. 
4. Унікальний, збалансований географічний розподіл з лідерськими позиціями як на 

розвинених, так і на ринках, що розвиваються. 
5. Міжнародно різноманітна, динамічна, цілеспрямована та підприємницька команда 

з понад 80 000 співробітників, які працюють в пивоварнях у більш ніж 70 країнах. 
У 2017 році загальний ринок алкогольних напоїв оцінювався приблизно в 698 млрд. 

дол. Глобальний ринок пива становить 74,58% від загального ринку алкогольних напоїв з 
обсягом продажів 520 млрд. дол. 

У 2018 році ціна акцій відзначалася зниженням, внаслідок зниження рентабельності, 
що було викликано необхідністю більш високих маркетингових витрат, для досягнення 
запланованого швидкого зростання продажів у Бразилії. 

Побудуємо SWOT модель (таблиця 1). 
Сильні сторони в SWOT- аналізі Heineken.  
 Диференційовані продукти для різних ринків. Хоча Heineken володіє 250 брендами, 

не кожен бренд продається на кожному ринку, і компанія має різні продукти для різних 
ринків. Amstel, Primus, Walia і Heineken - це бренди, які продаються в Африці, на Близькому 
Сході та в Східній Європі.  

Фокус на Heineken. Хоча компанія продає ряд різних брендів пива, вони мають 
тільки один міжнародний бренд, який є Heineken. Компанія завжди орієнтується на бренд 
Heineken у всіх своїх акціях, а решта брендів представлені як суб - бренди для кожного 
регіону. Ця стратегія допомогла збільшити популярність бренду та сприяла визнанню 
Heineken. 

Цільовий сегмент. На відміну від своїх конкурентів, які не мають чіткого сегменту, 
Heineken зосереджує увагу на молодь у своїй ароматизованій пивній категорії, яка є однією 
з їх високо диференційованих пропозицій. Аромати також обрано після детального 
дослідження переваг цільового сегмента. 

Таблиця 1 
Матриця SWOT- аналізу 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 
- диференційовані продукти для 

різних ринків; 
- фокус на Heineken; 
- цільовий сегмент. 

-          бренд потребує поліпшення; 
- валютні коливання; 
- інтеграція; 
- низька прибутковість. 

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 
- мікропивоварні; 
- експозиція. 

-  конкуренція; 
-  юридичні стосунки. 

 
Слабкі сторони в SWOT- аналізі Heineken. Використовуються маркери для 

позначення областей, де діє Heineken, але бренд потребує поліпшення. Одним з ключових 
є Anheuser Busch. 

Валютні курси: Heineken шукає більше іноземних країн, тому більше 70% його 
доходів схильне до  коливань валют, таких як криза євро, Brexit і зростання долару. Все це  
впливає  на маржу бізнесу.  

Anheuser Busch інтеграція з Саб Міллер. Anheuser Busch і їхній найбільший 
конкурент Sab Miller вступили в злиття, роблячи їх найбільшою силою в лікеро-
горілчаному бізнесі. Це різко вплинуло на глобальний бізнес Heineken, якому тепер 
потрібні нові стратегії для боротьби з негативними наслідками цього злиття. 

Низька прибутковість. Основними ринками Heineken є розвинені країни де ринок 
пива є зрілим і єдиним пунктом продажу є ціноутворення. Хоча Heineken отримує хороші 
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прибутки в ароматизованому пиві, те ж саме не можна сказати і про звичайний бренд, який 
є основним фрагментом їхнього бізнесу. 

Можливості в SWOT- аналізі Heineken. 
Мікропівовари. Багато пабів по всьому світу почали варити пиво, і клієнти 

вибирають їхнє фірмове пиво. Це може бути величезною можливістю, щоб залучити 
пивоварів, таких як Heineken, хто може подумати про відкриття власного бізнесу в  
пивоварному ланцюжку. 

Експозиція. Порівнянно з попередніми роками, люди більше усвідомлюють світові 
бренди пива, а сьогодні багато молодих покупців спеціально запитують ароматизоване пиво 
або ароматні вина. Це може бути нагодою для Heineken,  якою слід  скористатися. 

Загрози в SWOT-аналізі Heineken. 
Конкуренція. Деякі з основних конкурентів Heineken - це Міллер, Фостерс, Анхеузер 

Буш і Молсон Коорс. 
Юридичні стосунки. Найбільша загроза для будь-якої алкогольної компанії 

перетинає юридичні перешкоди, які можуть виникнути, коли їм потрібно продавати на 
зовнішніх ринках. Це включає в себе бюрократичні тяганини, ліцензії та необхідні дозволи, 
які є одночасно стомливими і затяжними. 

Отже, стратегічні пріоритети Heineken - прагнення до довгострокового створення 
вартості. Стратегія Heineken побудована на чотирьох ділових пріоритетах. Вони розроблені 
для того, щоб дозволити Компанії виграти на ринку, зосередитися на довгостроковій 
стійкості бізнесу та продовжувати забезпечувати зростання та акціонерну вартість. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  

ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Обсяг реалізації і виробництва продукції є взаємозалежними показниками. В умовах 
обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається 
обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не 
виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою 
розробки виробничої програми.  

Головною метою цього аналізу є визначення темпів зростання (зниження) обсягу 
виробництва і реалізації. 

При цьому реалізуються такі завдання: 
-в динаміці за ряд років розраховують темпи зростання обсягу виробництва та об'єму 

реалізації; 
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- виявляють причини зниження об'єму продажів;
-вивчають раціональну структуру і відповідності їй номенклатури і асортименту 

продукції;
- виявляють ступінь ритмічності виробничого процесу.
Об’єкти аналізу подані на рис. 1.

Рис. 1. Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції

Основними показниками обсягу виробництва продукції є:
- товарна продукція; 
- валова продукція.
Товарна продукція — це вартість усіє ївиробленої продукції й виконаних робіт, не 

включаючи залишки незавершенного виробництва й внутрішньогосподарський оборот [2].
Валова продукція – вартість усієї виробленої продукції, включаючи незавершене 

виробництво.
Джерелами інформації для аналізу виробництва й реалізації продукції служать: 
- бізнес-план підприємства, 
- оперативні плани-графіки, 
- статистична звітність ф.№ 1-п – нпп (річна, квартальна, місячна) "Звіт з продукції", 

(додаток А5, А6). 
- бухгалтерська звітність ф.№ 2 "'Звіт про фінансові результати", 
- відомість № 16 "Рух готових виробів, відвантаження й реалізація".
Аналіз обсягів виробництва та реалізації здійснюється у вартісних і натуральних 

показниках. Порівняння темпів зростання цих показників дає змогу виділити основні 
фактори, що впливають на оціночні показники. При цьому можливі такі варіанти:

1) темпи зростання вартісних показників вищі, ніж темпи зростання натуральних. У 
цьому випадку зміна обсягів продукції зумовлена переважно зростанням цін;

2) темпи зростання натуральних показників вищі, ніж темпи зростання вартісних. У 
цьому разі зміна обсягів продукції викликана зростанням кількості виробленої реалізованої 
продукції.

В аналізі обсягів виробництва розраховують коефіцієнт асортиментної продукції, 
який характеризує ступінь виконання плану або рівня минулого року по кожному виду 
продукції. Чим вище коефіцієнт асортиментної, тим успішніше виробнича програма 
підприємства.

Важливим моментом аналізу виробництва і реалізації продукції є розрахунок зміни в 
структурі продукції.

Зміни структури продукції визначаються за рахунок зміни рівня трудомісткості.
Раціональна структура виробничої і реалізаційної продукції сприятиме збільшенню 

обсягу виробництва і реалізації.

Об’єкти 
аналізу

Обсяг виробництва і реалізації 
загалом і по асортименту

Якість продукції

Структура виробництва і реалізації 
продукції

Ритмічність виробництва і реалізації 
продукції
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Аналіз впливу структури виробництва розраховується через показник трудомісткості, 
який розраховується, як відношення заробітної плати основних працівників до вартості 
реалізованої продукції.  

Чим вище рівень трудомісткості, тим нижче рівень виробничості праці, тим 
нераціональна структура випущеної продукції і навпаки. 

Під ритмічною роботою підприємства розуміють рівномірне випускати продукцію 
відповідно до денним, декадних, місячних, квартальних графіком виробництва. 

Причини не ритмічності підприємства можна розділити на дві групи: 
- внутрішні (важкий фінансовий стан підприємства, низький рівень організації 

технології та матеріально-технічного забезпечення виробництва, низький рівень 
планування і контролю); 

-зовнішні. 
Коефіцієнт ритмічності розраховується відношенням фактичного обсягу виробництва 

в тимчасовому періоді до планового, але не вище планового рівня коефіцієнта ритмічності. 
Враховуючи те, що визначальною умовою реалізації є виробництво, особливу увагу 

приділяють факторам, що впливають на обсяг виробництва продукції, їх можна об'єднати в 
три групи: 

1) забезпеченість підприємства основними засобами та ефективне їх використання; 
2) забезпеченість підприємства сировиною і матеріалами та ефективність їх 

використання; 
3) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх 

використання. 
Виходячі зі всієї вищезазначеної інформації можна стверджувати, що підприємство 

повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально 
реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її 
якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність 
підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення. 
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НАЯВНІСТЬ ЗАГРОЗИ ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТКА ЛОГІСТИК» 

 
Сучасний економічний стан в Україні характеризується загальною фінансовою 

нестабільністю на фоні політичної та соціальної напруженості, інфляцією, що 
прискорюється, циклічними фазами спаду в галузях економіки. У таких умовах результати 
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діяльності будь-якого підприємства мають суттєві коливання під впливом численних 
факторів. У зв’язку з цим підвищується залежність життєздатності підприємства від 
своєчасного та адекватного реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, 
тому серед критеріїв успішного ведення фінансово-господарської діяльності пріоритет 
набуває механізм виявлення та подолання кризових ситуацій.  

Теоретичні основи і практичні методи забезпечення фінансової стійкості підприємств 
відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: Е.Альтмана, 
М.С. Абрютіної, І.О., О.М. Волкової, Т.В. Головко, А. Гропелі, І.С. Гуцала, Н.П. Дробот, 
В.А. Дубрової, А.П.Ковальова, А.І. Ковальова, В.В. Ковальова, Т.М. Ковальчук, 
М.Я. Коробова, Л. О. Лігоненко. 

Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має низку переваг перед іншими 
підприємствами того ж профілю для отримання кредитів, залучення інвестицій, у виборі 
контрагентів і в підборі кваліфікованого персоналу. Чим вище фінансова стійкість 
підприємства, тим більше воно незалежно від зміни ринкової кон’юнктури і, отже, тим 
менше ризик опинитися на межі банкрутства. У зв’язку з цим стратегічною метою 
діяльності будь-якого підприємства є забезпечення фінансової стійкості. Діяльність будь-
якого підприємства в умовах підвищення процесів глобалізації в економіці постійно 
піддається впливу різноманітних факторів та невизначених чинників, зумовлених 
зростанням конкуренції на ринку або нестабільністю політичної ситуації в країні. Це може 
призвести як до позитивних, так і до негативних змін в організації підприємства [1]. 

Суттєво впливають на підприємство взагалі й фінансову стійкість зокрема і зовнішні 
чинники: 1) економічні умови господарювання; 2) політична стабільність; 3) техніка і 
технологія; 4) платоспроможний попит споживачів; 5) економічна і фінансово – кредитна 
законодавча база; 6) соціальна і екологічна ситуація в суспільстві; 7) податкова політика; 8) 
рівень конкурентної боротьби; 9) розвиток фінансового і страхового ринку. 

Однією з умов забезпечення фінансової стійкості підприємства є досягнення такого 
рівня виторгу, який дасть змогу контрагентам, державі й працівникам, отримання прибутку 
для наповнення резервних фондів і виплати дивідендів. Отже, прибуток одних основних 
результатів діяльності підприємства, який в майбутньому може забезпечити йому належну 
фінансову стійкість і платоспроможність. На наш погляд, мета управління фінансовою 
стійкістю підприємства полягає в постійній підтримці заходів, спрямованих на запобігання 
кризовим ознакам втрати стабільності діяльності, платоспроможності та 
кредитоспроможності. Незважаючи на те, що фінансова стійкість підприємства 
забезпечується на довгострокову перспективу, проблеми з її забезпечення можуть виникати 
вже в поточному періоді у зв’язку із накопиченням кредиторської заборгованості та боргів 
за отриманими кредитами [2]. Отже, запобігання втраті стійкого стану необхідно постійно 
приділяти увагу, відстежуючи прояви затримки платежів покупцями продукції, 
прогнозуючи витрачання коштів на сплату кредитних зобов’язань, податкових платежів та 
витрат за іншими напрямами, тобто слід підтримувати збалансований рух грошових коштів. 

Аналіз таблиці критеріїв визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості 
показав, що підприємство має загрози втрати фінансової стійкості, так як всі показники не 
відповідають рекомендованому значенню. Так коефіцієнт автономії в 2018 році становив 
0,0441, тобто валюта балансу була на 4,41 % забезпечена власним капіталом, при 
рекомендованому значенню більше 50%. Коефіцієнт забезпеченості ВОК формування 
оборотних активів у 2018 році зменшився на 0,7259 і становив - 0,9004,  що є негативною 
тенденцією. Від’ємне значення коефіцієнта свідчить, що весь власний капітал авансовано у 
необоротних активах. А фінансування поточного господарського обороту здійснюється 
повністю за рахунок позикових коштів. Коефіцієнт інвестування склав 0,0889, що не 
відповідає рекомендованому значенню більше 1. Коефіцієнт концентрації зобов’язань при 
рекомендованому значенню менше 0,5 становив 0,9147. 
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Таблиця 1 
Критерії визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості підприємством  

(на прикладі ТОВ «ТКА ЛОГІСТИК») 
 

№ Критерій Методика 
розрахунку 

Рекомендоване 
значення 2016 2017 2018 

1 Коефіцієнт автономії 
Власний капітал 

/ Валюта 
балансу 

≥0,5 0,0308 0,0286 0,0441 

2 

Коефіцієнт 
забезпеченості 

власними оборотними 
коштами формування 

оборотних активів 

Власні оборотні 
кошти / 

Оборотні активи 
підприємства 

Збільшення -0,1589 -0,1745 -0,9004 

3 Коефіцієнт 
інвестування 

Власний капітал 
/ Необоротні 

активи 
>1 0,1884 0,0667 0,0889 

4 
Коефіцієнт 

концентрації 
зобов'язань 

Позиковий 
капітал / Валюта 

балансу 
<0,5 0,9692 0,9715 0,9147 

 
Таким чином, підприємству необхідно слідкувати, щоб дані показники відповідали 

рекомендованому значенню. Це можливо за рахунок впровадження постійного моніторингу 
фінансового стану, сконцентрувати зусилля на усуненні неплатоспроможності за рахунок 
перевищення обсягу коштів над обсягом невідкладних фінансових зобов'язань у 
короткостроковому періоді; збільшення операційного доходу від реалізації продукції за 
рахунок оптимізації цінової  політики, скорочення постійних і змінних витрат, здійснення 
ефективної податкової політики, застосування системи знижок; збільшення іншого 
операційного доходу за рахунок здачі в оренду устаткування, приміщень; збільшення 
іншого доходу за рахунок реалізації устаткування, що не використовується; збільшення 
обсягів випуску і продажу на плановий період за рахунок більш повного використання 
потужностей та розширення ринків збуту продукції; зниження витрат на виробництво і 
реалізацію продукції за рахунок зниження простоїв, підвищення продуктивності праці, 
зниження постійних витрат на одиницю продукції. Впровадження даних пропозицій 
дозволить уникнути загрозу втрати фінансової стійкості. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

 НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
 

Функціонування підприємств в умовах жорсткої конкуренції ринку стимулює їх до 
активного використання ресурсів нового покоління, які активно представлені  
нематеріальними активами.  

Дослідженням проблематики, пов’язаної із аналізом ефективності використання 
нематеріальних активів займалися такі науковці як Н.В. Артеменко [1], Ю.В. 
Подмешальська [2], І.Б. Садовська [3], А.В. Череп [4] та інші. Однак, варто зауважити, що 
на сьогодні це питання ще не достатньо висвітлене в економічній літературі. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей методики аналізу ефективності 
використання нематеріальних активів на підприємстві.  

Більшість авторів прийшли до висновку, що нематеріальні активи – це немонетарні 
активи або матеріальна речова форма яких не має суттєвого значення для їх застосування у 
господарській діяльності та строк корисного використання яких більше одного року [3].  

Цей вид ресурсів є важливим атрибутом діяльності підприємства, що  відображається 
на обсягах його доходу від реалізації продукції, собівартості продукції, рівні затрат, 
прибутку та рівні рентабельності. У кінцевому варіанті це впливає на ринкову вартість 
самого підприємства як цілісного майнового комплексу, а також на його ділову репутацію 
на ринку.   

Важливим елементом є аналіз структури і динаміки нематеріальних активів, адже чим 
вища їх вартість у загальній вартості активів, тим краща  інвестиційна привабливість 
підприємства. При аналізі структури виділяють наступні напрями (табл. 1). 

Таблиця 1  
Класифікація нематеріальних активів 

 
Нематеріальні активи 

Напрямки Характеристика 
 

За джерелами 
надходження 

 
 

внесені засновниками; 
придбані за плату або в обмін на інше майно; 
отримані безоплатно від юридичних і фізичних осіб; 
субсидії державних органів. 

За ступенем 
правового захисту 

 

авторські права; 
патенти на винаходи; 
зареєстровані ліцензії; 
свідоцтва на корисну модель; 
свідоцтва на товарний знак; 
свідоцтва на право користування найменуванням місця 
походження товару; 
свідоцтва про офіційну реєстрацію програм ЕОМ, баз даних 
і топології мікросхем; 
патенти на промислова зразки 
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Основною метою економічного аналізу наявності, стану та ефективності 
використання нематеріальних активів (рис. 1) є пошук шляхів зниження витрат 
виробництва, збільшення продуктивності праці та рівня результативності [4]. 

  

Рис. 1. Схема комплексного аналізу нематеріальних активів підприємства

Можливі й інші етапи здійснення економічного аналізу використання нематеріальних 
активів. Їх вибір визначають особи, які його проводять. Відповідно до поставленої перед 
аналітиками мети, можуть змінюватися порядок та етапи аналізу використання 
нематеріальних активів. При цьому варто дотримуватися системного підходу, який може
найоптимальніше та найефективніше забезпечити наявність та рух нематеріальних активів 
на підприємстві.

Таким чином, нематеріальні активи можна розглядати як складову частину аналізу 
фінансового стану підприємства, яка сприяє підвищенню ефективності системи управління 
конкурентоздатності продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках збуту. 

Однак, варто звернути увагу на питання більш повного розкриття процедури оцінки 
ефективності вкладень в нематеріальні активи, яке на сьогодні є актуальним у зв’язку з 
необхідністю прийняття рішень щодо капітальних інвестицій та визначення ринкової 
вартості ресурсів. Це стане темою наступного дослідження.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АГРАРНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасне ринкове середовище вітчизняної економіки і постійне загострення 
конкуренції між товаровиробниками за ринки збуту, ресурси та необхідність запобігання 
загрозам фінансових ризиків підвищують в агробізнесі вимоги до керівників і фахівців за 
результативність і наслідки прийняття управлінських бізнес-рішень. В цих умовах 
стратегічною складовою бізнесу повинен стати аудит, як відповідь на стійку тенденцію до 
ускладнення ведення бізнесу в сільському господарстві через об’єктивні процеси його 
інтеграції в світову економіку, зростаючу потребу залучення кредитного фінансування і 
реалізацію інвестиційних проектів. 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність», аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з перевірки даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової 
звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або 
іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, 
з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 
аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [1]. 

Незважаючи на високу інвестиційну привабливість, агробізнес залишається одним з 
найбільш ризикованих видів економічної діяльності, що зумовлено непередбачуваним 
впливом як погодно-кліматичних, так і ринкових чинників. Все це зумовлює об’єктивну 
потребу в аудиті для оцінки фінансового стану бізнесу і пошуку його слабких сторін. 

Однак, при організації проведення аудиту сільськогосподарського підприємства 
необхідно знати окремі галузеві особливості його економічної діяльності, що мають бути 
враховані в перевірці. Насамперед, до них слід віднести: 

– суттєвий вплив природно-кліматичних умов на виробничі і фінансові результати 
господарської діяльності; 

– сезонний характер виробництва та реалізації продукції; 
– наявність незавершеного виробництва, а також різні за тривалістю операційні 

технологічні цикли в рослинництві і тваринництві; 
– вплив на виробництво біологічних чинників, що пов’язані із живими організмами; 
– обмежений доступ до фінансово-кредитних ресурсів та висока відсоткова вартість 

банківського їх обслуговування порівняно із іншими суб’єктами господарювання; 
– інші чинники організаційно-правового і технологічного характеру. 
На наше переконання, аудит сільськогосподарського підприємства можна віднести до 

окремого різновиду більш поглибленої і спеціалізованої перевірки ведення бізнесу на 
предмет не лише відповідності діючому фінансовому законодавству, але й у загальному 
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розумінні – об’єктивна оцінка його ефективності у відношенні до тих чи інших критеріїв. 
Ці критерії можуть охоплювати складні питання взаємозв’язку організації виробництва і 
операційної діяльності, дотримання технологічних вимог і норм, інші аспекти. 

Як правило, аудит фінансової звітності здебільшого застосовують у своїй діяльності 
великі і окремі середні аграрні підприємства, тоді як для більшості господарств він є перш 
за все виключенням, а ніж правилом в повсякденній сфері економічних відносин. 

Виникає закономірне питання: чому агробізнес не приділяє належної уваги аудиту 
власного виробничо-фінансового стану та економічної діяльності ? Відповідь, на наш 
погляд, не може мати лише просте пояснення щодо відсутності зацікавленості, небажання 
витрачати грошові кошти на незрозумілу для багатьох аграріїв перевірку їх фінансового 
стану, або ж навіть посиланням на традиційний вітчизняний менталітет, який з 
пересторогою сприймає усі ці новації. 

Водночас, аудит також не менш важливий безпосередньо для самого агробізнесу, адже 
дозволяє зі сторони незалежного спостерігача подивитися на його ефективність, виявити 
слабкі місця та оцінити можливі подальші кроки щодо обґрунтування перспектив, які мають 
за мету не лише сприяти підвищенню конкурентних переваг підприємства, але й 
забезпечити їх адаптацію до ринкового економічного середовища та умов господарювання. 

Фінансові аспекти аудиту полягають не лише у оцінці достовірності ведення 
бухгалтерського обліку витрат і доходів, але й комплексному його аналізі як з точки зору 
чіткого дотримання вимогам діючого законодавства, так й доцільності тих чи інших 
управлінських рішень з врахуванням певних особливостей технології виробництва. Це 
потребує не лише відповідної кваліфікації, але й відповідного фахового рівня і досвіду, 
оскільки сільське господарство має безліч особливостей технологічної організації 
виробництва, притаманних лише цій галузі економіки. 

Загалом потреба в аудиті аграрного підприємства об’єктивно зумовлена нинішнім 
досить складними перехідним періодом адаптації вітчизняного сільського господарства до 
інноваційних технологій, іноземних інвестицій, сучасних стандартів ведення бізнесу в 
процесі його інтеграції зі світовим ринком. З іншої сторони аграрії постійно відчувають 
потребу в залученні додаткового обігового капіталу, що зумовлює їх дотримуватися 
прозорих умов ведення бізнесу та переходу на сучасні стандарти фінансової звітності.  

Враховуючи усі вище перелічені особливості, аудит сільськогосподарського 
підприємства доцільно проводити в декілька етапів (рис. 1). 

На початку аудиту першочерговою ціллю є аналіз дотримання правових аспектів при 
створенні даного підприємства, вивчення установчих документів, які є базовою основою 
його функціонування, на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства. 

Наступним кроком є аудит грошових коштів, зокрема касових операцій та за 
рахунками в банках. Він безпосередньо включає перевірку наявності і збереження грошових 
коштів у касі, операцій з руху готівки в касі, операцій на рахунках в банку, аналіз матеріалів 
інвентаризації, а також звітності. 

Після цього слід приступати до аудиту основних засобів та інших необоротних 
активів, що потребує додаткової уваги. По завершенні попереднього етапу приступають до 
аудиту нематеріальних активів. Досить відповідальною ділянкою є аудит оплати праці. 

Не менш важливе значення слід приділити аудиту розрахункових і кредитних 
операцій, як інструменту вивчення і виявлення можливих кризових явищ та ситуацій в 
майбутньому.  

Особливу увагу також приділяють аудиту податків та інших платежів до бюджету, що 
зумовлено високою фінансовою відповідальністю будь-якого суб’єкта господарювання за 
вказаними зобов’язаннями перед державою. 

Важливою ділянкою є аудит доходів від реалізації продукції та витрат діяльності 
підприємства, що дозволяє комплексно вивчити підґрунтя його фінансового стану. 
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Рис. 1 Методика проведення аудиту сільськогосподарського підприємства
Джерело. Узагальнено автором самостійно на основі огляду робіт [2-4] 

На завершальному етапі проводиться аудит  фінансової і податкової звітності 
сільськогосподарського підприємства.

У підсумку варто відзначити, що для отримання достовірних аудиторських висновків 
про результати господарської діяльності сільськогосподарського підприємства необхідно 
враховувати вплив погодно-кліматичних чинників та ринкової кон’юнктури на основні його 
виробничі і економічні показники. Тому доцільно показники звітного періоду на дату 
аудиторської перевірки аналізувати із аналогічними не за минулий рік, а як мінімум за 3 чи 5 
останніх років.  

Загалом аудит сільськогосподарського підприємства потребує системного підходу до 
організації його проведення та зваженого врахування усіх особливостей і економічних 
аспектів галузевого характеру агропромислового виробництва.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 9, с. 50 URL
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.

2. Сардачук І. І. Проблеми організаційного та методичного забезпечення аудиту 
підприємств АПК. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». 2007.  № 577.  С. 361–367.

3. Горяєва О. С. Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні: 
навчальний посібник. Київ: Юридичний світ, 2014. 223 c.

4. Костюк Б. В. Організація податкового аудиту на підприємстві. Економіка і регіон.
2015. № 1. С. 124–129.

146



5. Мних Є. В., Бардаш С. В.,  Назарова К. О. Фінансовий аудит: інформаційно-
аналітичне забезпечення: монографія; ред. Є. В. Мних. Київський національний 
торгівельно-економічний університет. Київ: КНТЕУ, 2015. 415 c. 

6.  Білецька Н. В. Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної 
діяльності підприємства. Бізнес Інформ.  2016. № 1. С. 248–252. 

 
 

Кіндрацька Г.І. 
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу  

Національний університет «Львівська політехніка» 
м. Львів 

 

ДОСУДОВА САНАЦІЯ БОРЖНИКА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ 
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ 

 

Одним з ефективних механізмів удосконалення врегулювання неплатоспроможності 
підприємства є оздоровлення його діяльності через процедуру санації. Санація 
здійснюються з метою запобігання визнанню боржника банкрутом і його ліквідації, 
передбачає оздоровлення фінансового стану боржника та задоволення вимог кредиторів. 

Згідно з чинним законодавством санація може відбуватися: до відкриття провадження 
у справі про банкрутство (досудова санація) і під час провадження у справі про банкрутство, 
тобто згода між боржником і кредитором (кредиторами) може бути досягнута як до, так і 
після виникнення заборгованості боржника. 

Механізм досудової санації має істотні переваги, зокрема надає можливість без 
особливих репутаційних ризиків отримати певні кредитні канікули і вирішити проблему 
погашення боргів перед кредиторами протягом 12 місяців. Удосконалення системи 
управління фінансами чи проведення реструктуризації може «врятувати» підприємство, 
якщо воно зможе розрахуватися з боргами. Однак, як показує практика, механізм досудової 
санації підприємств застосовується в Україні не часто. 

Регулюється процедура санації чинним Законом України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [1], а з 21.10.2019 р. – 
Кодексом України з процедур банкрутства (надалі – Кодекс) [2]. Прийняття нового Кодексу 
має на меті спростити підприємствам доступ до механізму оздоровлення та розширити їхні 
можливості, наприклад, в одну процедуру об’єднано мирову угоду та санацію. 

Ініціювати досудову санацію згідно з [1] можуть боржник або кредитор, а відповідно 
до Кодексу – лише боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) [2].   

Процедура досудової санації, згідно з Кодексом, здійснюється відповідно до плану 
санації, який, як і під час судової санації, обов’язково погоджується з усіма забезпеченими 
кредиторами та підлягає затвердженню господарським судом. Водночас за відсутності 
такого плану суд вводить процедуру ліквідації.  

Прийняття господарським судом заяви про банкрутство підприємства передбачає, що 
відповідне оголошення публікується на офіційному сайті Вищого господарського суду 
України, а інформація вноситься до Єдиного реєстру підприємств. За умови початку 
досудової санації публікується тільки оголошення про прийняття судом до розгляду заяви 
про затвердження плану санації боржника, що, очевидно, зменшує його репутаційні втрати 
порівняно з процедурою банкрутства.  

Ці норми певним чином удосконалюють теперішню практику, коли рішення щодо 
оздоровлення підприємства ухвалюються без розроблення плану санації і мають досить 
умовний характер. Передумовою такої негативної практики є норма Закону [1], згідно з 
якою керуючий санацією має подати до суду розроблений та схвалений кредиторами план 
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санації боржника протягом трьох місяців з дня винесення відповідної ухвали. Примірну 
форму плану санації визначає та затверджує Державний орган з питань банкрутства. А для 
конкретного підприємства-боржника план має враховувати його санаційні можливості. 
Відсутність обґрунтованого плану зводить всі зусилля під час процедури санації до 
впровадження лише часткових заходів, які не забезпечують необхідну ефективність 
механізму врегулювання неплатоспроможності. Досягти бажаного результату можна лише 
за умови формування комплексного плану санації, реалізація якого має впливати як на 
фінансові результати діяльності боржника в найближчий період, так і на забезпечення його 
стійкого розвитку в далекій перспективі.  

До плану санації має бути додано «ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність 
для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника» [2]. Сутність 
ліквідаційного плану в Кодексі не розкрита, тому виникає проблема у формуванні 
відповідної методики аналізу. Серед науковців дискутуються можливості оцінювання 
санаційної спроможності підприємства. Популярним є підхід, при якому санація може бути 
визнана ефективною, якщо  підприємство у короткостроковій перспективі може підвищити 
ефективність діяльності, досягти задовільного рівня ліквідності та фінансової стійкості, а у 
довгостроковій перспективі – забезпечити зростання виробничого потенціалу, вийти на 
нові ринки тощо, тобто бути спроможним досягти стратегічних цілей, відображених у плані 
санації підприємства. 

Також у ст. 5 Кодексу зазначено доцільність додавання до плану санації фінансового 
аналізу, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації. Очевидно, 
що у цьому разі виникає закономірна потреба у методиці проведення двох видів аналізу: 
ліквідаційного і фінансового. 

На практиці застосування такого ефективного інструмента подолання 
неплатоспроможності підприємства тісно пов’язане з необхідністю виявлення ознак 
банкрутства. На стадії досудової санації для здійснення фінансового аналізу можна 
застосувати Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 
доведення до банкрутства, які мають на меті визначення «однозначних підходів під час 
аналізу фінансово-господарського стану підприємств…та відновлення платоспроможності 
підприємств шляхом їх санації» [4]. За результатами аналізу фінансового стану можна 
говорити про ознаки потенційного банкрутства, якщо на початку і наприкінці звітного 
кварталу наявні ознаки поточної неплатоспроможності, а наприкінці звітного кварталу 
коефіцієнт покриття і коефіцієнт забезпечення власними засобами менші за їхні нормативні 
значення – відповідно 1,0 та 0,1. Якщо ж наприкінці звітного кварталу хоча б один із 
зазначених коефіцієнтів перевищує нормативне значення, або протягом звітного кварталу 
спостерігається їх зростання, то можуть бути застосовані позасудові заходи відновлення 
платоспроможності або санації боржника під час провадження справи про банкрутство [4]. 

Водночас, як зазначають багато науковців і практиків, ці Методичні рекомендації, 
незважаючи на широкі можливості застосування, мають істотні недоліки, зокрема 
запропонована сукупність показників не є достатньо інформативною для формулювання 
обґрунтованих висновків; не охоплює всі напрями аналізу фінансового стану; не забезпечує 
однозначного визначення ознак певного виду неспроможності (приховування, фіктивного 
чи доведення до банкрутства) підприємства тощо. Тому, на нашу думку, доцільно 
удосконалити ці Методичні рекомендації, або ввести в дію нові, що були б адаптовані до 
можливостей санації боржника, зазначених у Кодексі.  
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ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Оцінка потенціалу організаційної структури управління торговельного підприємства 
являє собою вивчення сукупності показників, що  відображають аспекти господарських 
процесів, що містить узагальнюючі висновки про  результати діяльності об'єкту. Така 
оцінка торговельних підприємств є одною з головних умов підвищення ефективності їх 
діяльності. 

Метою системи організаційного моделювання є виділення таких напрямків 
організаційного розвитку економічних систем, що можуть бути перспективними, розробка 
механізму та його інструментарію для оцінки ефективності проведених змін організаційної 
структури. При вирішенні задач такого роду необхідно досліджувати особливості, умови, 
обмеження, що характеризують корпоративне управління,виділити та оцінити ряд 
чинників ефективності та впливаючих параметрів, дати оцінку узгоджуванністі механізму 
корпоративного управління та ефективності взаємодії проміж учасниками корпоративної 
системи. 

Важливість цієї задачі обумовлюється, насамперед, тим, що організаційна структура 
- це складова частина економічного потенціалу торговельного підприємства, вона не існує 
сама по собі, і в складі загального економіічного потенціалу забезпечує ефективне 
використання всіх наявних у торговельного підприємства ресурсів. 

Слід відмітити, що на практиці використовуються різні методології оцінки 
ефективності організаційних структур. Деякими авторами [1,2,3,4] в якості критерію 
пропонується оцінка повноти та стійкості досягнення кінцевих цілей систем управління з 
одночасною оцінкою величини витрат, повязаних з функціюнуванням організаційної 
структури. Для цих цілей розробляється еталонний варіант організаційної структури та 
оцінюється його ефективність, з якою потім порівнюється ефективність фактично діючого 
аналогу. У якості показників ефективності обираються ті, що оцінюють кінцеві результати 
діяльності торговельного підприємства (обсяг продажу товарів, cобівартість реалізованих 
товарів, прибуток, обсяг інвестицій тощо), а також ті, що оцінюють організацію процесу 
управління (витрати на утримання управлінського персоналу, експлуатацію обладнання, 
будівель та споруд, продуктивность праці робітників апарату управління). 

 Інший підхід передбачає складання матриці, у якій по горизонталі перераховуються 
основні функціі торговельного підприємства, а по вертикалі- структурні одиниці (або 
виконавці), які відповідають за виконання функцій, які відображено по горизонтальному 
рядку. На перетинанні рядків та стовпців виявляється той підрозділ, що виконує дану 
роботу. Якщо це відповідає наміченим цілям управління, то в клітині ставиться плюс, а 
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якщо ні- мінус. Далі аналізуються причини наявності мінусів та приймаються управлінські 
рішення, згідно яких коригуються штатні розклади. 

Ефективність організаційної структури управління можливо визначити, на нашу 
думку, за допомогою системи показників, наведених в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Система показників для оцінки рівня ефективності організаційної структури 

торговельного підприємства 
№ 
з/п 

Показник Формула 
розрахунку 

Позначення Рекомен-
доване 

значення 

1 

Рівень визначеності 
цілі 

К1=m1/m0 m1 – кількість підрозділів, на 
яких сформульовані, обгрунтовані 
та взаємопов’язані цілі; 
m0 – загальна кількість 
підрозділів. 

1 

2 Коефіцієнт охоп- 
лення мети 

К2= Цн/Цz Цн- кількість нормативних ці- 
лей відділу; 
Цz- кількість цілей, що відобра- 
жені в положенні про відділ 

1 

3 Коефіцієнт охоплення 
функцій 

К3=Фд/Фн Фд-  кількість дійсних функцій, 
що реалізуються в організаційній 
структурі; 
Фн- кількість функцій згідно  
нормативу 

1 

4 Коефіцієнт дублюван- 
ня та ігнорування  
функцій 

К4=(Фн-
Фді)/Фн 

Фді- кількість функцій в органі- 
заційній структурі, що дублю- 
ються та ігноруються 

1 

5 Коефіцієнт спеціалі- 
зації по j-тій функції 

К5=m0/(m0 
+∑mфj) 
 

mфj- кількість підрозділів, в яких 
дублюється j-та норматив- 
на функція 

1 

6 Коефіцієнт спеціалі- 
зації по j-тій цілі 

К6=m0/(m0 
+∑mцj) 
 

mцj- кількість підрозділів, що 
мають j-ту ціль(нормативну), 
що дублюється 

1 

7 Питома вага посад, 
для яких визначено  
реальні права та обо- 
в’язки 

К7=Двизн/Д Двизн-  кількість посад, для яких 
в інструкціях визначено права 
та обов’язки; 
Д- загальна кількість посад 

 
1 

8 Середня оцінка дос- 
татності прав j-того 
підлеглого співробіт- 
ника для виконування 
його обов’язків 

К8=1/((∑(aп 
+ 
ак)/2)/n) 

ап та ак- оцінка достатності прав 
у j-того підлеглого та 
його керівника; 
n- загальна чисельність співро- 
бітників 

0,33 

9 Питома вага чисель- 
ності керівників у за- 
гальній чисельності 
персоналу підприєм- 
ства 

К9= Чк/Чпп Чк- чисельність керівників; 
Чпп- загальна чисельність 
персоналу підприємства 

0,15 
 
 
 

 
 

На підставі отриманих результатів відхилень фактичних значень вище наведених 
коефіцієнтів від рекомендованих (нормативних), можна зробити якісну оцінку існуючої 
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моделі організаційної структури конкретних торговельних підприємств. В якості одного з 
варіантів вирішення цієї проблеми нами пропонується матриця, в якій наводяться градації 
відхилень та відповідні їм якісні оцінки рівня ефективності тих чи інших організаційних 
систем. При цьому слід відзначити, що нам уявляється спірною та дискусійною пропозиція 
щодо створення еталону як самої організаційної структури торговельного підприємства, 
так і еталону розрахунку її ефективності через велике різноманіття чинників, що 
впливають на неї.  

Нами розроблено матрицю оцінки рівня ефективності організаційної структури 
торговельного підприємства, в якій експертним шляхом надано бальну оцінку значимості 
показників, що впливають на цілі діяльності торговельного підприємства. Чим вище бал, 
тим сильніша значимість показника. 

У таблиці 2 нами також наводиться плоска шкала оцінки. 
 Таблиця 2 

Якісна оцінка рівня організаційної структури торговельного 
підприємства 

 Ступінь 
відхилення інтегральної 
оцінки від цільового стану 
(ідеального) 

0 – 0,15 0,15 – 0,35 0,35 – 0,65 ≥ 0,65 

Якісна оцінка рівня 
організаційної структури 

В цілому 
відповідає 

Задовільна Слабка 
відповідність 

Невідпо
відність 

 
На основі постійного моніторингу кількісних значень показників оцінки, що 

виставляються спеціалістами експертної групи, розробляються заходи і програми щодо 
коригування організаційної структури підприємства, що повинно забезпечити її найбільш 
ефективне функціонування. 

Таким чином, запропонована нами модель дає можливість отримати об’єктивні 
результати оцінки ефективності процесу управління організаційними змінами у вигляді 
порівняльного рівня ефективності чи кінцевих варіантів організаційних структур, чи 
послідовних еволюційних структур при тривалих організаційних змінах, що відображають 
стратегію організаційних змін корпоративних систем. 

На основі наведеної нами методики оцінки можливо суттєво впливати на 
ефективність роботи торговельного підприємства, підвищення рівня його рентабельності 
та конкурентоспроможності. 
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ОЦІНКА КРИЗИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ 
ПАТ«ЕЛЬВОРТІ» 

 
Головним фактором успішної діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є його 

прибутковість. Окреслити шляхи та можливі резервні заходи з метою підтримання 
прибутковості підприємств в умовах кризи – пріоритетне завдання сьогодення [1, с. 632].  

Вивченням питань, що стосуються прибутковості підприємства займається багато 
вчених-економістів, у тому числі О. Бєлєнкова, К. Т. Кривенко, Л. М. Дзюбенко, О. А. 
Зінченко, Л. В. Юрчишена, С. Д. Супрун, О. В. Короткевич та інші [2, c. 105].  

Фінансовим результатом господарської діяльності будь-якого підприємства виступає 
його прибутковість, яка характеризується абсолютними (сума прибутку) та відносними 
(рівень рентабельності) показниками [3, с. 35]. 

При створенні підприємства його власників хвилює перш за все його прибутковість, 
що означає покриття прибутком витрат організації. Чим більший прибуток, тим 
ефективніше відбувається розвиток і з’являються можливості для розширення виробничої 
діяльності підприємства. 

Проаналізуємо стан прибутковості підприємства на прикладі ПАТ «Ельворті» (табл. 1). 
Таблиця 1 

Критерії оцінки кризи прибутковості підприємства 

 Критерій Рекомендоване 
значення 2014 2015 2016 2017 

1. 
Темп зростання 

валового прибутку 
(збитку) 

Зростання (у разі 
наявності 
прибутку); 

зменшення (у разі 
наявності збитку) 

173,62 149,08 197,96 114,29 

2. 
Темп зростання 

прибутку (збитку) від 
операційної діяльності 

201,95 109,83 315,94 100,64 

3. 
Темп зростання 

прибутку (збитку) до 
оподаткування 

145,53 106,27 541,50 97,02 

4. 
Темп зростання 

чистого прибутку 
(збитку) 

145,53 86,31 546,71 97,00 

5. 

Темп зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого збитку 

127,29 110,07 148,93 131,79 

6. 
Наявність 

(відсутність) власних 
оборотних коштів) 

>0 -6748 -21365 59574 177114 

7. 

Коефіцієнт 
співвідношення 

сукупних витрат до 
сукупних доходів 

<1 0,92 0,96 0,83 0,86 
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Продовження табл. 1 

8. 

Коефіцієнт 
співвідношення 

темпів зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого збитку 
до темпів зростання 
власних оборотних 

коштів 

≥1 -0,60 1,63 -0,19 0,80 

9. Валова рентабельність 
(збитковість) активів 

Збільшення (у разі 
рентабельності); 

зменшення (у разі 
збитковості) 

34,34 28,67 44,46 45,90 

10. 
Рентабельність 
(збитковість) 

операційної діяльності 

Збільшення (у разі 
рентабельності); 

зменшення (у разі 
збитковості) 

19,20 12,79 32,17 28,01 

Джерело: розраховано з використанням річної фінансової звітності ПАТ «Ельворті» за 
2014-2017 рр. 

 
Проаналізувавши таблицю 1 можна сказати, що стан прибутковості в цілому добрий. 
Згідно з даними таблиці 1 на ПАТ «Ельворті» протягом досліджуваного періоду 

спостерігається коливальна тенденція темпу зростання валового прибутку. В 2017 році 
порівняно з 2016 роком він зменшився на 83,67% що є негативною тенденцією, однак все 
одно валовий прибуток зростав. Найбільше зростання спостерігається у 2016 році. У 
порівнянні із 2015 роком темп зростання валового прибутку збільшився на 48,88%. 

Також спостерігається коливальна тенденція темпу зростання прибутку від 
операційної діяльності. В 2017 році порівняно з 2016 роком прибуток від операційної 
діяльності значно зменшився (майже в 3 рази), що є негативною тенденцією, однак все одно 
прибуток від операційної діяльності  кожного року у порівнянні з минулим зростав. Даний 
показник найбільшого свого зростання досяг у 2016 році у порівнянні із 2015 роком. 

В 2017 році спостерігається негативна тенденція до зменшення темпу зростання 
прибутку до оподаткування, та відповідно чистого прибутку. Порівняно з 2016 роком дані 
показники зменшилися майже в 5,5 рази.  

Темп зростання нерозподіленого прибутку також за аналізований період мав 
коливальну тенденцію. У 2015 році у порівнянні із 2014 роком він зменшився на 17,2%, у 
2016 у порівнянні із 2017 роком – збільшився приблизно на 38,9%, а ось у 2017 у порівнянні 
із 2016 роком – зменшився на 17,2%. Але все ж таки спостерігається зростання 
нерозподіленого прибутку. 

Діяльність ПАТ «Ельворті» протягом 2014-2015 рр. характеризувалася відсутністю 
власних оборотних коштів, тобто підприємство було нездатне самостійно забезпечувати 
свою діяльність. У 2016-2017 рр. ситуація змінилася і товариство вже мало власні оборотні 
кошти які дорівнювали 59 574 тис. грн. та 177 114 тис. грн відповідно. 

Позитивним для підприємства є також значення показника коефіцієнту 
співвідношення сукупних витрат до сукупних доходів. Протягом аналізованого періоду він 
відповідав рекомендованому значенню. У 2014 році на 1 грн сукупних доходів приходилося 
92 копійки сукупних витрат, а ось вже у 2017 році – 86 копійки. 

Оскільки на підприємстві інтенсивність росту власних оборотних коштів вища за темп 
росту нерозподіленого прибутку, то можна сказати про зародження кризи прибутковості. 
Це пояснюється тим, що уповільнення процесу накопичення прибутку в балансі 
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обумовлюється зменшенням прибутковості. В 2017 році порівняно з 2016 роком коефіцієнт 
співвідношення темпів зростання нерозподіленого прибутку до темпів зростання власних 
оборотних коштів дещо збільшився (на 0,99), що свідчить про незначне покращення 
ситуації, однак все одно даний показник менше рекомендованого значення – 1.  
Розглядаючи показник валової рентабельності можна сказати наступне, що у 2015 році у 
порівнянні із 2014 рокомвін зменшився на 5,67%, а у наступних роках  - збільшувався і у 
2017 році дорівнював 45,9%. Тобто з кожним роком ефективність виробничої діяльності 
підприємства, а також ефективність політики ціноутворення збільшується.  

Рентабельність операційної діяльності то погіршувалася, то покращувалася. У 2016 
році у порівнянні із 2015 роком рентабельність збільшилася на 19, 4%, проте вже у 2017 
році у порівнянні із 2016 роком вона зменшилася на 4,2%. 

З метою підвищення рівня прибутковості, підприємству рекомендовано: 
1) оптимізувати постійні та змінні витрати за рахунок сумісництва професій, 

використання енергозберігаючих технологій, раціонального використання сировини та 
матеріалів; 

2) покращити структуру власного капіталу за рахунок: збільшення капіталу в 
дооцінках  шляхом залучення додаткових внесків членів товариства у грошовій чи майновій 
формі; нарощування темпів росту додаткового капіталу шляхом зростання вартості 
реалізації емітованих акцій та її перевищення над їх номінальною вартістю; інвестування 
капіталу засновниками понад зафіксований розмір статутного капіталу; створення фонду 
резервного капіталу шляхом відрахування чистого прибутку  до резервного капіталу на 
випадок виникнення непередбачуваних обставин; оптимізації структури власного капіталу 
за рахунок нарощування нерозподіленого прибутку. 

3) збільшувати власні оборотні кошти та нерозподілений прибуток шляхом 
збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції, що в свою чергу можливо при 
ефективному використанню технічних ресурсів; 

4) оптимізувати структуру необоротних активів шляхом: 
- скорочення частки недіючого устаткування; 
- запровадження новітніх технологій при створенні продукції; 
- застосування прогресивних форм організації виробництва; 
- забезпечення подальшої інтенсифікації виробничих процесів. 
Практичне впровадження всіх вище наведених рекомендацій дозволить підприємству 

покращити прибутковість та уникнути її кризи. 
Для покращення показників рентабельності як головних коефіцієнтів прибутковості 

господарської діяльності, потрібно, перш за все, розширювати обсяги виробництва та 
знижувати собівартість продукції; розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент та 
підвищувати якість продукції, впроваджувати заходи по підвищенню продуктивності праці 
своїх працівників; грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями; 
вміти доцільно розміщувати отриманий раніше прибуток для досягнення оптимального 
ефекту та з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в розпорядженні 
підприємства.  
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Харчова промисловість одна з найбільш вагомих галузей реального сектора 
економіки. Її розвиток набуває стратегічного характеру, оскільки припускає вирішення 
основної проблеми − забезпечення продовольчої безпеки держави. У зв’язку з цим, 
перспективи інтенсивної діяльності харчових підприємств пов’язані з формуванням 
інноваційної моделі їхнього економічного розвитку. Переважна частина ключових питань 
такого розвитку пов’язана з позитивною адаптацією системи ресурсопостачання на 
переробні підприємства до умов і вимог ринкової моделі господарювання, до суттєвих змін, 
що сформувалися останнім часом у виробничо-технологічних зв’язках, формах і глибині 
економічних відносин харчової промисловості з суміжними й іншими галузями, з якими 
вона технологічно зв’язана [1, с. 145]. 

На ефективність діяльності підприємств харчової промисловості впливає низка 
чинників, що подані в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні чинники, які впливають на ефективність діяльності підприємств харчової 

промисловості України 
Рівень Чинники 

Макроекономічний 
порушення технологічної схеми «постачання сировини – 
переробка – реалізація», яка раніше існувала  між 
сільськогосподарськими та харчовими підприємствами 

Мезоекономічний недостатня увага до фондових інструментів залучення 
інвестицій 

Мікроекономічний 

наявність значної кількості зношених основних засобів та 
переважно екстенсивний режим їхнього розширеного 
відтворення 
 
генерування збитків від здійснення господарської діяльності 
 
нестача власних обігових коштів 
 
недостатнє використання управлінським персоналом 
підприємств інструментарію фінансового менеджменту  

Джерело: складено автором на основі [1, с. 145] 
 

Світовий  досвід  господарювання  свідчить, що якісне інтенсивно-інноваційне 
функціонування підприємств харчової промисловості можливе при дотриманні низки умов, 
а саме:  

− існуванні системи стабільних постачань сировини на переробні підприємства; 
− наявності сучасної матеріально-технологічної бази;  
− наявності платоспроможного попиту споживачів на вироблену продукцію та ін. 
У зв'язку з цим, одним із основних чинників, що перешкоджають на 

макроекономічному рівні стійкому зростанню як аграрної, так і переробної сфер АПК, є 
порушення між ними механізму «постачання сировини − переробка – реалізація». На 
діяльності харчових і переробних підприємств цей чинник відбивається в перебоях у 
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постачаннях сировини і завантаженні виробничих потужностей, тобто слабких сигналах 
ризику входження організації в кризовий стан; на діяльності сільськогосподарських − 
розвитком диспаритету цін і, відповідно, втраті стабільного ринку збуту своєї продукції. 

Цією ситуацією успішно скористалися посередницькі структури, що привласнюють 
собі значну частину тієї ренти, яка раніше (при постачаннях сировини «на пряму») 
розподілялася між аграрною і переробною сферою АПК.    

Зазначені процеси призвели до того, що основними постачальниками сировини на 
переробні підприємства є торгово-посередницькі організації. При цьому основним 
стимулом до продажу сировини саме комерційним структурам для аграріїв є негайне 
отримання виручки від реалізації за вироблену продукцію, розмір якої набагато менше, ніж 
при укладанні договорів на постачання продукції безпосередньо з переробними 
підприємствами. Ці процеси найбільшою мірою виявляються в галузях із сезонним типом 
виробництва продукції (молочній і плодоовочевій), для яких характерна відсутність або 
наявність майже повністю зношеного складського й холодильного устаткування, що не 
дозволяє зберігати корисні властивості продукції протягом тривалого часу. 

Відповідно, створюється об'єктивна необхідність, як для сільськогосподарських, так і 
для переробних підприємств у розробці заходів організаційного характеру для узгодження 
економічних інтересів партнерства, оскільки ці процеси підвищують оборотність капіталу 
даних підприємств, нарощування їхнього виробничого потенціалу, і, як наслідок, обсягів 
виробництва продукції кінцевого споживання.  

 Ще одним макроекономічним чинником, що негативно впливає на діяльність 
підприємств харчопереробного підкомплексу, є зниження купівельної спроможності 
населення. За даними головного управління статистики активізація інфляційних процесів в 
економіці України відбилася значним підвищенням ринкових цін практично на всі товари 
народного споживання, зокрема на продукти харчування, особливо на овочі.  

Таким  чином,  основні чинники, що впливають на ефективність діяльності харчових 
підприємств на макро - і мезоекономічному рівнях: низька інноваційна активність, 
відсутність налагоджених інтеграційних зв'язків між постачальниками сировини й 
виробниками кінцевої харчової продукції, відсутність налагодженої матеріально-технічної 
бази на підприємствах галузі та ін. зумовлюють зниження рівнів їх 
конкурентоспроможності як на внутрішньому, так й на зовнішніх ринках. 

Для поступової нейтралізації негативної дії вище зазначених чинників на діяльність 
підприємств харчової промисловості рекомендовано намагатися створювати власні 
сировинні зони за допомогою зворотної вертикальної інтеграції, яка дозволить 
задовольнити інтереси всіх учасників інтеграційного процесу, оскільки передбачає 
присутність зацікавленості та відповідальності всіх учасників об’єднання за кінцевий 
результат їхньої співпраці, а також мобілізацію резервів підвищення ефективності 
функціонування підприємств не залежно від фази життєвого циклу, на якій у певний 
момент часу вони перебувають. 
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ПОЛЕ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА АНАЛІЗУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах переходу до ринкових відносин багато підприємств опинилися в 
складному становищі. Умови їх задовільного функціонування ускладнені загальним станом 
національної економіки. Дослідження вітчизняних і закордонних вчених свідчать, що 
першоосновою успіху підприємства в умовах ринку є постановка правильних цілей і 
орієнтація діяльності на безпосереднє їх досягнення з мінімально можливими витратами, 
тобто результативний підхід до керування. Економічна результативність (ЕР) - це кінцевий 
економічний результат функціонування підприємства, що характеризує правильність та 
рівень  досягнення встановлених цілей шляхом виконання необхідних робіт з мінімально 
можливими витратами та помилками [1]. ЕР є багатокритеріальною величиною, що 
відображає успіх підприємства в умовах ринку, тому виникає потреба постійного аналізу 
та оцінки ЕР. 

У наш час недостатньо уваги приділяється розробці системи показників вимірювання 
економічної результативності підприємства, що не дає змогу забезпечити об’єктивне 
вимірювання результативності підприємства. На практиці є тісний взаємозв’язок між 
стратегічними та оперативними цілями, який має фундаментальний характер. Тому, 
виникає необхідність вибору чи розробки узгодженої зі стратегічними цілями системи 
показників вимірювання економічної результативності підприємства. Для забезпечення 
комплексності оцінки було обрано матричний метод моделювання, який розробив У. І. 
Мересте [2], та отримав подальший розвиток. Згідно властивостям матриця ЕР має бути 
впорядкованою, адже при будь-якій зміні ЕР один з симетричних показників буде зростати, 
а інший – зменшуватися. Отже, для формування матриці ЕР діяльності  підприємства 
необхідно скласти перелік показників, який забезпечить детальне вимірювання ЕР та 
відповідав вимогі: універсальності, широти, лаконічності, доступності, інформативності та 
теоретичної обґрунтованості [1,3]. Варто відзначити, що матрична концепція спирається на 
поняття поля ефективності. Поле економічної результативності – це замкнуте поле, на 
якому розташовані якісні (відносні) показники ЕР, що є інформаційною базою її 
вимірювання. Це поле формується шляхом взаємодії первинних кількісних показників 
(абсолютних). Тому поле ЕР складається з двох частин. Перша частина це кількісні 
(абсолютні) параметри – показники фінансово – господарської діяльності, що замикають 
поле результативності і тим самим визначають його зміст. При цьому вони самі по собі не 
належать до поля ЕР. Друга частина – це система взаємозв’язків між кількісними 
параметрами (відносні показники), що формує поле ЕР. 

Таким чином,  пропонується першу частину інформаційної бази вимірювання ЕР 
формувати з одинадцяти абсолютних показників. Особливість матричної моделі полягає в 
тому, що і результати діяльності і фактори впливу визначаються однаковим набором 
кількісних показників. Елементи матриці (якісні показники) відображають специфічний 
економічний зміст: кожен з них характеризує той чи інший бік діяльності підприємства. 
Елементи матриці ЕР розташовані симетрично стосовно головної діагоналі. Тобто індекси, 
які розташовані у зворотній послідовності – зворотні величини. Матриця ЕР має бути 
впорядкованою, адже при будь-якій зміні результативності один з симетричних показників 
буде зростати, а інший – зменшуватися. Упорядкованість матриці полягає в тому, що ті 
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елементи, ріст яких вважається позитивним явищем з економічної точки зору,  залишаються 
по одну сторону головної діагоналі, всі інші – по другу. Таким чином можна виділити пряме 
та зворотне поле ЕР. 

Для впорядкування матриці ЕР необхідно здійснити ранжування обраних абсолютних 
показників ЕР за вагомістю з точки зору результативності реалізації оперативних цілей 
підприємства. На підставі логіко-економічного узагальнення була встановлена необхідна 
послідовність росту показників для забезпечення економічної результативності діяльності: 
показник кеш-флоу (П), маржинальний прибуток (МП), чистий дохід (ЧД), власний капітал 
(ВК), змінні витрати (Взм), постійні витрати (Впост), вартість основних виробничих фондів 
(ОВФ), вартість оборотних коштів (ОК), позиковий капітал (ПК), витрати на оплату праці 
(ВОП) та чисельність праціників (Ч). Але, щоб забезпечити обґрунтований вибір необхідно 
здійснити більш ретельний аналіз, використовуючи при цьому метод аналізу ієрархій для 
формування динамічного нормативу ЕР. Метод аналізу ієрархій – методологічна основа для 
вирішення завдань вибору альтернатив за допомогою їх багатокритеріального ранжування 
[4]. Динамічний норматив ЕР – це нормативний порядок руху (зміни) показників з точки 
зору успішності виконання оперативних цілей. За результатами дослідження, проведеного 
методом аналізу ієрархій динамічний норматив ЕР діяльності підприємства має наступний 
вигляд: 

  
             ТП > TMП > ТЧД >ТВК >ТВзм >ТВпост >ТОВФ >ТОК >ТПК >ТВОП > ТЧ,                 (1) 

 
де ТП, TMП, ТЧД, ТВК, ТВзм, ТВпост, ТОВФ, ТОК, ТПК, ТВОП, ТЧ – темпи росту відповідно 

показника кеш-флоу, маржинального прибутку, чистого доходу, власного капіталу, змінних 
витрат, постійних витрат, вартості основних виробничих фондів, вартості оборотних 
коштів, позикового капіталу, витрат на оплату праці та чисельності робітників.   

Норматив був сформований на підставі даних одержаного вектору пріоритетів: 
П=0,22; МП=0,215; ЧД=0,176; ВК=0,093; Взм=0,072; Впост=0,055; ОВФ=0,053; ОК=0,038; 
ПК=0,028; ВОП=0,027 та Ч=0,022. Для перевірки правильності одержаних результатів 
дослідження був розрахований показник узгодженості як сума добутків суми значень 
оцінки показників в рядку та стовпці за кожним показником. Також був розрахований 
індекс узгодженості як частка від ділення показника узгодженості та кількості показників 
на різницю кількості показників та одиниці. Наприкінці було розраховане відношення  
узгодженості як частка від ділення індексу узгодженості на випадковий індекс (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 

Відношення узгодженості на випадковий індекс 
 

Показник 
узгодженості, 

ПУ 

 
Число 

критеріїв, 
n 

Індекс узгодженості Відношення узгодженості, ВУ 
Розрахун
ковий, ІУ 

Випадковий 
(табличний), 

ІУВ 

Розрахун
кове, ВУ 

 
Вимога 

Відповідність 
вимогі 

13,08 11 0,21 1,51 0,1 ВУ<=0,1 Відповідає 
 

Згідно розрахунків відношення узгодженості відповідає 0,1, тобто результати 
одержаних досліджень не  мають протиріч і можуть бути прийняті для подальших 
розрахунків. Таким чином, обґрунтований динамічний норматив економічної 
результативності діяльності підприємства дозволяє розташувати абсолютні показники ЕР в 
матриці наступним чином: показник кеш-флоу (П), маржинальний прибуток (МП), чистий 
дохід (ЧД), власний капітал (ВК), змінні витрати (Взм), постійні витрати (Впост), вартість 
основних виробничих фондів (ОВФ), вартість оборотних коштів (ОК), позиковий капітал 
(ПК), витрати на оплату праці (ВОП), чисельність працівників (Ч). Визначені показники 
заносяться до першого рядку матриці, як результати діяльності, і в перший стовпчик, як 
фактори, які впливають на них. На перетині рядків та стовбців розраховуються відповідні 
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відносні коефіцієнти. При цьому формується поле ЕР,  яке дозволяє здійснити аналіз і 
оцінку ЕР. Частина під діагоналлю, що включає в себе стимулюючі елементи – пряме поле 
ЕР. Над діагоналлю – є зворотнім полем, яке включає елементи, зростання яких має 
негативний економічний ефект (дестимулятори). Тому під час аналізу ЕР можна розглядати 
лише пряме поле, хоча для більш досконалої оцінки можна проаналізувати і зворотне 
(рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 - Взаємозв'язок показників, що формують пряме поле  
економічної результативності діяльності підприємства 

 
Таким чином, сформована матрична модель поля ЕР допоможе не лише показати стан 

підприємства в цілому, а й виявити недоліки у використанні внутрішніх резервів, які 
необхідно усунути для того, щоб підвищити результативність діяльності підприємства. У 
результаті, було вдосконалено інформаційну базу вимірювання економічної 
результативності підприємства, шляхом включення до складових рядка та стовпця матриці  
маржинального прибутку, показника кеш-флоу, чистого доходу, змінних та постійних 
витрат та узгодження всіх показників з існуючими стандартами бухгалтерського обліку 
України. Формування інформаційної бази вимірювання ЕР на базі матричного методу, 
дозволяє усунути такі недоліки притаманні всім системам показників: різну спрямованість 
змін деяких показників; несумісність та різну вимірність показників, що розраховуються в 
різних одиницях виміру та неповно системність охоплення всіх якісних відносин між 
кількісними показниками. Також необхідно відзначити, що в системі показників, які 
утворюють поле ЕР, знайшли своє відображення всі параметри, які найчастіше 
використовуються при аналізі успіху підприємств.   
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ      
ТОВ «АГРО ПАРТНЕР 777» ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 

 
Сьогоднішній стан української економіки супроводжується новим етапом реформ, 

посиленням економічної та політичної кризи, зростанням невизначеності та мінливістю 
умов господарювання, вимагаючи від суб’єктів господарювання швидкої та гнучкої реакції 
на зміну чинників зовнішнього середовища.  

Усі ці обставини передбачають впровадження ефективних механізмів управління на 
підприємстві, за допомогою яких підприємство здатне було б швидко сприйняти зміни, 
ідентифікувати їх і таким чином забезпечити відповідну адаптацію господарської, 
фінансової та інвестиційної діяльності. Тому важливим питанням для підприємств є 
забезпечення їх фінансової стійкості.  

Дослідженням питань, щодо покращення фінансового забезпечення, а саме створення 
умов для фінансово стійкої діяльності господарюючих суб’єктів, займались багато 
вітчизняних і зарубіжних учених, всі свої дослідження вони висвітлили у наукових працях. 
Зокрема, це праці: Е. Альтмана, І. О. Бланка, О. І. Барановського, Ф. Ф. Бутинця, О. Г. Білої, 
О. М. Волкової, Л. А. Лахтіонової, Є. В. Мниха, О. В. Павловської, Н. О. Русак, В. А. Русак, 
Г. В. Савицької, В. К. Савчука, О. О. Терещенка, В. В. Чепурко, А. Д. Шеремета та інших 
учених.  

Важливою умовою функціонування й розвитку будь-якого суб’єкта господарювання, 
як бізнес-процесу, є його фінансова стабільність. Якщо підприємство фінансово стійке, то 
воно в стані «витримати» несподівані зміни ринкової кон’юктури, і не опинитися на краю 
банкрутства.  

Фінансова стійкість – це здатність підприємства чи організації, в повній мірі 
функціонувати і розвиватися, а також зберігати рівновагу балансу як у зовнішньому, так і у 
внутрішньому середовищі, що гарантує здатність підприємства вчасно розплачуватись з 
кредитами, а також інвестиційну привабливість. Фінансову стійкість і стабільність 
підприємства забезпечує його виробнича, комерційна і фінансова діяльність.  

Система показників, які використовуються для оцінки фінансової стійкості суб’єкта 
господарювання, має відповідати таким вимогам:  

– фінансові коефіцієнти мають бути інформативними й повинні давати повну картину 
фінансової стійкості підприємства;  

– для всіх фінансових коефіцієнтів потрібно давати нормативи мінімально 
задовільного рівня або діапазону змін;  

– коефіцієнти розраховуються лише за даними бухгалтерської звітності підприємств; 
– в економічному сенсі фінансові коефіцієнти повинні мати однакову спрямованість, 

наприклад зростання коефіцієнта означає поліпшення фінансового стану;  
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Також можна назвати такі основні внутрішні чинники, які істотно впливають на 
фінансову стійкість підприємства:  

– належність підприємства до певної галузі;  
– структура продукції, що випускається, її частка в загальному платоспроможному 

попиті;  
– розмір сплаченого статутного капіталу;  
– структура витрат, їх динаміка у порівнянні з прибутком;  
– розмір фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви.  
Проведемо аналіз фінансової стійкості на прикладі підприємства ТОВ «Агро 

 Партнер 777».  
Таблиця 1 

Критерії визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості підприємством 
 

№ Критерій Методика 
розрахунку Економічний зміст Рекомендоване 

значення 2016 2017 2018 

1 Коефіцієнт 
автономії 

Власний 
капітал / 
Валюта 
балансу 

Характеризує частку 
власного капіталу в 

загальній сумі джерел 
формування майна.  

≥0,5 0,831 0,842 0,881 

2 

Коефіцієнт 
забезпеченос
ті власними 
оборотними 
коштамифор

мування 
оборотних 

активів 

Власні 
оборотні 
кошти / 

Оборотні 
активи 

підприємства 

Від’ємне значення 
коефіцієнта свідчить, що 

весь власний капітал 
авансовано у необоротних 
активах. А фінансування 

поточного господарського 
обороту здійснюється 
повністю за рахунок 
позикових коштів. 

збільш. 0,678 0,713 0,792 

3 Коефіцієнт 
інвестування 

Власний 
капітал / 

Необоротні 
активи 

Показує рівень покриття 
необоротних активів 
власним капіталом, а 
набуття коефіцієнтом 

інвестування від'ємного 
значення, з динамікою до 

зниження, відповідає стадії 
настання загрози втрати 

фінансової стійкості., так як 
свідчить про встановлення 

глибокого порушення 
фінансової рівноваги, при 

якому на підприємстві 
відсутні чисті активи. 

>1 1,746 1,870 2,056 

4 
Коефіцієнт 

концентрації 
зобов'язань 

Позиковий 
капітал / 
Валюта 
балансу 

Передумовами зародження 
кризи фінансової стійкості є 

інтенсивніший ріст суми 
позикового капіталу 

порівняно із швидкістю 
збільшення вартості майна 

підприємства. 

<0,5 0,169 0,158 0,119 

 
         Аналіз стійкості фінансового стану ТОВ «Агро Партнер 777 » протягом 3 років 
показав, що підприємство правильно управляло фінансовими ресурсами. Про це свідчить 
відповідність рекомендованим значенням усіх чотирьох показників.  

Коефіцієнт автономії свідчить про те, що підприємство в середньому на 85% 
незалежне від зовнішніх джерел фінансування його діяльності.  

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами говорить про те, що 
протягом 3 років цей показник збільшувався. Високе значення говорить про фінансову 
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стійкість компанії та здатність проводити активну діяльність навіть в умовах відсутності 
доступу до позикових коштів і зовнішніх джерел фінансування компанії.  

Для підвищення показника можна оптимізувати структуру оборотних і необоротних 
активів, залучити додаткові кошти власників, змінити поточну дивідендну політику і 
реінвестувати чистий прибуток в компанію і т.д.  

Коефіцієнт інвестування демонструє нам те, що вкладати свої кошти в будь-який 
інвестиційний проект на цьому об’єкті інвестування здасться інвестору привабливим.  

Значення показника концентрації зобов'язань ТОВ «Агро Партнер 777 » знаходиться 
в нормативних межах. У середньому 14% активів компанії фінансувалися за 
рахунок позикового капіталу. В умовах стабільної роботи компанії і галузі таке значення 
говорить про прийнятний рівень фінансових ризиків. Цей показник вказує на 
рівень левереджу компанії.  

Левередж означає використання фінансових інструментів або позикового капіталу з 
метою підвищення потенційної рентабельності інвестицій.  

До шляхів покращення фінансового стану підприємства доцільно віднести такі 
заходи:  

– системний і постійний фінансовий аналіз діяльності;  
– організацію обігових активів відповідно до існуючих вимог з метою оптимізації 

фінансового стану;  
– впровадження управлінського обліку і на цій підставі оптимізацію витрат 

підприємства;  
– впровадження сучасної системи управління грошовими потоками;  
– розробка і реалізація стратегічної фінансової політики підприємства. 
Отже, фінансова стійкість відображає такий стан фінансових ресурсів і такий ступінь 

їхнього використання, при якому підприємство здатне забезпечити безперебійний процес 
функціонування виробництва, а також затрати на його диверсифікацію й модернізацію.  

А сам процес забезпечення фінансової стійкості підприємства має бути спрямований 
на мінімізацію негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність 
підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗИ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ 
 ПРАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 

 
Головним фактором успішної діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є його 

прибутковість. Окреслити шляхи та можливі резервні заходи з метою підтримання 
прибутковості підприємств в умовах кризи – пріоритетне завдання сьогодення. Проте, 
ринкова економіка України є відносно молодою та не має досвіду виходу з нестабільних 
економічних ситуацій[1, с. 816].Харчова продукція є галуззю, що орієнтована на 
задоволення базових потреб громадян, тому вона менше за інші галузі схильна до значних 
коливань і характеризується відносно стабільним попитом, але пропорційно залежить від 
рівня життя населення. У складі харчової промисловості кондитерська галузь, навпаки, 
більше орієнтована на задоволення додаткових потреб споживача, але, за оцінкою 
дослідників, показує низький рівень вразливості до негативних спадів в економіці країни та 
світу в цілому.Формування активів підприємств кондитерської галузі характеризується 
домінуючою часткою необоротних активів, у тому числі, основних засобів, що є 
характерним для виробничих підприємств [2, с. 54]. 

Розглянемо особливості методики визначення кризи прибутковості на підприємстві за 
допомогою відповідних критеріїв, яку пропонує Коляда А.Л. на прикладі приватного 
акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (табл.1). 

Таблиця 1 
Аналіз критеріїв оцінки кризи прибутковості підприємствана прикладі 

приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 
№ Критерії Методика 

розрахунку 
Економічний 

зміст 
Рекомендоване  

значення 
2014 2015 2016 2017 

1 Темп зростання 
валового 

прибутку (збитку) 

[Валовий прибуток 
(збиток) у звітному 

році]: 
[Валовий прибуток 

(збиток) у 
попередньому році] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відображають 
рівень 

прибутковості або 
збитковості 

підприємства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зростання (у разі 
наявності 

прибутку); 
зменшення (у разі 
наявності збитку) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1597,99 90,88 80,92 109,69 

2 Темп зростання 
прибутку 

(збитку) від 
операційної 
діяльності 

[Прибуток (збиток) 
від операційної 

діяльності у 
звітному році]: 

[Прибуток (збиток) 
від операційної 

діяльності у 
попередньому році] 

100,00 73,16 95,97 36,49 

3 Темп зростання 
прибутку (збитку) 
до оподаткування 

[Прибуток (збиток) 
до оподаткування у 

звітному 
році]: 

[Прибуток (збиток) 
до оподаткування у 
попередньому році] 

100,00 36,32 37,73 79,82 

4 Темп зростання 
чистого прибутку 

(збитку) 

[Чистий прибуток 
(збиток) у звітному 

р]: 
Чистий прибуток 

(збиток) у 
попередньому році] 

100,00 31,65 35,56 70,63 
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Продовження табл. 1 

5 Темп зростання 
 нерозпо

діленого 
прибутку або 
непокритого 

збитку 

[Нерозподілений 
прибуток або 
непокритий 

збиток у звітному 
році]: 

[Нерозподілений 
прибуток або 
непокритий 

збиток у 
попередньому році] 

  

111,04 102,72 101,19 100,72 

6  
Наявність 

(відсутність) 
власних 

оборотних 
коштів) 

 
Власний капітал – 
Необоротні активи 

Наявність ВОК 
свідчить про 

здатність 
підприємства 
самостійно 

забезпечувати 
власну виробничу 

діяльність 

 
 
 
 

>0 -228908 -
129108 -56907 -

102292 

7 Коефіцієнт 
співвідношення 
сукупних витрат 

до сукупних 
доходів 

 
[Сукупні витрати] : 
[Сукупні доходи] 

Тривале 
зростання 

сукупних витрат 
підприємства 

порівняно з його 
сукупними 
доходами, 
зумовлює 

тенденцію до 
генерування 

чистих збитків 

 
 
 
 
 

<1 
 

0,89 1 0,98 0,98 

8 Коефіцієнт 
співвідношення 

темпів зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого 

збитку до темпів 
зростання 
власних 

оборотних коштів 

[Темп зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого 

збитку]: 
[Темп зростання 

власних оборотних 
коштів] 

Якщо на 
підприємстві 
інтенсивність 

зростання 
власних 

оборотних коштів 
вища за темп 

росту 
нерозподіленого 
прибутку, можна 
робити висновок 
про зародження 

кризи 
прибутковості. 

 
 
 
 
 
 

≥1 
 

 
 
 
 
 
 

1,63 

 
 
 
 
 
 

2,63 

 
 
 
 
 
 

1,78 

 
 
 
 
 
 

0,25 

9 Валова 
рентабельність 
(збитковість) 

активів 

[Валовий прибуток 
(збиток)]: 

[Собівартість 
реалізованої 
продукції] 

дозволяє оцінити 
ефективність 
виробничої 
діяльності 

підприємства 

Збільшення (у 
разі 

рентабельності); 
зменшення (у разі 

збитковості) 
 

14,90 16,07 13,75 13,48 

1
0 

Рентабельність 
(збитковість) 
операційної 
діяльності 

[Прибуток (збиток) 
від опер.діяльності]: 
[Собівартістьреал.п
родукції+Адмін.вит

рат+Витра 
ти на 

збут+Іншіопераці.в
итрати] 

Дозволяє оцінити 
ефективність 
операційної 
діяльності 

підприємства 

Збільшення (у 
разі 

рентабельності); 
зменшення (у разі 

збитковості) 
 

5,13 3,26 3,74 1,32 

 
Проаналізувавши критерії оцінки кризи прибутковості ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен»за 2014-2017 рр. можна зробити висновок, що існує 
потенційнаймовірність кризи прибутковості у майбутньому, адже деякі показники не 
відповідають нормативному значенню, хоч підприємство є досить прибутковим, проте 
існує негативна тенденція до зниження показників рентабельності. 

Протягом всього аналізованого періоду на досліджуваному підприємстві 
спостерігається чистий прибуток і найбільшим він був у 2014 р. та склав 34,8 млн. грн., 
постерігається наявність валового прибутку, який на за 2017 р. становить 30,8 млн. грн., що 
на 2,8 млн. грн. більше, ніж у попередньому році. Таким чином, темп зростання валового 
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прибутку на кінець аналізованого прибутку складає 109,69 %, що майже на 29% більше, ніж 
у попередньому році. Розрахунок наступних показників показав, що існує негативна 
тенденція до зниження темпів зростання прибутку від операційної діяльності, прибутку до 
оподаткування, чистого прибутку та нерозподіленого прибутку. Так, з кожним роком 
значення даних показників знижується, хоч на кінець 2017 р., у порівнянні з 2016 р., 
спостерігається позитивна тенденція до збільшення темпів зростання прибутку до 
оподаткування та, відповідно, чистого прибутку. Відсутність власних оборотних коштів на 
досліджуваній фабриці пояснюється специфікою діяльності даної компанії, а саме 
впровадженням у виробництво новітнього, високотехнологічного та високопродуктивного 
устаткування, собівартість якого є дуже великою. Коефіцієнт співвідношення сукупних 
витрат до сукупних доходів протягом усього аналізованого періоду знаходиться у 
нормативних межах. Проте, існує негативна тенденція до зменшення коефіцієнту 
співвідношення темпів зростання нерозподіленого прибутку до темпів зростання власних 
оборотних коштів, валової рентабельності та рентабельності операційної діяльності, що 
негативно впливають на рівень прибутковості підприємства.  

Отже, з метою недопущення кризи прибутковості ПрАТ «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен», рекомендовано:  

1) удосконалити асортимент продукції підприємства та одночасно зменшити 
собівартість продукції шляхом використання нових низькокалорійних видів сировини, а 
саме використання овочевих і фруктових порошків, а також провести ABC-аналіз товарних 
запасів. 

Це дозволить виявити, які товарні позиції приносять підприємству найбільший 
прибуток, оптимізувати структуру асортименту продукції відповідно до споживчих 
вподобань, розширити обсяг споживачів, які орієнтуються на різну продукцію (не тільки 
смачну, а й корисну); 

2) прискорити темп росту чистої виручки від реалізації продукції за рахунок 
розроблення маркетингової політики шляхом розроблення нових сортів солодощів та 
тістечок, батончиків та тортів з мінімальною кількістю ккал для тих споживачів, що 
піклуються про своє здоров'я та вагу, а також розробити сезонні пропозиції до релігійного 
посту, що дозволить збільшити конкурентоспроможність підприємства як на вітчизняному, 
так і на зарубіжних ринках; 

3) покращити політику товарного кредитування клієнтів - варто враховувати історію 
співпраці з клієнтом, його фінансове положення (в межах доступних даних), ринкову 
ситуацію в його сегменті, також необхідно скласти шаблон договору комерційного 
кредитування й обумовити в ньому терміни погашення заборгованості за поставленими 
товарами і послугами, штраф за порушення термінів, порядок досудового вирішення 
питань; 

4) знизити рівень логістичних витрат підприємства шляхом проведення переговорів з 
постачальниками з метою встановлення більш низьких цін на ресурси без втрати в якості / 
раціональний пошук учасників ланцюгів постачання з урахуванням їх розміщення від 
досліджуваної фабрики з метою мінімізації витрат на транспортування.  

Можна зробити висновок, що вчасно виявлені та правильно оцінені критерії кризи 
прибутковості підприємства дозволяють запобігти помилок при веденні фінансово-
господарської діяльності підприємствата  досягти ефективного стратегічного управління 
активами підприємства.   
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Сучасний стан соціально-економічних відносин в Україні характеризується 

невизначеністю й нестабільністю макросередовища, що породжує до виникнення нових 
потреб системи управління підприємств, передбачає посилення зацікавленості власників і 
керівного персоналу в ефективності функціонування, підвищенні рівня рентабельності, 
збереженні та приросту активів. Тому на суб’єктах господарювання необхідний 
налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого є внутрішній 
контроль. 

Результати дослідження засвідчують, що внутрішній контроль – основне джерело 
забезпечення ефективності управління підприємством, покликано забезпечувати 
дотримання законності й економічної доцільності здійснення господарських операцій; 
збереження майна, запобігання, виявлення та виправлення суттєвих помилок і викривлень 
інформації. 

Організація системи внутрішнього контролю має бути здійснена на конкретному 
суб’єкті господарювання та в його підрозділах за індивідуальним підходом, який надає 
контролю системності: визначення підконтрольних об’єктів; формування оптимальних 
показників, за якими налагоджується контроль; організація методики контролю з 
використанням чинних прийомів і методів системи контролю; з’ясування місць 
виникнення витрат і центрів відповідальності та розробка на цій основі номенклатури 
витрат з метою виявлення відхилення; формування аналітичного забезпечення системи 
контролю та визначення нормативних показників для порівняння; визначення джерел 
інформації та впорядкування її документообігу; розроблення й затвердження первинної 
документації та регістрів обліку, налагодження контролю акумульованої в них 
інформації. 

Здійснення внутрішнього контролю супроводжується формуванням інформаційного 
забезпечення, яке використовується для виконання контрольних процедур. Інформаційну 
базу внутрішнього контролю формують: внутрішньогосподарські нормативні документи 
(положення, посадові інструкції, затверджені нормативи та ін.); документи фінансового 
планування (програми, плани, кошториси, бюджети, прогнозні баланси тощо); носії 
первинної облікової інформації; носії зведеної облікової інформації – регістри обліку, 
управлінська звітність; інформаційна база даних підприємства; документація, 
підготовлена працівниками відповідних центрів відповідальності, які є на підприємстві.  

На нашу думку, під час організації контролю слід брати до уваги таке: здійснення 
контрольних функцій потрібно доручати особам, компетентним у питаннях, які 
підлягають контролю, для досягнення можливості на високому професійному рівні 
оцінити причини й передбачити наслідки ймовірних відхилень, надати пропозиції з 
усунення виявлених недоліків; працівники, керівники відповідних рівнів, які здійснюють 
контроль, не повинні бути пов’язані єдиними матеріальними інтересами з 
підконтрольними підрозділами задля забезпечення принциповості та об’єктивності; під 
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час виконання функціональних обов’язків працівниками підприємства обов’язково має 
існувати самоконтроль.  

Внутрішній контроль забезпечується наявністю взаємовідносин між учасниками 
бізнес-процесів, які пов’язані між собою через перевірку подій, фактів діяльності та 
спрямовані на забезпечення достовірності інформації у процесі обліку; законністю й 
доцільністю здійснення господарських операцій, а також повнотою і своєчасністю 
відображення їх у обліку; виявленням відхилень у процесі діяльності від норм і 
нормативів, що затверджені у бюджетах підприємства; виявленням причин виникнення 
відхилень і визначенням вини (ініціативи) та наслідків за ними, що передбачено у картці 
формалізації процедур за окремими об’єктами та суб’єктами контролю. 

Організаційна структура внутрішнього контролю характеризується 
багаторівневістю. Під час формування необхідно виявляти взаємозв’язок суб’єктів 
внутрішнього контролю з іншими підрозділами підприємства. Надпроцесний рівень 
внутрішнього контролю представлений керівниками відділів кожного процесу, яким 
делеговане право підпису деяких дозвільних документів і формування проміжної 
внутрішньої звітності. Вони виконують контрольні функції разом із покладеними на них 
посадовими обов’язками. Аналогічно здійснюється контроль і на нижчих рівнях. Вищий 
рівень контролю підприємства здебільшого представляє керівник підприємства, і він є 
завершальним рівнем контролю управління. 

Служба внутрішнього контролю, як орган, незалежний від системи менеджменту, 
контролює функціонування внутрішнього контролю. За такої організації системи 
контролю обов’язки контролю перейдуть на безпосередніх виконавців підконтрольних 
операцій. Слідкування за дотриманням норм (бюджетів) безпосередніми виконавцями або 
їх керівниками дасть змогу кваліфіковано визначати причини відхилень, своєчасно 
впливати на перебіг відповідного бізнес-процесу та ліквідовувати негативні процеси у 
діяльності підприємств. 

На наступному етапі організації внутрішнього контрою слід обрати його 
організаційну форму. Як свідчать результати досліджень, проведення внутрішнього 
контролю можна здійснювати у двох організаційних формах: зі створенням окремого 
відділу контролю (на великих підприємствах) і без створення спеціального відділу з 
розподілом контрольних функцій між структурними підрозділами (бухгалтерія та ін.) або 
відповідальними особами підприємства (на малих і середніх підприємствах). 
Ефективність управління діяльністю підприємств залежить від співпраці обох 
організаційних форм контролю. На нашу думку, вони мають доповнювати одна одну. 
Вибір організаційної форми залежить насамперед від обсягів діяльності та технологічних 
процесів, які є на підприємстві. 

Обсяг повноважень служби контролю визначається моделлю внутрішнього 
контролю. Найбільший обсяг повноважень служби контролю доцільно передбачати для 
підприємств із наявністю усієї сукупності бізнес-процесів. Обсяг повноважень служби 
контролю може бути скорочений для підприємств із меншим колом бізнес-процесів 
(малих підприємств), що потребують здійснення внутрішнього контролю. Із огляду на це 
та з урахуванням вимог забезпечення процесу контролю, створюється регламент 
діяльності служби контролю: завдання служби контролю; періодичність здійснення 
планових перевірок і з’ясування підстав для проведення позапланового контролю; 
методика проведення контролю господарської діяльності (включаючи перелік питань, 
формалізовані вимоги до оформлення результатів); порядок подання результатів 
контролю вищому керівництву. 

Оскільки система внутрішнього контролю впливає як на фінансовий стан, так і на 
результати господарської діяльності, з метою забезпечення об’єктивності, 
неупередженості, якості висновків та пропозицій, що приймаються за результатами 
контрольних перевірок, слід унеможливити або хоча б зменшити вплив суб’єктивних 
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чинників на учасників контрольного процесу. Тому потрібно оптимізувати організаційну 
побудову як усього контрольного процесу, так і кожної контрольної процедури. 

Таким чином, побудова внутрішнього контролю за пропозиціями автора дасть змогу 
системі управління оперативно контролювати діяльність як структурних підрозділів (за 
бізнес-процесами), так і підприємства загалом. Це забезпечить прямий і зворотний зв'язок 
між керованою та керуючою системами, що сприятиме ефективній реалізації поставленої 
мети, також вказівок, виконуваних суб’єктами контролю. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Інтеграція України в Європейське співтовариство, а також розпочата реформа 

місцевого самоврядування підвищує інтерес з боку держави до вітчизняної системи 
бюджетного контролю, адже в цей час вона потребує запровадження єдиних міжнародних 
стандартів, підвищення ефективності бюджетного контролю на рівні місцевого 
самоврядування. В Україні, сьогодні важливим питанням є вивчення зарубіжного досвіду 
бюджетного контролю місцевих бюджетів та запозичення певних напрацювань у цій галузі 
з метою підвищення дієвості національної системи бюджетного контролю.  

Міжнародній практиці притаманні різні підходи до організації та здійснення 
бюджетного контролю. Обрання тієї чи іншої моделі організації бюджетного контролю 
базується не тільки на історично прийнятій в країні формі правління, а й на особливостях 
розподілу повноважень між гілками та рівнями влади демократичного суспільства. 
Здійснення бюджетного контролю в країнах з розвинутою ринковою економікою та 
громадянським суспільством визначається формою державного устрою, особливістю 
структури органів бюджетного контролю, а також розвитком правової системи її 
забезпечення [1, с. 63]. 

У різних державах при реалізації бюджетного контролю на рівні місцевого 
самоврядування використовуються різні суб’єкти його здійснення, а саме: регіональні 
рахункові палати (Франція), земельні рахункові палати (Німеччина), місцеві контрольно-
ревізійні органи (Великобританія), провінційні органи контролю (КНР) та ін. 

У Сполучених Штатах Америки, яка є федеративною державою, створено Генеральне 
рахункове управління, на чолі якого стоїть Генеральний контролер. Що стосується 
територіальних відділень, то Генеральне рахункове управління має філій, розташованих в 
найбільших містах США, а також європейське відділення у Франкфурті-на-Майні і 
Далекосхідне – в Гонолулу [2]. Можна сказати, що в системі бюджетного контролю США 
перевищує саме парламентська модель організації контрольних органів. Органи державної 
влади та місцевого самоврядування в США тісно співпрацюють не лише з державними 
установами, а й з приватними компаніями. У США широко розвинена система 
субсидування малого бізнесу, що, природно, впливає на систему бюджетного контролю на 
рівні місцевого самоврядування. Субсидування бізнесу здійснюється з метою 
стимулювання економічного зростання. 

У країнах Латинської Америки, зокрема, в Аргентині бюджетний контроль 
реалізується Генеральною аудиторією та її територіальним підрозділами, яка є 
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уповноваженим спеціалізованим органом, що діє на підставі спеціального мандату 
парламенту. Згідно зі своїм правовим статусом. це парламентська рахункова палата із 
унікальною системою формування. Штат працівників Генеральної аудиторії та її керівника 
затверджує парламент, але кандидатури вносяться значними опозиційними партіями 
парламенту. Вона проводить контроль у сфері фінансової діяльності органів державного 
управління через моніторинг фінансових потоків [2]. 

У зарубіжній практиці бюджетного контролю на рівні місцевого самоврядування 
набув поширення один із найпрогресивніших його видів – внутрішній бюджетний 
контроль. У міжнародній практиці виділяють три види моделей організації внутрішнього 
бюджетного контролю: централізована, децентралізована та змішана (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Світові моделі організації внутрішнього бюджетного контролю 
Модель Контролюючі органи Зміст 

Централізована 

- Служба урядового контролю (Мальта, Угорщина); 
- Національне бюро аудиту (Швеція); 
- Служба генерального інспектора й ревізора (Індія); 
- Ревізійне управління державного господарства 
міністерства фінансів (Фінляндія). 

Здійснюється 
централізованими 
органами, які 
підпорядковуються уряду 
або міністерству фінансів 

Децентралізована 

- Наглядові (спостережні) ради й аудиторські 
комітети, які створюються державними та місцевими 
органами при державних, комунальних 
підприємствах та бюджетних установах (Данія, 
Австралія). 

Здійснюється підрозділами 
внутрішнього бюджетного 
контролю, які 
функціонують 
безпосередньо в 
державних, комунальних 
підприємствах та 
бюджетних установах 

Змішана 

- Управління скарбового контролю Міністерства 
фінансів;  
- Генеральний внутрішній аудитор; - Управління 
фінансового контролю та внутрішнього аудиту при 
Міністерстві фінансів (Польща). 

Здійснюється органами як 
централізованого, так і 
децентралізованого 
внутрішнього бюджетного 
контролю 

Джерело: складено авторами за даними [3, с. 90]. 
 
Як видно з табл. 1, найбільш оптимальна для нашої країни модель організації 

внутрішнього бюджетного контролю на рівні місцевого самоврядування є змішана. На 
прикладі Польщі слід збільшити кількість проведених незалежних внутрішніх аудитів 
місцевих бюджетів, які повинні дати оцінку законності та ефективності використання 
бюджетних ресурсів на рівні місцевого самоврядування. Також варто запровадити посади 
генеральних внутрішніх аудиторів, які б здійснювали незалежний контроль за формування 
та використанням коштів місцевих бюджетів. Така практика була б доречна, адже в період 
фінансової децентралізації, який зараз триває, внутрішній бюджетний контроль став би 
ключовим аспектом забезпечення повного та ефективного виконання місцевих бюджетів. 
Таким чином, в країнах з розвинутою ринковою економікою формуються відповідні 
багатоаспектні механізми здійснення бюджетного контролю на рівні місцевого 
самоврядування.  

Майже усі держави світу разом із внутрішнім застосовують і зовнішній бюджетний 
контроль. Позаяк, реалізуючи лише внутрішній бюджетний контроль, процес управління 
бюджетними ресурсами може здійснюватися зовсім в іншому напрямку, ніж це 
передбачено законодавчим органом влади. Тому у своїй діяльності органи бюджетного 
контролю на рівні місцевого самоврядування (регіональні рахункові палати, контрольно-
ревізійні управління) у провідних європейських країнах здійснюють такі види контролю, як 
попередній, наступний, перевірку виконання планів та програм, тощо.  

В усіх країнах Європейського співтовариства існує угода, що перевірка виконання 
планів та програм включає обстеження раціональності, економічності та ефективності 

169



використання бюджетних ресурсів, проте кожна країна по-різному відображає зазначені 
умови, долучаючи сюди різноманітні види робіт від перевірки ефективності до оцінки 
програм та планів. У Німеччині проблемі перевірки ефективності використання бюджетних 
коштів приділялася увага ще починаючи з ХІХ століття; органи бюджетного контролю у 
Фінляндії також вважають такі проблеми важливим напрямком своєї діяльності. Перевірка 
виконання планів та програм у Бельгії зосереджена насамперед на оцінці раціональності та 
ефективності прийняття управлінських рішень, у Португалії дана перевірка має перевагу 
відзначати певний прогрес проти минулого виконання, а не проти встановлених порядком 
стандартів [3, с. 91]. 

У більшості країн Європейського Союзу (крім Греції і Люксембургу) органи 
бюджетного контролю виконують невеликі контрольні перевірки там, де вони вважають це 
необхідним. У Греції і Люксембурзі це також може бути зроблено, якщо виникають 
серйозні сумніви в законності угоди [4, с. 88].  

Актуальним для імплементації в Україні є досвід Канади щодо здійснення 
громадського контролю на рівні окремих штатів. Місцевим законодавством 
регламентовано вимоги до органів місцевого самоврядування щодо проведення 
обов’язкових громадських слухань при формуванні місцевих бюджетів. Громадськість бере 
активну участь у прийнятті відвідних бюджетних рішень, в результаті чого документи 
набувають легітимності після ухвалення на відкритих засіданнях місцевих рад. Також 
дієвою формою участі громадян у здійсненні бюджетного контролю на рівні місцевого 
самоврядування є функціонування громадських рад, які у свою чергу, виконують функції 
громадського моніторингу та експертизи, що підвищує прозорість діяльності органів 
бюджетного контролю на рівні місцевого самоврядування.  

Наближення українського суспільства до стандартів життя європейських країн 
ставить на порядок денний одним із першочергових питань забезпечення проходження 
бюджетного процесу на рівні місцевого самоврядування на демократичних засадах. 
Практика формування та виконання місцевих бюджетів в Україні не характеризуються 
прозорістю і відкритістю, що створює умови для неефективного використання бюджетних 
коштів місцевих бюджетів, безвідповідальністю владних структур за отримані результати, 
порушенням основних економічних принципів – ефективності та результативності.  

Формування бюджету заради результатів є не лише зміною методу фінансового 
планування, а й складовою загальних змін у процедурі здійснення державних завдань та 
контролювання результатів діяльності. Орієнтація на виконання є не простою ревізією 
бюджетних процесів, а процесом зміни стилю управління, контролю та поведінки у 
бюджетному процесі на рівні місцевого самоврядування. 

Згідно висновків фахівців, в Україні результативність як зовнішнього, так і 
внутрішнього бюджетного контролю на рівні місцевого самоврядування залишається 
недостатньою. Досить багато матеріалів перевірок не мають логічного завершення у 
вигляді адекватного покарання винних посадових осіб, а також відшкодування нанесених 
збитків державі [5, с. 201]. Тому, сьогодні доречно запроваджувати перевірені у країнах ЄС 
технології та методи здійснення бюджетного контролю на рівні місцевого самоврядування.  

Спираючись на досвід зарубіжних країн, можемо констатувати, що в умовах 
сьогодення головною метою реформування в Україні системи бюджетного контролю на 
рівні місцевого самоврядування має бути зміна самої ідеології бюджетного процесу, а 
звідти і бюджетного контролю, спрямованого на результат, а не процес, тобто забезпечення 
виконання запланованих завдань та одержання очікуваних результатів на принципах 
ефективного використання бюджетних ресурсів. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ 
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Ефективнiсть функцiонування фiнансового механiзму закладу вищої освiти (ЗВО) 

передбачає поступове покращення кiлькісних та якiсних показникiв його фiнансово-
господарської дiяльностi при вiдносно стабiльних умовах внутрiшнього та зовнiшнього 
середовищ, дозволяючи не тiльки забезпечити стiйкiсть функцiонування ЗВО, але й 
реалiзувати бiльш високi стратегiчнi цiлi, тим самим пiдвищити свiй iмiдж на свiтовому 
ринку освiтнiх послуг. 

Закладу вищої освіти державної форми власності притаманні такі основні ознаки [1]: 
1. має статус юридичної особи; 
2. володіє майном, що перебуває в оперативному управлінні, й відповідає за 

зобов'язаннями грошовими коштами, що є в його розпорядженні; 
3. реалізує товар у формі освітніх послуг і систематично отримує доходи; 
4. формує самостійний кошторис. 
Іншими словами, ЗВО сьогодні є аналогічним виробничому підприємству суб'єктом, 

здатним запропонувати ринку "продукцію" власного виробництва і після успішної її 
реалізації отримати дохід. 

Проте підприємницька діяльність державного ЗВО як некомерційної організації 
істотно відрізняється від діяльності комерційної юридичної особи за такими основними 
параметрами: 

- підприємницьку діяльність можна здійснювати тільки відповідно до мети створення 
ЗВО, тобто освітньої діяльності, право на ведення якої надають лише після отримання 
ліцензії; 

- види підприємницької діяльності суворо регламентовані; 
- дохід від підприємницької та іншої діяльності надходить у розпорядження ЗВО, але 

тут його використовують відповідно до кошторису; 
- дохід від надання платних послуг прирівнюють до джерел доходів бюджету 
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відповідного рівня і зберігають на спеціальних реєстраційних рахунках ЗВО у відповідному 
територіальному органі Державної казначейської служби України. Придбане за рахунок 
цього доходу майно вважають державною власністю. 

Слід зазначити, фінансування вищої освіти здійснюється в країнах світу з різних 
джерел. В одних країнах історично переважає державне фінансування (зокрема, країни ЄС), 
в інших, таких як США, Південна Корея, більшою мірою представлене фінансування за 
рахунок коштів приватних осіб та підприємств. Водночас, на зламі століть тенденція 
диверсифікації джерел фінансування освіти набула поширення в усіх країнах. В розвинених 
країнах частка державного фінансування вищої освіти є дуже різною. Так, у Канаді частка 
держави у фінансуванні вищої освіти становить 70– 85%, у Нідерландах – 90%, у Німеччині 
– 95%, у Великобританії – 62%. При цьому, частка плати за навчання у структурі бюджету 
ЗВО у всіх цих країнах значно нижча. У Великобританії плата за навчання складає 12%, у 
Канаді 11%, а студенти Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Швеції взагалі не сплачують за 
навчання. У Новій Зеландії університети фінансуються на 96% урядом, а 4% становлять 
доходи від плати за навчання [2]. 

В Україні важливе місце серед джерел фінансування діяльності ЗВО посідають 
комерційні фінансові ресурси, про що свідчить значення показника питомої ваги студентів, 
які навчалися у 2016- 2018 рр. за рахунок коштів фізичних осіб – 48,9%. Як бачимо, 
структура здобувачів вищої освіти за джерелами фінансування розподілилася майже 
пропорційно, з незначним перевищенням у бік державного фінансування.  

У державних ЗВО система фінансування базується на  методах, де основною метою є 
виконання показників їх діяльності згідно з планами та фінансовими нормативами. оскільки 
основним джерелом фінансування вітчизняних ЗВО залишається державний бюджет, 
тенденцією розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг є неефективний перерозподіл 
фінансових ресурсів держави, що надзвичайно ускладнює прийняття необхідних соціально-
економічних рішень у суспільному житті. Оцінка фінансово-економічних результатів 
діяльності ЗВО України різного типу показала, що сьогодні в умовах дефіциту бюджетних 
коштів фінансування державних закладів вищої освіти відбувається за так званим 
залишковим принципом. Перш за все, це стосується формування їх доходної частини під 
впливом тенденцій до зниження набору студентів, обмеження ліцензійних обсягів та цін на 
освітні послуги, що надаються ними в умовах конкурентного ринку [3].  

Процеси реформування та розвитку вищої школи пов’язані з необхідністю розробки 
методичних підходів до оцінювання ефективності фінансового механізму закладів вищої 
освіти та їх навчальних структурних підрозділів. 

Оцінювання ефективності навчальних структурних підрозділів можна розглядати в 
наступних аспектах: 

 - ефективність освітніх послуг у контексті соціально-економічного розвитку країни;  
- ефективність використання ресурсів на основі оцінки і класифікації показників 

ефективності використання ресурсів;  
- ефективність господарської діяльності структурного підрозділу як суб’єкта 

господарювання. 
За критерієм ефективності освітніх послуг структурних підрозділів у соціально-

економічному контексті показники ефективності слід згрупувати наступним чином: 
коефіцієнти якісної структури професорсько-викладацького складу, коефіцієнти якості 
підготовки фахівців, коефіцієнти науково-дослідницької роботи.  

До показників ефективності використання ресурсів слід віднести наступні три групи: 
коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти фінансової активності, коефіцієнти 
рентабельності. 

Критеріями ефективності господарської діяльності структурного підрозділу 
вважаємо: коефіцієнти витрат на утримання структурного підрозділу, коефіцієнти 
використання майна, коефіцієнти якісної структури ЗВО. 
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Погоджуємось з думкою про доцільність  зміни підходу до виділення фінансових 
ресурсів на покриття витрат структурного підрозділу, прийнявши принцип ефективної 
діяльності, що визначає обсяг асигнувань з бюджету незалежно від того, скільки коштів 
необхідно для існування того чи іншого структурного підрозділу, а в залежності від 
безпосередньо виконаної роботи, її ефективності та ступеня задоволення суспільних потреб 
[3]. 

Аналіз даних показників дає змогу:   
- якнайповніше і достовірно визначити стан матеріально-технічної бази структурного 

підрозділу;  
- профільне використання площ, ділову та фінансову активність;   
- робити висновки про рівень ефективності використання державної власності в 

цілому, за напрямами діяльності, за окремими видами майна;   
- приймати відповідні управлінські рішення на рівні керівництва закладів вищої 

освіти, їх структурних підрозділів.  
Отже, проведення такого аналізу системи показників вимагає формування 

інформаційної бази показників ефективності структурних підрозділів  за групами 
(критеріями та ознаками). 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ КІЛЬКОСТІ  

ЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З РОЗПОДІЛОМ ЗА РОЗМІРОМ 

 
Розвиток агарного сектора економіки характеризується не лише стабільною 

тенденцією до зростання обсягів виробництва продукції, але й структурними змінами. 
Класифікацію підприємств за розміром до 1 січня 2018 року (відповідно до 

Господарського кодексу України [1]) і з 1 січня 2018 року (відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» (щодо удосконалення деяких положень)) [2] подано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Класифікація підприємств в Україні за розміром 

За Законом України №2164-VIII [2] За ст. 55 ГКУ [1] 
01 02 

Мікропідприємства 
Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на 
дату складання річної фінансової звітності за рік, що 
передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких 
критеріїв: 
• балансова вартість активів – до 350 тисяч євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – до 700 тисяч євро; 
• середня кількість працівників – до 10 осіб. 

Суб’єктами мікропідприємництва є 
юрособи – суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від 
будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ. 

Малі підприємства 
Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для 
мікропідприємств та показники яких на дату складання 
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
• балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро; 
• середня кількість працівників – до 50 осіб. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 
юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від 
будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену 
за середньорічним курсом НБУ. 

Великі підприємства 
Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для 
середніх підприємств та показники на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
• балансова вартість активів – понад 20 мільйонів 
євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; 
• середня кількість працівників – понад 250 осіб. 

Суб’єктами великого підприємництва є 
юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний 
рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від 
будь-якої діяльності перевищує суму, 
еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену 
за середньорічним курсом НБУ. 

Середні підприємства 
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям 
для малих підприємств та показники яких на дату складання 
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
• балансова вартість активів – до 20 мільйонів. євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) – до 40 мільйонів. євро; 
• середня кількість працівників – до 250 осіб. 

Інші суб’єкти господарювання належать до 
суб’єктів середнього підприємництва. 

 
Але, оскільки аналіз проводився на основі статистичних даних за 2010 і 2015-2017 

роки, ми користувались критеріями поділу підприємств за розміром відповідно до 
Господарського кодексу України [1]. 

Проведемо аналіз динаміки і структури кількості зайнятих працівників на 
підприємствах Волинської області з розподілом на великі, середні, малі та 
мікропідприємства. 

Дані про кількість зайнятих працівників на підприємствах Волинської області за всіма 
видами економічної діяльності загалом і тих, які функціонують у сільському, лісовому і 
рибному господарстві, за 2010 рік і 2015-2017 роки подано в таблиці 2. 
  

174



Таблиця 2 
Динаміка кількості зайнятих працівників на підприємствах Волинської області з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 

Вид економічної 
діяльності Рік 

Кількість зайнятих працівників, осіб 

всього 
у тому числі 

великі 
підприємства 

середні 
підприємства 

малі 
підприємства 

з них мікро- 
підприємства 

Всього 2010 118032 14362 66946 36724 11737 
 2015 99250 9043 61254 28953 11981 
 2016 99514 9728 61315 28471 11510 
 2017 102052 15532 57102 29418 12687 

Сільське, 2010 17576 - 11699 5877 2487 
лісове 2015 12782 - 8691 4091 1987 

та рибне 2016 13292 - 9068 4224 1984 
господарство 2017 12753 - 8653 4100 2159 

 Джерело: дані Волинського обласного управління статистики [3] 
 
За даними таблиці 1, спостерігаємо коливання загальної кількості зайнятих 

працівників на підприємствах Волинської області протягом досліджуваного періоду. Так, 
відбулося зменшення загальної кількості зайнятих працівників на підприємствах 
Волинської області у 2015 році порівняно з 2010 роком на 18782 особи (15,91%) за рахунок 
зменшення кількості зайнятих працівників на великих підприємств на 5319 осіб (37,04%), 
на середніх підприємств на 8692 особи (8,50%), на малих підприємств на 7771 особу 
(21,16%). 

У 2016 році порівняно з 2015 роком загальна кількість зайнятих працівників на 
підприємствах Волинської області збільшилась на 264 особи (0,27%) за рахунок збільшення 
кількості зайнятих працівників на великих підприємствах на 685 осіб (7,57%) і на середніх 
підприємств на 61 особу (0,10%), в той час як кількість зайнятих працівників на малих 
підприємствах зменшилась на 482 особи (1,66%). 

У 2017 році порівняно з 2016 роком загальна кількість зайнятих працівників на 
підприємств Волинської області збільшилась на 2538 осіб (2,55%) за рахунок збільшення 
кількості зайнятих працівників на великих підприємствах на 5804 особи (59,66%) і на малих 
підприємств на 947 осіб (3,33%), в той час як кількість зайнятих працівників на середніх 
підприємствах зменшилась на 4213 особи (6,87%). 

Загалом протягом досліджуваного періоду найбільших змін зазнавала кількість 
зайнятих працівників на великих підприємствах, що й впливало на зміну загальної кількості 
зайнятих працівників на підприємствах Волинської області. 

У сільському, лісовому і рибному господарстві Волинської області протягом 
досліджуваного періоду функціонують лише середні та малі підприємства. За даними 
таблиці 1, спостерігаємо коливання кількості зайнятих працівників на підприємствах цього 
виду економічної діяльності Волинської області протягом досліджуваного періоду. 

Зокрема, у 2015 році порівняно з 2010 роком і у 2017 році порівняно з 2016 роком 
спостерігається зменшення кількості зайнятих працівників на підприємствах цього виду 
економічної діяльності у Волинській області відповідно на 4794 особи (27,28%) і 539 осіб 
(4,06%) за рахунок скорочення кількості зайнятих працівників і на середніх підприємствах 
(відповідно на 3008 осіб або 25,71% і 415 осіб або на 4,58%), і на малих підприємствах 
(відповідно на 1786 осіб або на 30,39% і 124 особи або на 2,94%). 

У 2016 році порівняно з 2015 роком кількість зайнятих працівників на підприємствах 
сільського, лісового і рибного господарства Волинської області зросла на 510 осіб (3,99%) 
за рахунок зростання кількості зайнятих працівників і на середніх підприємствах на 377 
осіб (4,34%), і на малих підприємствах на 133 особи (3,25%). 

Таким чином, у сільському, лісовому і рибному господарстві Волинської області 
протягом досліджуваного періоду найбільших змін зазнавала кількість зайнятих 
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працівників на середніх підприємствах, що й впливало на зміну загальної кількості 
зайнятих працівників на підприємствах цього виду економічної діяльності. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Господарський Кодекс України: Закон України №436-IV від 16.01.2003р. із 
змінами та доповненнями від 05.03.2009р.№1070-VI(1070-17). URL: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws (дата звернення 20.04.2019 р.). 

2. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)»: Закон України від 
05.10.2017 р. №2164-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 (дата звернення 
20.04.2019 р.). 

3. http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua./13_19.htm. 
 

 

Осадчук Ю.В. 
студентка 51 гр. ОЕФ 

наук. кер.- викладач Коляда А.Л. 
Одеський національний економічний університет  

м.Одеса 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА 
ПРИКЛАДІ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

 
У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складному 

лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, 
стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-
партнерів. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної 
оцінки фінансового стійкості підприємства. За допомогою оцінки виробляються стратегія і 
тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, 
здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюється його ліквідність, 
платоспроможність та зміцнюється фінансова стабільність. 

Питання оцінки фінансової стійкості підприємств розглядалися в працях зарубіжних 
науковців і практиків, зокрема: М.І. Баканова[2,с.274], І.Т. Балабанова, О.М. Волкової, В.В. 
Ковальова, Л.Т. Гіляровської, Д.А. Єндовицького, О.Ю. Верланова, В.М. Родіонової, Н.О. 
Русак, Р.С. Сайфуліна, М.О. Федотової, А.Д. Шеремета, Л. Бернстайна та ін. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки фінансової 
стійкості вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти: О.І. Барановський, А.І. 
Даниленко, Л.А. Лахтіонова, О.В. Павловська, В.В. Сопко, А.М. Поддєрьогін, Н.П. 
Шморгун, Г.В. Савіцька, М.Д. Білик, О.О. Терещенко, М.Г. Чумаченко та ін.  

Фінансова стійкість підприємства - це комплексна, багатофакторна категорія, що 
відображає відтворювальний процес і перебуває під впливом різноманітних фінансово-
економічних процесів. Саме тому у її визначенні немає єдиного поняття,  українськими 
вченими фінансова стійкість, переважно, розглядається в контексті загрози банкрутства 
підприємств, деякі вчені, і насамперед це стосується іноземних вчених, не вживають взагалі 
термін "фінансова стійкість", а застосовують поняття - заборгованість, леверидж,  як 
співвідношення між зобов'язаннями та власним капіталом; фінансовий "важіль" (борговий 
потенціал компанії) як показник відношення позикового капіталу до власного капіталу; 
боргове навантаження; структура сукупного капіталу [4, с.105]. 

Проаналізувавши аналіз різних точок зору, поняття фінансова стійкість можна 
визначити, як  комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-
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економічних процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових ресурсів 
підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому 
забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності - на основі зростання 
прибутку й активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності. 

Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному 
ринку є стабільність (стійкість). На неї впливають різні причини - як внутрішні, так і 
зовнішні[3],: 

- виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит; 
- міцне становище підприємства на ринку; високий рівень матеріально-технічної 

оснащеності виробництва і застосування передових технологій; налагодженість 
економічних зв'язків із партнерами; 

- ритмічність кругообігу засобів; ефективність господарських і фінансових операцій; 
- незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності 

тощо. 
Таке розмаїття причин, що впливають на діяльність ринкового підприємства, 

зумовлює різні аспекти його стійкості, зокрема загальний, ціновий, фінансовий, а залежно 
від факторів, що впливають на неї, - внутрішній і зовнішній аспекти. 

Внутрішня стійкість підприємства відображає такий стан його трудового потенціалу, 
матеріально-речової й вартісної (грошової) структур виробництва і таку його динаміку, при 
якій забезпечуються стабільно високі натурально-речові й фінансові результати 
функціонування підприємства. В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства 
лежить своєчасне й гнучке управління внутрішніми і зовнішніми факторами його 
діяльності. У свою чергу, зовнішню стійкість щодо суб'єкта господарювання слід визначати 
на основі стабільності економічного середовища, в рамках якого здійснюються його 
операції. Вона досягається відповідним макроекономічним регулюванням ринкової 
економіки. 

Фінансова стійкість передбачає здатність підприємства зберігати заданий режим 
функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками. Вона може 
розглядатися як результуюча категорія, що характеризує рівень стійкості роботи 
підприємства, його здатність забезпечити стабільні техніко-економічні показники й 
ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі. 
Рівень фінансової стійкості впливає і на можливості підприємства. Визначення меж 
фінансової стійкості належить до найбільш важливих економічних проблем, тому що 
недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства й 
відсутності засобів для розвитку виробництва, а надлишкова буде перешкоджати розвитку, 
формуючи на підприємстві зайві запаси і резерви. Фінансова стійкість має 
характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, який відповідає вимогам ринку, а 
їхній розподіл і використання мають забезпечувати розвиток підприємства на основі 
зростання прибутку й капіталу при збереженні платоспроможності в умовах допустимого 
рівня ризику. В ході дослідження будо проведено аналіз фінансово стійкості ПАТ 
«Черкасиобенерго», яке наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Критерії визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості підприємством 

№ Критерій Рекомендоване 
значення 2014 2015 2016 2017 

1 Коефіцієнт автономії ≥0,5 0,252 -0,004 0,077 -1,573 

2 
Коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними коштамиформування 
оборотних активів 

збільшення -0,906 -0,253 -1,853 -6,481 

3 Коефіцієнт інвестування >1 0,414 -0,021 0,114 -2,398 

4 Коефіцієнт концентрації зобов'язань <0,5 0,748 1,004 0,923 2,573 
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Як бачимо,власний капітал підприємства 2014 він складав 25,2% від сукупних активів, 

в 2015 капітал повністю був запозичений, за рахунок залучення інвестицій та отримання 
чистого прибутку у 2016 року вдалося наростити власний капітал до 7,7% від балансу, проте 
вже на кінець 2017 через значні витрати увесь капітал було сформовано за рахунок 
запозиченого. Із цього виходить що у підприємства відсутні як власні оборотні кошти, так 
і власні необоротні активи. Набуття коефіцієнтом інвестування від'ємного значення -2,398, 
з динамікою до зниження, відповідає як стадії настання загрози втрати фінансової 
стійкості., так як свідчить про встановлення глибокого порушення фінансової рівноваги, 
при якому на підприємстві відсутні чисті активи. Передумовами зародження кризи 
фінансової стійкості є інтенсивніший ріст суми позикового капіталу з 3078152 тис. грн. до 
9167492 тис. грн.. порівняно із швидкістю зменшення вартості майна підприємства з  
256176 тис. грн. до -5604887 тис. грн. 

Розглядаючи шляхи підвищення фінансової стійності, зазвичай,розглядаються 3 
основні напрями забезпечення: організаційно-структурна стійкість, стійкість ресурсної 
бази та комерційна стійкість. На нашу думку, доцільним є виокремлення ще одного напряму 
забезпечення фінансової стійкості – стійкість капітальної бази, яку можна 
охарактеризувати, як сукупність внесених засновниками і акціонерами власних засобів. 

Здійснювати управління фінансовою стійкістю необхідно з врахуванням ризиків, 
зумовлених науковим прогресом, нестабільністю політичної ситуації, зростанням 
конкуренції на товарних і фінансових ринках. Велика ймовірність виникнення 
«стратегічних несподіванок» призводить до виникнення ризику, зниження фінансової 
стійкості Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства, 
та збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим перш за все за рахунок 
подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку та підвищення рівня 
прибутковості. До основних шляхів підвищення фінансової стійкості підприємства, на які 
варто звернути особливу увагу , можна віднести: 

- для раціонального використання виробничих запасів запровадити чітку систему 
планування цих запасів; 

- для зменшення ризику неповернення коштів за реалізовану продукцію здійснювати 
аналіз платоспроможності та фінансової стійкості покупців; 

- для покращання роботи із дебіторами необхідно розробити політику збору платежів 
за реалізовану продукцію щодо своїх контрагентів; 

- запровадити моніторинг щодо стану дебіторської заборгованості та впроваджувати 
заходи для зменшення частки дебіторської заборгованості в структурі оборотного капіталу; 

- для збільшення ліквідності, підвищення рентабельності та прибутків підприємства 
слід використовувати такий вид банківських послуг, як факторинг. 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що фінансова стійкість підприємства 
передбачає такий стан фінансових ресурсів, за раціонального розпорядження якими 
гарантується наявність власних коштів, стабільна продуктивність і забезпечується процес 
розширеного відтворення. Недостатня фінансова стійкість підприємства найчастіше 
зумовлює неплатоспроможність, надмірна – створення надлишкових запасів і резервів, що 
збільшує витрати на їхнє утримання, стримує темп розвитку підприємства. Тому 
правильність підходів до кількісної оцінки фінансової стійкості підприємства вкрай 
важлива для нього, бо дає змогу виявити причини фінансової дестабілізації, розробити й 
реалізувати конкретні заходи щодо усунення першопричин. 
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СПРИЯННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ  

ЗАСОБАМИ  ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
    

У країнах з розвиненою ринковою економікою реструктуризація проводиться 
постійно з метою оновлення бізнесу (для майбутнього розвитку підприємства адекватної 
зміни системи і методів управління) і на успішно діючих підприємствах. В Угоді про 
асоціацію [1] розглядаються корпоративна реструктуризація і стратегія; економічна 
реструктуризація та модернізація тощо. Запропоноване  власне визначення процесу 
реструктуризації, а саме: «Реструктуризація – це процес діяльності підприємства, якій 
позитивно впливає на розвиток підприємства в умовах змін зовнішнього та внутрішнього 
середовища, та набуває сили при впровадженні програми реструктуризації». 

Дослідниками визначено види та форми реструктуризації, які передбачають стратегію 
постійного планового оновлення або повну реструктуризацію підприємства, як 
альтернативу його банкрутства чи ліквідації, що спричиняє суттєві зміни в діяльності 
підприємства та  зумовлюють обліково-контрольне забезпечення такого процесу. На 
практиці проведення реструктуризації  пов’язане із виникненням витрат на її 
впровадження. Витрати на реструктуризацію включають прями витрати, які обов’язково 
спричинені реструктуризацією, не пов’язані зі здійснюваними видами діяльності 
підприємства. 

Надійним інструментом проведення контрольних заходів на всіх етапах циклу 
реструктуризації є внутрішній аудит. Внутрішній аудит у світі зараз формується за 
стандартами Інституту внутрішніх аудиторів. За його визначенням, "внутрішній аудит - це 
незалежна об'єктивна перевірка та консалтингова діяльність, спрямована на підвищення 
вартості та покращення діяльності організації. Внутрішній аудит підтримує організацію для 
досягнення своїх цілей шляхом запровадження системного, дисциплінованого підходу до 
оцінки та підвищення ефективності управління ризиками, контролю та процесів 
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управління" [2]. Аудиторські послуги передбачають об’єктивне оцінювання внутрішнім 
аудитором доказів для формування висновків стосовно установи, операційної діяльності, 
функції, процесу, системи або інших об’єктів перевірки. Характер та обсяг аудит завдання 
визначається внутрішнім аудитором.  

Суб’єкт внутрішнього аудиту - відділ внутрішнього аудиту підприємства формує 
документи, які є необхідними  для участі в “Проекті сприяння реструктуризації 
підприємства”,  складена за формою заявка від підприємства; технічне завдання на 
реструктуризацію; проект договору кредитування із зазначенням умов його надання й 
графіків повернення коштів; банківська гарантія на суму не менше ніж 50% кредиту від 
банку; технічні й фінансові пропозиції щодо проекту реструктуризації, підготовлені 
консалтинговою фірмою й схвалені підприємством. На стадії реструктуризації проводиться 
саме ця процедура. Реструктуризація може здійснюватися за рахунок власних коштів 
підприємств; за прямої і непрямої підтримки з боку органів влади, включаючи державу; за 
прямої фінансової підтримки з коштів, виділених учасникам цільових програм місцевого й 
державного рівня та переможцям конкурсу з розміщення централізованих інвестиційних 
ресурсів. Всі елементи виробничої системи підприємств холдингу Метінвест, підготовки та 
інфраструктури виробництва для запобігання можливого банкрутства повинні мати високу 
мобільність, гнучкість, пристосовність до змін зовнішнього середовища.  

В цілому планомірний процес функціонування  внутрішнього аудиту реструктуризації 
здійснюється згідно з організаційними, методичними, технологічними та іншими стадіями, 
що забезпечує виконання аудиторського завдання на основі  пошуку переконливих  
аудиторських  доказів внутрішнім аудитором.  

Доречно вказати основні методичні стадії проведення внутрішнього аудиту 
реструктуризації   підприємства   [3]: 

організаційно-підготовча стадія – визначення політики реструктуризації 
підприємства (бюджет реструктуризації, суб’єкти та об’єкти внутрішнього контролю, 
показники, критерії діяльності,  зазначення власнику процесу та  власнику контролю тощо) 
та порівняння такої політики   підприємства з кращою практикою, вплив факторів, що 
стримують діяльність,  інформаційне, облікове та статистичне забезпечення, встановлення 
рівня внутрішнього контролю реструктуризації; 

методична стадія - вибір ефективних прийомів здійснення внутрішнього аудиту, 
суттєвість та достовірність доказів; 

технологічна стадія – документування аудиту, розробка робочих таблиць для 
проведення та  за результатами внутрішнього аудиту та порядку їх заповнення; тестування 
оцінки ризику, застосування сучасних технологій аудиту, аудит господарських операцій, 
перевірка наявності встановлених внутрішньгосподарських стандартів, 181порівняння, 
аналіз, факторний аналіз, економіко-математичні методи, анкетування, нормативно-
правова перевірка, оцінка ступеня існуючої загрози за методиками управління ризиками, 
створення системи  ризик-орієнтованого аудиту; 

результативна – встановлення ефективності та надійності внутрішнього контролю, 
вдосконалення управління ат внутрішнього контролю; підтвердження впровадження 
реструктуризації та ефекту від реструктуризації, попередження керівництва холдингу про 
наявність та ступені загроз; 

інспекційна стадія  - моніторинг ефективності процедур внутрішнього контролю 
(постановка необхідних систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю входить 
у обов'язок керівництва; перевірка виконання встановлених аудиторами зауважень, 
рекомендацій, прийнятих рішень,  моніторинг дотримання вимог щодо реструктуризації, 
підготовка звіту внутрішнього аудиту про усунення зауважень.  

З перерахованих основних положень аудиту випливає, що в основному діяльність 
внутрішнього аудиту є пов'язаною з моніторингом системи внутрішнього контролю. 
Внутрішній аудит являє собою оцінку надійності та ефективності існуючої системи 
внутрішнього контролю, а внутрішні аудитори – фахівцями, покликаними неупереджено та 
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професійно провести таку оцінку;  роль та обов'язки внутрішнього аудитора у відповідності 
до ризик-орієнтованої концепції, складаються з спостереження, оцінці та прогнозі 
діяльності системи внутрішнього контролю. Тобто, внутрішній аудит виконує завдання  
незалежного аналізу та  оцінювання різних  аспектів діяльності підприємства, та надає  
керівництву  підприємства впевненості у тому, що створена ними система контролю 
працює надійно та ефективно. 

Рішення проблеми контролю за утворенням резервів повинно базуватись на 
інноваційній, системно-комплексній і модульній побудові всіх елементів виробництва, 
застосуванні засобів технологічного оснащення, системній уніфікації, технологічній і 
організаційно-економічній послідовності процесів механізації і автоматизації робіт, 
інформаційних, технологічних та інфраструктурно-підготовчих процесів, як це наведено в 
табл. 1 

Таблиця 1 
Основні процедури перевірки внутрішнім аудитом  передумов відображення в 

обліку і звітності резерву під знецінення фінансових вкладень 
Передумови 
підготовки 

бухгалтерської 
(фінансової 
звітності) 

Процедури внутрішнього аудиту 

Існування 
Перевірка наявності станом на звітну дату відображених в бухгалтерському обліку 
фінансових вкладень, за якими не визначається поточна ринкова вартість, що мають 
ознаки знецінення 

Виникнення 

Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку резерву під знецінення 
фінансових вкладень 
Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку відновлення 
необґрунтовано завищеної суми резерву під знецінення фінансових вкладень 
Перевірка правильності формування постійних і відкладених податків активів та 
зобов'язань у зв’язку зі створенням і списанням сум резерву під знецінення фінансових 
вкладень 

Повнота 
Перевірка відсутності фінансових вкладень, за якими не визначається їх поточна 
ринкова вартість, що мають ознаки знецінення, за якими в бухгалтерському обліку не 
сформований резерв під знецінення фінансових вкладень 

Оцінка та 
розподіл 
вартості 

Перевірка правильності оцінки фінансових вкладень, за якими не визначається поточна 
ринкова вартість, що мають ознаки знецінення, в бухгалтерському обліку 
Перевірка правильності оцінки фінансових вкладень, що мають ознаки знецінення, в 
податковому обліку 
Перевірка правильності оцінки постійних різниць між бухгалтерською і податковою 
оцінкою фінансових вкладень, що мають ознаки знецінення 

Точність 

Перевірка точності нарахування суми резерву під знецінення фінансових вкладень з 
урахуванням подій після звітної дати 

Перевірка правильності віднесення сум коригування резерву під знецінення фінансових 
вкладень до звітних періодів                                                                       

Уявлення і 
розкриття 
інформації 

Перевірка правильності та повноти розкриття інформації про рух сум резерву під 
знецінення фінансових вкладень в бухгалтерській (фінансової) звітності 
Перевірка правильності розкриття інформації про постійні ризниці, постійних 
податкових активах і зобов'язаннях, фінансових вкладень в бухгалтерській (фінансової) 
звітності 

Джерело інформації власна розробка за МСА 500 [4]  
 

Головним завданням внутрішнього аудиту є організація виконання  аудиторського 
завдання відповідно до існуючих Стандартів, розробка необхідних  рекомендацій, щодо 
удосконалення діяльності підприємства і подальший моніторинг їхнього виконання.  
Внутрішній аудит вважається завершеним тоді, коли остаточно впроваджені аудиторські 
рекомендації та усунуті виявлені відхилення.  

Ризик-орієнтована система внутрішнього аудиту на високотехнологічних 
підприємствах, більшість яких має стратегічне значення для розвитку країни, значно 
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підвищує ефективність виробництва, полегшує працю всіх робітників підприємства, сприяє  
інноваційному розвитку підприємства, підвищенню якості і конкурентоздатності продукції, 
що виробляється, застосуванню прогресивних методів управління – аутсорсінгу і 
аутстаффінгу в області підготовки і інфраструктури виробництва на підприємстві.  
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ОЦІНКА КРИЗИ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

 
Проведення в Україні правової та економічної реформи, спрямованої на 

впровадження ринкових принципів господарювання, призвело до загального зниження 
значень економічних показників діяльності підприємств, що спричинило появу великої 
кількості позовних заяв до господарських судів, пов’язаних із банкрутством. Врегулювання 
цих справ викликало потребу у створені інституту банкрутства в Україні. 

Будь-яке підприємство щодня стикається з проблемами різного характеру, однак не 
всяка проблема стає кризою. Тому інтерес представляють насамперед саме поняття "криза". 
Криза (від грец. krisis - рішення, поворотний пункт, результат): різкий крутий перелом у 
чому-небудь, важкий перехідний стан; гостре утруднення з чим-небудь; важке положення.  

До проявів фінансових криз підприємств належать таки фактори як: неспроможність 
вчасно і в повному обсязі розрахуватися за борговими зобов’язаннями внаслідок нестачі 
коштів; порушення балансу між доходами і витратами; невірно обрана політика 
фінансування; не конкурентоспроможність на ринку товарів; порушення ритмічності та 
зниження ефективності процесу виробництва і реалізації продукції, нездатність вчасно й у 
повному обсязі забезпечувати операційні процеси; не конкурентоспроможність на ринку 
капіталів через низьку кредитоспроможність та інвестиційну привабливість; нездатність 
дотримувати екологічних стандартів виробництва; незабезпечення добробуту власників і 
працівників [1]. 

Необхідно з’ясувати основні види фінансової кризи на підприємстві. Розрізняють такі 
види кризи: стратегічну кризу (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і 
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немає засобів його відновлення, через відсутність ключових факторів успіху, а отже, не вдається 
подолати кризу збуту); кризу прибутковості (перманентні збитки вихолощують власний капітал, 
і це призводить до незадовільної структури балансу); кризу ліквідності (підприємство є 
неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності) [2]. 

Об'єктом дослідження в даній роботі є ПАТ «Вінницяобленерго», тому розглянемо 
критерії оцінки кризи прибутковості підприємства на прикладі даного підприємства. 
Інформаційною базою проведення дослідження є фінансова звітність досліджуваного 
підприємства за останні роки. 

Таблиця 1 

Критерії оцінки кризи прибутковості підприємства 
 

№ Критерій 
Рекомендоване 

значення 
Ознаки усунення 

кризи 
прибутковості 

2015 2016 2017 

01 02 03 04 05 06 07 

1 
Темп зростання 

валового прибутку 
(збитку) 

Зростання (у разі 
наявності 

прибутку); 
зменшення (у разі 
наявності збитку) 

Мобілізацію 
внутрішніх 

резервів з метою 
утворення 

санаційного 
прибутку для 

покриття збитків 

205,761 72,647 248,799 

2 

Темп зростання 
прибутку (збитку) 

від операційної 
діяльності 

464,524 79,691 270,906 

3 
Темп зростання 

прибутку (збитку) 
до оподаткування 

Зростання (у разі 
наявності 

прибутку); 
зменшення (у разі 
наявності збитку) 

Мобілізацію 
внутрішніх 

резервів з метою 
утворення 

санаційного 
прибутку для 

покриття збитків 

3267,734 82,662 296,161 

4 
Темп зростання 

чистого прибутку 
(збитку) 

548,093 72,188 307,761 

5 

Темп зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого збитку 

697,919 162,580 208,764 

6 

Наявність 
(відсутність) 

власних оборотних 
коштів) 

>0 

Фінансування 
активів за рахунок 
ВОК свідчить про 

вихід 
підприємства з 

кризового стану 

-218019 -135377 -28266 

7 

Коефіцієнт 
співвідношення 

сукупних витрат до 
сукупних доходів 

<1 

Стабільне 
перевищення 
доходів над 
витратами 

свідчить про вихід 
підприємства з 

кризового стану 

0,926 0,962 0,920 

8 

Коефіцієнт 
співвідношення 

темпів зростання 
нерозподіленого 

прибутку або 
непокритого збитку 
до темпів зростання 
власних оборотних 

коштів 

≥1 

Про вихід 
підприємства з 

кризи свідчитиме 
тенденція росту 
нерозподіленого 

прибутку, 
інтенсивність якої 
буде вища за темп 

росту ВОК 

11,334 1,712 -3,652 
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Продовження табл. 1 

01 02 03 04 05 06 07 

9 

Валова 
рентабельність 
(збитковість) 

активів 

Збільшення (у разі 
рентабельності); 

зменшення (у разі 
збитковості) 

Результат 
ефективної 
реалізації 

антикризових 
заходів 

проявлятиметься у 
зниженні 

збитковості 

15,5 7,6 14,0 

10 

Рентабельність 
(збитковість) 
операційної 
діяльності 

Збільшення (у разі 
рентабельності); 

зменшення (у разі 
збитковості) 

10,7 06,0 12,0 

 
За даними таблиці 1 «Критерії оцінки кризи прибутковості підприємства» було 

проаналізовано діяльність ПАТ «Вінницяобленерго». Так бачимо, що майже всі критерії 
відповідають рекомендованому значенню, проте існують деякі недоліки в діяльності 
підприємства.  

Протягом всього аналізованого періоду на досліджуваному підприємстві 
спостерігається чистий прибуток, і найбільшим він був на кінець 2017 року та склав майже 
234 млн. грн.  

Валовий прибуток протягом всього аналізованого періоду є додатнім та складає на 
кінець 2017 року 418,9 млн. грн., що на 250,5 тис. грн. більше ніж у попередньому році, 
таким чином темп росту валового прибутку на кінець аналізованого періоду складає 
248,8%, що вдвічі більше ніж у попередньому періоді. 

Розрахунок наступних показників, що пов’язані із прибутком від операційної 
діяльності, прибутком до оподаткування та чистим прибутком, мали позитивний вплив на 
показник нерозподілений прибуток, що відображений у балансі, адже з кожним роком його 
значення збільшувалось на суму чистого прибутку.  

За даними отриманими, під час розрахунку бачимо, що найвищим темп росту 
прибутку від операційної діяльності був у 2015 році, у той період прибуток збільшився 
майже в 4,6 рази, а прибуток до оподаткування зріс в 32,7 рази, а чистий прибуток 
підприємства збільшився в 5,5 рази. Проте не дивлячись на таку позитивну динаміку, яка 
склалась протягом 2015 року, у 2016 році бачимо дещо іншу ситуацію. Всі розраховані 
показники значно впали, так валовий прибуток зменшився на 27,35%, прибуток від 
операційної діяльності зменшився на 20,31%, прибуток до оподаткування знизився на 
17,34%, а чистий прибуток підприємства – 27,81%. 

На кінець 2017 року дані показники значно зросли, цим створили позитивну динаміку 
на підприємстві, що мало своє відображення на всіх показниках прибутку, і таким чином 
чистий прибуток підприємства на кінець 2017 року збільшився у порівнянні з попереднім 
періодом втричі. Це можна пояснити деяким збільшенням валового прибутку у даний 
період, а також перевищенням темпу росту ЧД, над темпами росту собівартості реалізованої 
продукції. Також бачимо, що на кінець 2017 року на ПАТ «Вінницяобленерго» зменшились 
інші операційні витрати та значно збільшились інші доходи підприємства. 

Позитивним моментом можна відмітити скорочення відсутності на підприємстві 
протягом всього досліджуваного періоду власних оборотних коштів, що так необхідні 
підприємству, для того щоб забезпечувати власну виробничу діяльність, при чому, на 
кінець 2017 року дана сума склала 28,3 млн. грн. Розрахунок наступного показника, а саме: 
коефіцієнт співвідношення сукупних витрат до сукупних доходів при рекомендованому 
значенні менше 1, у всіх із аналізованих періодів відповідає рекомендованому значенню. 
Це свідчить про те що витрати підприємства не переважають над доходами. Далі бачимо, 
що темпи росту нерозподіленого прибутку більше ніж темпи росту власних оборотних 
коштів, оскільки вони взагалі відсутні на підприємстві.  
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Валова рентабельність активів на кінець 2017 року збільшується та складає 14%, що 
на 6% більше ніж у попередньому періоді. А розрахунок останнього показника свідчить про 
прибутковість операційної діяльності, що є наслідком ефективної діяльності підприємства.  

Беручи до уваги, все вищевикладене, можемо зробити висновок, що діяльності 
підприємства не загрожує виникнення кризи прибутковості, проте є певні недоліки, які 
необхідно усунути. Узагальнення проведених розрахунків показує, що досліджуване 
підприємство є прибутковим, але фінансово нестійким. Тому вважаємо за доцільне 
рекомендувати управлінському персоналу товариства розробити низку заходів щодо появи 
власних оборотних коштів. 

Вважаємо, за доцільне рекомендувати наступне:  
1. Підприємству слід приділити більшу увагу основній сфері діяльності, тобто 

передача електроенергії та розподiлення електроенергiї; 
2. Розглянути можливість розширення ринків збуту, для збільшення величини 

чистого доходу. Що мало б позитивний вплив на власні оборотні кошти, який наразі 
відсутні на підприємстві;  

3. Дослідити витратну складову, чи доцільними були витрати та збільшення їх 
розміру;  

4. Розглянути можливість залучення інвестицій, для того щоб покращити 
наявний стан. 

 

Список використаних джерел 
 

1. Волкова Н. А. Методичні підходи аналізу кризового стану та схильності до 
банкрутства [Електронний ресурс] / Н. А. Волкова, І. А. Сніткіна // Глобальні та національні 
проблеми економіки. – 2017. – № 17. – С. 798-801. – Режим доступу: http://global-
national.in.ua/archive/17-2017/161.pdf 

2. Мельник, Ю.М. Маркетинг в антикризовому менеджменті: для студ. фак-ту 
економіки та менеджменту спец. 7 (8).03050701 "Маркетинг" денної форми навчання / 
Ю.М. Мельник, О.О. Міцура. - Суми: СумДУ, 2012. - 116 с. 

 
 

 
Рибак К.А. 

студентка 51 гр. ОЕФ 
наук.кер.- к.е.н., викл. Коляда А.Л. 

Одеський національний економічний університет 
м.Одеса 

 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗИ ВТРАТИ ФІНАНОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПРИКЛАДІ 

ПАТ «ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» 
 

Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід'ємними поняттями ринкової 
економіки. Кожен суб'єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, 
абсолютну ліквідність та платоспроможність. Фінансова стійкість передбачає здатність 
підприємства зберігати заданий режим функціонування за найважливішими фінансово-
економічними показниками.  

Вона може розглядатися як результуюча категорія, що характеризує рівень стійкості 
роботи підприємства, його здатність забезпечити стабільні техніко-економічні показники й 
ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі.  

Згідно з науковими працями зарубіжних та вітчизняних дослідників, зокрема 
Л.Беренстайна, Е.Хелферта, Ван Хорна, В.В.Ковальова, М.М.Крейніної, Г.В.Савицької, 
М.С.Заюкової, Л.А.Лахтіонової, Є.В. Мниха, Р.О.Костирко та інших, фінансова стійкість 
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розглядається як результат розвитку всіх видів діяльності підприємства (операційної, 
інвестиційної та фінансової), а також як індикатор його здатності відповідати за своїми 
боргами й зобов'язаннями. Разом з тим оцінювання фінансової стійкості потребує 
подальшого дослідження, оскільки кожен з авторів пропонує різні методики розрахунку її 
показників, які характеризують тільки окремі аспекти цієї досить складної економічної 
категорії [1]. 

Рівень фінансової стійкості впливає і на можливості підприємства. Визначення меж 
фінансової стійкості належить до найбільш важливих економічних проблем, тому що 
недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства й 
відсутності засобів для розвитку виробництва, а надлишкова буде перешкоджати розвитку, 
формуючи на підприємстві зайві запаси і резерви. 

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподілу та використання 
яких забезпечує діяльність підприємства на основі збільшення прибутку, платоспроможність 
та кредитоспроможність підприємства в умовах допустимого рівня ризику. 

Діяльність будь-якого підприємства в умовах підвищення процесів глобалізації в 
економіці постійно піддається впливу різноманітних факторів та невизначених чинників, 
зумовлених зростанням конкуренції на ринку або нестабільністю політичної ситуації в країні. 
Це може призвести як до позитивних, так і до негативних змін в організації підприємства. 

Щодо фінансової безпеки підприємства загроза як чинник руйнівної дії (загроза 
фінансовій безпеці) – це наявне чи потенційно можливе явище або чинник, який створює не 
безпеку для реалізації фінансових інтересів підприємства та не дає можливості виконувати на 
належному рівні роботу згідно домовленостей [6].  

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають на фінансову безпеку, відносяться 
навмисні або випадкові помилки менеджменту у сфері управління фінансами підприємства, 
пов'язані з: 

 1. Вибором стратегії підприємства.  
2. Управлінням й оптимізацією активів і пасивів підприємства (розробка, впровадження і 

контроль управління дебіторською й кредиторською заборгованостями, вибір інвестиційних 
проектів і джерел їх фінансування, оптимізація амортизаційної й податкової політики). 

 До зовнішніх загроз можна віднести:  
- Скупку акцій, боргів підприємства небажаними партнерами чи підставними 

компаніями.  
- Наявність значних фінансових зобов'язань у підприємства (як великої кількості 

позикових засобів, так і великих заборгованостей підприємству).  
- Нерозвиненість ринків капіталу та їхньої інфраструктури; 
- Недостатньо розвинену правову систему захисту прав інвесторів і виконання 

законодавства.  
- Кризу грошової і фінансово-кредитної систем. 
- Нестабільність економіки.  
- Недосконалість механізмів формування економічної політики держави. 

Джерелом загроз є певні негативні чинники й умови функціонування фінансової 
системи підприємства: це може бути один чинник (умова) або їхня сукупність. Однак 
джерелом загрози є не негативний чинник, а його деструктивна дія на можливості реалізації 
конкретних фінансових інтересів підприємства і забезпечення його фінансової безпеки. 

Така негативна дія чинника має ймовірнісний характер, це обов'язковий атрибут будь-якої 
загрози фінансовій безпеці підприємства. В результаті негативного впливу загрози її дія 
наносить безпосередній або опосередкований збиток підприємству. Цей збиток може мати 
форму прямої втрати (втрату доходу, капіталу тощо) або непрямої (упущена вигода, зниження 
фінансової репутації підприємства тощо). 

Слід також підкреслити ще одну особливість загрози фінансовій безпеці підприємства – 
це її непостійний характер, тому що загроза може змінюватися в 
процесірозвиткупідсистемизабезпеченняфінансовоїбезпекипідприємства [2; 4]. 

Щоб досягти поставленої мети, підприємствам необхідно: визначити величину потрібних 
і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання 
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для здійснення операційної, інвестиційної та інших видів діяльності; оптимізувати структуру 
капіталу за джерелами формування і напрямами розміщення. визначити прогнозовану 
дохідність капіталу, авансованого на формування активів підприємства; розробити 
альтернативні чи запобіжні заходи на випадок відхилень від прогнозованих показників; 
контролювати й оперативно реагувати на хід виконання фінансового плану. 

У процесі розроблення фінансового плану пропонується поетапно прогнозувати: 
- доходи, витрати й прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів 

діяльності та чистий прибуток і напрями його використання;  
- потребу в оборотних коштах за джерелами формування і напрямами використання; 
- джерела інвестиційних ресурсів для виконання плану капітальних вкладень;  
- величину і напрями використання коштів соціального спрямування;  
- баланс активів і пасивів на кінець планового періоду. 

Розглянемо на прикладі ПАТ «Подільська меблева фабрика» критерії визначення 
наявності загрози втрати фінансової стійкості. 

Таблиця 1 
Критерії визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості підприємством 

 
№ Критерій Методика 

розрахунку 2014 2015 2016 2017 

1 Коефіцієнт 
автономії 

Власний капітал / 
Валюта балансу 0,89 0,92 0,92 0,93 

2 

Коефіцієнт 
забезпеченості 

власними 
оборотними 

коштами 
формування 

оборотних активів 

Власні оборотні 
кошти / Оборотні 

активи 
підприємства 

0,84 0,88 0,89 0,92 

3 Коефіцієнт 
інвестування 

Власний капітал / 
Необоротні 

активи  
2,64 3,20 3,81 4,36 

4 
Коефіцієнт 

концентрації 
зобов'язань 

Позиковий 
капітал / Валюта 

балансу 
0,11 0,08 0,03 0,06 

 
Аналіз фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз фінансової 

стабільності і незалежності в напрямку відповідності джерел коштів для формування 
запасів і затрат. Аналіз фінансової стійкості підприємства перш за все виявляє за 
допомогою коефіцієнтів фінансової стійкості мати повне уявлення про теперішній стан 
підприємства, визначити слабкі місця в діяльності підприємства та своєчасно їх 
ліквідувати.  

Фінансова стійкість підприємства передбачає такий стан фінансових ресурсів, за 
раціонального розпорядження якими гарантується наявність власних коштів, стабільна 
прибутковість та забезпечується процес розширеного відтворення. Саме фінансова 
стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, інвестиційного і 
фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає 
здатність підприємства відповідати за своїми боргами й зобов'язаннями. У такому розумінні 
фінансова стійкість, безперечно, є одним із головних факторів досягнення підприємством 
фінансової рівноваги та фінансової стабільності. У системі складових елементів фінансової 
стабільності підприємства фінансова стійкість займає одне із головних місць. 

Проаналізувавши таблицю критерії визначення наявності загрози втрати фінансової 
стійкості підприємства, можна зробити наступні висновки. ПАТ «Подільська меблева 
фабрика» є автономним, так як розрахунки коефіцієнта автономії підприємства 
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відповідають рекомендованому значенню більше або дорівнює 0,5. Так у 2014 році = 0,89, 
2015 році = 0,92, 2016 році = 0,92 та у 2017 році = 0,93.  
Показник коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами показав, що дане 
підприємство забезпечене власними коштами.  

Коефіцієнт інвестування  за аналізований період з 2014-2017 роки відповідає 
рекомендованому значенню, що є позитивним явищем на підприємстві. Коефіцієнт 
концентрації зобов’язань показав, що на ПАТ «Подільська меблева фабрика» позиковий 
капітал не перевищує вартість майна самого підприємства. Рекомендації  для покращення 
ситуації на підприємстві будуть наступні: Збільшувати власний капітал шляхом збільшення 
суми нерозподіленого прибутку, знаходження нових ринків збуту, залучення інвесторів, 
оптимізувати структуру оборотного капіталу, модернізувати обладнання. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Будь-яке виробництво не може існувати без виготовлення певної продукції, що є 
конкурентоспроможною та реалізації її на ринку збуту. Здійснення виробничого процесу 
можливе лише тоді, коли в наявності є значна кількість виробничих запасів. 

На сьогоднішній день діють реформи, що стосуються самої системи обліку та 
впровадження П(С)БО. Ситуація, що склалася, внесла суттєві зміни в організацію 
облікового процесу виробничих запасів.  

З огляду на вище сказане, проблема шляхів вдосконалення ведення бухгалтерського 
обліку виробничих запасів, згідно вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам 
є досить актуальною. 

Серед дослідників, що приділяли увагу даному питанню ми можемо назвати таких: 
Бутинець Ф., Голов С., Жолнер І., Приймачок О., Сайко О., Ткаченко Н. та інші. 

В економічній літературі поняття «виробничі запаси» часто ототожнюються з такими 
термінами як: «запаси», «матеріальні запаси» - це є не зовсім правильно. 

Виробничі запаси – різноманітна сировина, паливо, предмети праці, які купує 
підприємство для виробництва продукції. 
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Проаналізувавши наукову літературу з питання вдосконалення ведення 
бухгалтерського обліку виробничих запасів, я дійшла висновку, що є розбіжність у 
трактуванні термінів, що подані у   П(С)БО 9 «Запаси» та у міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку.  Це особливо важливо, коли підприємство співпрацює із 
закордонними партнерами, має філіали в інших країнах[1].  

Господарська діяльніссть постійно розвивається, тому бухгалтерський облік 
неспроможний точно та якісно забезпечити облік усіх новітніх операцій. 

 Наступні шляхи вдосконалення ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів: 
− Спрощене оформлення операцій, що пов’язані  з оприбуткуванням та витратами 

матеріальних цінностей. Матеріали у виробництво відпускати на підставі ліміту в 
картках складського обліку виробничих запасів. У картці має бути підпис особи, яка 
отримала матеріали. 

− Потрібно простежувати операції інвентиризації, щоб вони були своєчасними та 
відповідали вимогам підприємства. 

− На підприємствах повинні бути складські приміщення в достатній кількості, які 
оснщені відповідно до вимог – це потрібно для зберігання, приймання, відпуску 
виробничих запасів. 

− Пдприємство має точно знати скільки виробничих запасів потрібно мати. 
− Уточнити план рахунку бухгалтерського обліку виробничих запасів. 
− Покращувати визначення поняття виробничих запасів та чисту вартість реалізації 

матеріалів. 
− Відображати в бухгалтерському обліку виробничих запасів наднормативні витрати. 
− Витрати від нестачі або псування виробничих запасів списувати на рахунок 

відповідних резервів. 
− На підприємстві має бути графік документообігу виробничих запасів. 
− Документи щодо бухгалтерського обліку виробничих запасів мають здаватися до 

головної бухгалтерії не пізніше 25-го числа кожного місяця. 
Удосконалення  документального забезпечення можливе за умови впорядкування 

первинної документації, впровадження типових уніфікованих форм, забезпечення строгого 
порядку приймання, зберігання і витрачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів 
тощо, обмеження числа посадових осіб, які мають право підпису документів на видачу 
дефіцитних і дорогих матеріалів. При цьому в обліковій політиці необхідно визначити 
норми природного убутку по кожній групі запасів, а також порядок і строки проведення 
інвентаризації [2]. 

Одним із проблемних питань обліку виробничих запасів є значна трудомісткість 
заповнення та обробки первинних і зведених документів. 

Одним із напрямків удосконалення документального оформлення операцій з 
надходження виробничих запасів є: «усунення» реквізитів, на яких відбувається 
дублювання даних, та заповнення яких не є суттєвим; виділення у журналі реєстрації 
довіреностей графи «прострочені», що підвищує контрольну функцію даного документу. 

Актуальним напрямом удосконалення документування та обліку виробничих запасів 
підприємстві є перехід на комп’ютеризовану форму обліку. 

Застосування комп'ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно підвищує 
продуктивність праці бухгалтерів і суттєво покращує його організацію на підприємстві. 
Адже, при паперових формах обліку накопичення даних в облікових регістрах, обчислення 
підсумків та перенесення даних між обліковими регістрами потребують великих затрат 
праці та часто супроводжуються помилками. 

Комп'ютеризація обліку виробничих запасів дозволить вирішити проблему 
аналітичного обліку. Якщо при застосуванні паперових форм обліку збільшення рівнів 
деталізації аналітичного обліку та переліку об'єктів аналітики вимагає збільшення кількості 
облікових працівників, то при застосуванні комп'ютерної техніки можна ефективно вести 
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аналітичний облік з будь-яким рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних 
об'єктів, а реєстрація операцій у хронологічному системному порядку в розрізі синтетичних 
та аналітичних рахунків, яка раніше здійснювалась окремо поєднується в одному робочому 
процесі. При цьому контроль за тотожністю даних синтетичного та аналітичного обліку 
забезпечується автоматично [2, c. 37]. 

Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що реалізація шляхів удосконалення 
ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів допоможе підвищити економічну 
діяльність будь – якого підприємства. 

Питання шляхів вдосконалення ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів є 
актуальним для багатьох підприємств і потребує подальших досліджень. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
Підприємництво – це провідний сектор ринкової економіки, що забезпечує ринок 

товарами і послугами, сприяє здоровій конкуренції, базується на самостійній, ініціативній, 
систематичній, на власний ризик, діяльності та має на меті отримання прибутку.  

Незважаючи на певні позитивні зрушення, що вказують на ознаки стабілізаційних 
процесів у вітчизняній економіці, національна економічна система перебуває в стані кризи 
і соціально-економічна ситуація в країні все ще залишається складною та неоднозначною.  

Значний вплив на хід економічних процесів, особливо за умов нестабільної ситуації, 
та ключову роль у створенні передумов для соціально-економічного відновлення 
національної економіки має розвиток підприємницького сектору в країні, особливо в 
частині малого та середнього бізнесу [1]. 

В час коли економіка країни змінюється, слід звертати більше уваги саме на малий та 
середній бізнес, бо він більш гнучкий і легше адаптується. Значна кількість досліджень 2018 
року свідчить, що малий бізнес орієнтується на експорт, крім того, беручи за основу ці 
дослідження можна зробити висновок, що компанії налаштовані на розвиток своїх 
підприємств і реінвестування зароблених коштів у власний бізнес. 

У 2018 році Україна уклала 16 угод про зону вільної торгівлі. Серед торгових 
партнерів — 28 країн-членів ЄС та Канада. Скасування імпортних мит дозволить 
українським виробникам різних галузей, в тому числі харчової, легкої, хімічної, 
нафтохімічної і машинобудівної промисловості отримати безліч переваг на світових 
ринках.  

В українському експорті за кризові роки відбулися істотні зміни. Металургійна 
промисловість, наприклад, яка залучала в 2011 році третину всієї експортної виручки, в 
2018 році зменшила свій внесок у формування валютних запасів до 25%. При цьому 
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агропромисловий комплекс замість 19% виручки в 2011 році, продали за кордон майже 40% 
всіх українських товарів згідно з результатами минулого року. В цілому український 
експорт лише до США зріс до 726,7 мільйонів доларів. Така позитивна динаміка є 
продовженням тенденції 2017 року, коли товарообіг Україна-США зріс у 1,6 рази та склав 
понад 3,3 мільярди доларів.  

Проте складнощі з отриманням кредитів стримують розвиток малого бізнесу. За 
даними дослідження, 82% компаній потребують кредитних коштів, з них 65% мають із цим 
труднощі. Крім цього, близько 22% опитаних назвали систему оподаткування головною 
сферою, яка потребує змін, 15% опитаних найбільше стурбовані доступністю кредитних 
коштів, для 9% – найбільш неприйнятним є рівень корупції. Дослідження проводила Unlimit 
Ukraine, – платформа для розвитку малого та мікробізнесу, створена на базі Європейської 
бізнес-асоціації. У межах дослідження було опитано 278 власників і директорів малого 
бізнесу усіх сфер діяльності [3]. 

Важливим напрямком підтримки підприємств має стати стимулювання розвитку 
інноваційного підприємництва в країні. За сучасних умов найперспективнішим є 
інноваційний шлях розвитку підприємств. Однак процес створення і розвитку нових 
підприємницьких структур в науці і науковому обслуговуванні майже не розвивається. 
Причинами, які гальмують розвиток малого бізнесу в науці є: 

1. обмеженість правових засад підтримки малого бізнесу; 
2. неефективність діючої системи оподаткування і податкової політики особливо щодо 

пільг для малого бізнесу; 
3. відсутність матеріально-технічної бази, труднощі з орендою приміщень і устаткування; 
4. недосконалість інформаційно-методичної та консультаційної підтримки; 
5. відсутність єдиної системи бухгалтерського обліку, яка б відповідала міжнародним 

стандартам; 
6. наявність галузевого, відомчого, виробничого, технологічного та інформаційного 

монополізму; 
7. недостатній розвиток елементів ринкової інфраструктури [3]. 
Тобто, розвиток інноваційних процесів на підприємництві дасть змогу стабілізувати 

український бізнес та стимулюватиме покращенню економічної ситуації в цілому.  
Відновлення економічного зростання в Україні вимагає побудови нової моделі 

економічного розвитку, заснованої на інноваціях при їх інвестиційному забезпеченні, вони 
являються основним фактором здійснення перебудови економіки і є важливою складовою 
соціально-економічного розвитку будь-якої держави [1]. 

Одна з особливостей сучасного етапу розвитку світового господарства є зростання 
взаємозалежності економік різних країн та інтенсифікації господарських зв’язків між ними, 
стрімкий розвиток інтеграційних процесів, зростання ринку знань та інтенсивний перехід 
розвинутих країн до економіки інноваційного типу, що вимагає врахування впливу 
зовнішніх чинників і відповідних тенденцій при формуванні національного потенціалу 
конкурентоспроможного розвитку [2]. 

Обсяг капітальних інвестицій в українську економіку протягом цього року виріс на 
20% завдяки іноземним компаніям і світовим гігантам, які «заходять» в Україну, 
відкривають тут свої представництва, філії тощо. А це в свою чергу сприяє виникненню 
нових робочих місць і, звичайно ж, створює сприятливі умови для ведення українського 
бізнесу. У 2018 році українська економіка зберегла орієнтацію на розбудову традиційних 
галузей — сільського господарства, транспорту, інфраструктурних проектів, металургії та 
видобувних галузей. Тож й інвестиції великих закордонних компаній теж були скеровані в 
цьому напрямку. [3] 

Отже, розвиток підприємств в Україні має ґрунтуватись на основі 
високотехнологічного підприємницького сектору та міжнародному співробітництві. 
Пріоритетними напрямками для уряду країни мають стати стимулювання інноваційної 
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активності підприємницького сектору, формування сприятливого нормативно-правового 
середовища та інноваційно-інвестиційного клімату для українського бізнесу. 
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ДО ПИТАННЯ СУДЖЕННЯ ЩОДО СУТТЄВОСТІ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ 

                 
У концептуальних основах фінансового звітування поняття суттєвості розглядається 

у контексті підготовки та подання фінансової звітності. Вибір методики оцінювання 
суттєвості є важливим питанням теорії та практики, як обліку так і аудиту.  

Суттєвість інформації щодо складання звітності визначається відповідними П(С)БО 
або МСФЗ, а також підлягає зазначенню щодо обраних параметрів в наказі про облікову 
підприємства.  

Під суттєвістю облікової інформації, розуміються такі її характеристики, які 
визначають її здатність впливати на рішення користувачів фінансової звітності. Під 
суттєвою інформацією  за НП(С)БО 1  розуміється інформація, відсутність якої у фінансовій 
звітності може вплинути на прийняття рішень користувачами такої звітності. Нове 
визначення суттєвості надано в МСБО 1 та МСБО 8: «Інформація є суттєвою, якщо її 
пропуск, викривлення або захаращення [obscuring] може, згідно з розумними 
очікуваннями, уплинути на рішення, які приймають основні користувачі фінансової 
звітності загального призначення на основі цієї фінансової звітності, що забезпечує 
фінансову інформацію про окремий суб’єкт господарювання». 

Стаття, визнана не суттєвою для окремого представлення її у фінансовому звіті, може 
бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примітках до фінансової звітності. 

В ідеалі любу інформацію і зокрема, фінансову та нефінансову, слід розглядати в 
контексті якісних та кількісних її характеристик. Суттєвість залежить від розміру та 
характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Суб’єкт 
господарювання може ідентифікувати інформацію, як суттєву на основі одного або більше 
факторів. Відповідно, чим більше факторів такої ідентифікації застосовується до 
конкретного елемента обліку, показника звітності тощо, тим більша імовірність, що 
інформація є суттєвою. 

Так, наприклад, при кількісній оцінці, чи є інформація суттєвою розглядають розмір 
впливу операції, події чи умови з урахуванням показників фінансового стану, фінансових 
результатів та грошових потоків. Поріг суттєвості може бути визначено, як абсолютну або 
відносну величину, яка є кількісною ознакою суттєвості облікової інформації. Діапазони 
кількісних критеріїв суттєвості облікової інформації щодо окремих об’єктів обліку, 
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запропоновані Мінфіном. Для кожного зі звітів обирають окрему базу визначення 
кількісних критеріїв і якісних ознак суттєвості статей фінансової звітності та діапазон 
кількісних критеріїв. Серед якісних характеристик суттєвої інформації звертають увагу на 
ті, що здатні підвищити інтерес до фінансової звітності. Зазначимо, що вплив якісного 
фактору може знижувати кількісний поріг під час визначення, чи є інформація суттєвою. 

Принцип суттєвості в аудиті є основою концептуального підходу щодо оцінки 
достовірності інформації, яка аналізується. Визначення аудитором суттєвості є предметом 
професійного судження та залежить від розуміння аудитором потреб користувачів 
фінансової звітності. Відповідно під суттєвістю розуміється не абсолютна точність даних, 
а міра їх точності. МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» наголошує, 
що викривлення чи пропуск інформації слід уважати суттєвим, якщо, ґрунтуючись на 
своєму професійному судженні, аудитор уважає, що вони окремо або в сукупності можуть 
спричинити вплив на економічні рішення користувачів фінансової звітності.  

Відповідно до вимог МСА аудитори використовують концепцію суттєвості: як основу 
для планування аудиту з метою визначення важливих, нетипових і таких, що містять 
помилки статей і рахунків, яким слід приділити особливу увагу; як основу оцінки зібраних 
аудиторських доказів; як основу для ухвалення рішення про тип аудиторського висновку 
аудитор розглядає суттєвість: на рівні фінансових звітів у цілому; щодо сальдо окремих 
рахунків; щодо класів операцій; щодо інформації, що розкривається.  

Відповідно до вимог МСА, аудитор має забезпечити зменшення до припустимого 
рівня ймовірності того, що невиявлені викривлення інформації у звітах перевищать 
загальну межу суттєвості для фінансової звітності. Викривлення, які не перевищують рівня 
суттєвості виконання, окремо чи у сукупності, також можуть нести в собі суттєві загрози та 
ризики для фінансового стану чи безперервності діяльності суб’єкта господарювання. 
Зокрема, це стосується порушень норм законодавства. 

Суттєвість в аудиті нерозривно пов’язана з аудиторським ризиком. І суттєвість і 
аудиторський ризик враховуються протягом усього аудиту, а саме під час: ідентифікації і 
оцінювання ризиків суттєвого викривлення, визначення характеру, часу і обсягу  
аудиторських процедур, оцінювання впливу невиправлених викривлень на фінансову 
звітність та формування думки аудитора. 

На практиці часто важко відрізнити помилки, зроблені навмисно від 
ненавмисних. Визначення суттєвості помилки в цілому ускладняються, коли вона впливає 
на кілька облікових періодів. Суттєвість можна оцінювати, спираючись на Звіт про 
фінансовий стан (кумулятивний метод) за яким аналізують загальну суму помилки, яку слід 
врахувати в поточному і попередньому періодах. Для цього кумулятивну суму на кінець 
періоду зіставляють із порогом суттєвості. Для Звіту про прибуток можливо застосування 
методу поточного періоду, або методу пролонгації, коли загальну суму помилки упродовж 
періоду порівнюють із чистим прибутком за період. 

Важливим кроком є видання Радою МСБО  Практичного положення 2 з МСФЗ 
«Здійснення судження щодо суттєвості» (IFRS Practice Statement 2 «Making Materiality 
Judgements»). Це положення не є МСФЗ, а отже не вимагає чіткого його дотримання.  Дане 
видання є корисним з позиції роз’яснення і систематизації процесу судження щодо 
суттєвості і має на меті допомогти розрізняти як бухгалтерам, так і аудиторам, яка 
інформація у фінансових звітах є суттєвою. 

Таким чином, розгляд питань щодо розуміння суттєвості в обліку та аудиті 
пов’язується з багатьма факторами впливу та формування професійного судження аудита, 
врахування нормативних та законодавчих вимог, розуміння фактичної ситуації та 
специфіки діяльності, наявністю проблем оцінки очікувань щодо сприйняття достовірності 
звітності певними категоріями користувачів тощо. Розвиток концепції суттєвості повинен 
здійснюватися з рахуванням взаємозв’язків між уявленнями про корисність фінансової 
інформації як її користувачів так і осіб, відповідальних за формування такої інформації. 
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Також існує необхідність щодо досягнення максимальної відповідності між оцінкою 
суттєвості користувачем та результатами такої оцінки суб’єктом аудиторської діяльності. 
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Контент-аналіз являє собою метод збору кількісних даних про досліджуване явище 
або процес для подальшої інтерпретації результатів з метою оцінки і прогнозування дій 
політичних акторів. Специфіка контент-аналізу дозволила дослідникам віднести його до 
«науково обгрунтованого методу читання між рядків». В даний час контент-аналіз широко 
застосовується в аналітичних дослідженнях у сфері бізнесу, політичної аналітики і 
практики, в інтересах силових структур. Контент-аналізу піддаються офіційні документи, 
книги, статті, оголошення, телевізійні виступи, кіно-і відеозаписи, фотографії, гасла, твори 
мистецтва. За допомогою даного методу можливо визначити переважні напрямки ЗМІ, 
рейтинг лідерів, фірм, організацій, виявити ставлення ЗМІ до певних діячів, подій та інш. 
[1]. 

Контент-аналіз – це техніка збору інформації, виробленого на основі систематичного 
виявлення відповідних цілям і завданням дослідження характеристик текстів(понять, 
дієслів, словосполучень та ін.). Його основні операції були розроблені американськими 
аналітиками X. Лассуеллом і Б. Берельсоном. Важливий внесок у розвиток процедур 
контент-аналізу внесли російські й естонські фахівці, зокрема А. Алексєєв, Ю. Вооглайд, 
П. Віхалемм, Б. Грушин, Т. Дрідзе, М. Лаурістін; даною проблематикою займались й 
українські вчені Н. Танатар, А.Федорчук та ін. [ 9].  

Контент-аналіз передбачає використання певних стандартизованих процедур, що 
забезпечують формалізацію та вимір досліджуваних ознак, що дозволяє робити професійні 
висновки про характер і особливості досліджуваного об’єкту. Контент-аналіз може бути 
змістовним та структурним. Змістовний контент-аналіз зосереджує увагу дослідника на 
змісті повідомлення, тоді як структурний – на кількості та особливості згадування 
контрольного терміну або імені в тексті повідомлення. Основними завданнями контент-
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аналізу є:  виявлення та оцінка характеристик тексту як ознак окремих сторін 
досліджуваного об’єкту;  визначення причин або умов, що вплинули на відповідні 
особливості текстового повідомлення; оцінка ефекту впливу повідомлення на аудиторію, 
встановлення адресних точок такого впливу. 

Зокрема, Н.Сас здійснила контент-аналіз застосування елементів інноваційного 
управління в діяльності керівників навчальних закладів (за матеріалами журналу «Директор 
школи ліцею, гімназії за 2001 – 2011 роки»). Одиницями аналізу були: поняття «інноваційне 
управління»; мета, завдання, функції, об’єкти зміни в управлінні навчальними закладами; 
особливості застосування таких інструментів управління як управлінські рішення, 
технології, організаційні форми. Аналізу піддавалися публікації авторів – діючих 
керівників навчальних закладів; наукових керівників експериментальних, базових, 
інноваційних навчальних закладів; управлінців різних рівнів (аж до міністра освіти), 
дотичних до здійснення змін у навчальних закладах [8].  

У публікаціях описаний досвід управління: 
– різними типами навчальних закладів: гімназії, ліцеї, колегіуми; недержавні заклади 

освіти, починаючи від дошкільного навчання; школи сімейного типу; експериментальні 
заклади освіти – школи-лабораторії наукових установ (наприклад, загальноосвітній 
навчальний заклад №37 м. Полтава); недільні школи; школа екстернів (з індивідуальним 
навчанням); освітні корпорації. 

– навчальними закладами в межах  яких є дві чи більше структур (НВК) : 
початкова загальноосвітня школа – ліцей чи гімназія; дитсадок – школа, дитсадок – 
початкова школа – гімназія, ліцей – університет; університет – коледж –  ліцей – професійне 
училище  

– міжрегіональні та міжнаціональні об’єднання навчальних закладів. 
I. Осадчий запропонував у якості освітньої одиниці в сільській місцевості розглядати 

так званий територіальний освітній округ (ТОО), і такі моделі закладів та систем освіти: 
залежно від величини території – шкільний освітній округ (ШОО), міжшкільний освітній 
округ (МШОО), районний освітній округ(РОО), міжрегіональний освітній округ (МРОО). 
Залежно від  рівня інтеграції навчальних закладів в територіальних освітніх округах – такі 
види систем освіти: навчально-виховне співтовариство (НВС); навчально-виховне 
об’єднання (НВО); навально-виховний комплекс (НВК)[6]. 

На місце переважно одноосібного стилю керівництва поступово приходить 
колегіальний стиль управління навчальним закладом. Прикладами творчої співпраці автори 
аналізованих публікацій називають : спільні ради вчителів, учнів і батьків; добровільні 
неприбуткові фонди навчальних закладів;  кооперовану управлінську модель 
(Г.Сизоненко [11]); управління на основі створення різноманітних команд – тимчасових і 
постійних, управлінських і тематичних, окремих (педагоги, адміністрація, батьки, учні) та 
змішаних (Л.Кольченко [2]); проектна форма організації управління процесами 
впровадження стратегічно важливих напрямків діяльності (Н. Макіна [3]); появу нових 
штатних одиниць: помічники кураторів навчальних груп, вчителі індивідуально-групових 
занять, спеціальний кур’єр, який приносить хворим дітям додому завдання, вчителі-
координатори, фахівці індивідуального навчання і виховання, психологічна служба;  
створення дочірніх підприємств навчального закладу (наприклад, їдальні навчального 
закладу «Підліток-2») дало можливість мати свою бухгалтерію, яка здійснює всі фінансові 
операції; створення специфічних ланок – лабораторій,  практичних центрів педагогічного 
новаторства, видавничих рад, які покликані генерувати ідеї, узагальнювати та 
популяризувати, організовувати обмін досвідом новаторських спроб  (Г.Сизоненко [11], 
І.Трухін [12]). 

Ю. Шукевич звертає увагу на особливість такого управлінського інструменту як 
спільне рішення адміністрації та батьківського комітету (залежно від тактики взаємодії та 
вибору міри відповідальності за прийняті рішення). 

С. Погрібняк, Т. Сорочан на основі проведених досліджень виявили, що: 
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– особливої допомоги керівники потребують з питань попередження невдач 
(особливо це відноситься до таких видів управлінської діяльності як фінансово-
господарська, комерційна, дипломатична) (С.Погрібняк [5]); 

– труднощі у керівників виникають  у застосуванні таких умінь як пошуки 
додаткових джерел фінансування, вивчення попиту на освітні послуги(близько 50%), у 30% 
труднощі виникають щодо застосування умінь делегувати повноваження, утворювати 
горизонтальні зв’язки, у 20% – стимулювати професійний розвиток вчителів, створювати 
культуру організації, знаходити ідею, яка може дати поштовх розвитку нової освітньої 
практики (Т.Сорочан [10]) 

На проблеми інноваторів в Українській освіті звертає увагу О.Остапчук, яка на 
власному досвіді переконалася, «… якщо новатор виявиться наполегливим, а висунута 
пропозиція надмірно сміливою, то її ініціатор змушений буде самостійно знайти спосіб 
отримання авторитетної наукової експертизи в наукових організаціях (відшукати кошти, 
налагодити творчий зв’язок з науковцями, переконати їх у науковій  і практичній 
спроможності педагогічного винаходу, хоча б і суб’єктивно нового) та представити їх в 
установленому порядку безпосереднім керівникам методичних підрозділів. У результаті 
новоспечений новатор не повинен розраховувати на авторитет, матеріальну, наукову і 
моральну підтримку. Передусім йому гарантований прискіпливий контроль за діяльністю і 
виконання особисто взятих планів і зобов’язань. Тому рішення включитися в інноваційну 
діяльність – крок не лише відповідальний, але і небезпечний, і невдячний. Таким чином, 
інноваційний рух в освіті перетворився на поодинокі випадки більш-менш принципових 
зрушень в освітній практиці» [О. Остапчук [7]]. 

 Про те, дефініція «інновації», застосовується поза контекстом «інноваційної теорії», 
з метою визначення нового по відношенню до «старого», «традиційного», «радянського». 
Власне термін «інноваційне управління» буде застосований тільки у 2006 р. Н. Погрібною 
у статті «Принципи інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ» і подальшого 
застосування серед керівників навчальних закладів не набув.  

Таким чином, методом контент-аналізу нами виявлено застосування елементів 
інноваційного управління в діяльності керівників навчальних закладів у період 2001 – 2011 
р. р. Зокрема, про це  свідчать мета, завдання, функції, об’єкти зміни в управлінні 
навчальними закладами; особливості застосування таких інструментів управління як 
управлінські рішення, технології, організаційні форми. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Види контент-аналізу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://studies.in.ua/ru/mpd-shporgalka.html 
2.  Кольченко Л. Модель співуправління в обласному ліцеї / Л. Кольченко // Директор 

школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 5. – С. 64. 
3. Макіна Н. Середня загальноосвітня школа – фундамент сучасної освіти / Наталія 

Макіна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 1–2. – С. 23–32. 
4. Муниципальный менеджмент: справочное пособие / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. 

– М. : Инфра-М, 2002. – 718 с. 
5. Погрібняк С. Проблеми оцінювання управлінської діяльності  керівника / С. 

Погрібняк  // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 3. – C. 64.  
6. Осадчий І. Основні засади функціонування територіальних освітніх округів в 

сільській місцевості / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії, 2001. – № 5–6.–  С. 118. 
7. Остапчук О. Нехай сили змін завжди будуть з нами / О. Остапчук // Директор 

школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 3. – С. 67. 
8. Сас Н. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного 

управління: стан та перспективи : монографія / Наталія Сас. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. 
Короленка, 2014. – 336 с. 

196



9. Сєкунова І.О. Суть та значення контент-аналізу в дослідженні інформаційних 
матеріалів президентських кампаній в Україні / І. О. Сєкунова // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 1. - С. 56-59. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_1_13 

10. Сорочан Т. Розвиток управлінських умінь керівників шкіл у системі 
післядипломної педагогічної освіти / Т. Сорочан // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. 
– № 5. – С. 52–57. 

11. Сизоненко Г. Учителем школа стоїть… Український гуманітарний ліцей // 
Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 3. – С. 44–84. 

12. Трухін І. Знайомтесь: школа сімейного типу / І. Трухін // Директор школи, ліцею, 
гімназії. – 2001. – №5–6. – С. 71–80. 

  
 

Семенова К. Д. 
к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу 

Одеський національний економічний університет 
м. Одеса 

ОБ’ЄДНАННЯ ІНДЕКСНОГО ТА РЕГРЕСІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНОГО МЕТОДІВ 
ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 Серед методів аналізу економічних показників важливу роль відіграють регресійно-
кореляційний та індексний методи.   

Основною перевагою регресійно-кореляційного методу є можливість аналізувати 
стохастичні взаємозв’язки, які є більш поширеними між явищами і процесами, що 
відбуваються як на окремому підприємстві, так і в економіці регіону чи країни. Однак даний 
метод потребує наявності достатнього масиву вихідної інформації, оскільки лише в цьому 
випадку отримані характеристики будуть надійними, а результати моделювання будуть 
придатними для практичного застосування. Успішне проведення аналізу на основі даного 
методу в значній мірі визначається глибиною теоретичного, якісного аналізу сутності 
досліджуваного явища, що дозволяє встановити наявність або відсутність причинно-
наслідкових зв’язків між ознаками. 

Побудова регресійних моделей може здійснюватися за просторовими даними, за 
даними, що характеризують динаміку показників, а також шляхом використання 
просторово-часової інформації. Методика побудови моделей за такими даними є добре 
розробленою, тому зупинимося на іншому напрямку використання РКА, а саме його  
об’єднання з індексним методом аналізу.  

Слід відмітити, що побудова регресійної моделі і встановлення тісноти зв’язку між 
ознаками є достатньо простою процедурою в умовах використання спеціальних 
статистичних програм або пакету аналізу Excel. Тому одним із основних, вирішальних 
етапів проведення РКА в сучасних умовах стає апріорний аналіз. Важливість цього етапу 
полягає в тому, що тут формуються основні напрямки всього регресійно-кореляційного 
аналізу: формулюється завдання дослідження; визначається методика вимірювання 
результативного показника, тобто здійснюється вибір вимірника, який найкращим чином 
характеризує результативну ознаку з погляду завдання дослідження; здійснюється відбір 
факторів, що здійснюють найбільш істотний вплив на формування результативного 
показника і вирішується питання про способи їх вимірювання.  

В економічних дослідженнях значну допомогу в попередньому формуванні переліку 
факторів, що здійснюють найбільш істотний вплив на результативну ознаку, може надати 
метод експертної оцінки, заснований на залученні фахівців, що на практиці займаються 
такими дослідженнями. При цьому формування попереднього переліку факторних ознак 
повинно відбуватися з урахуванням таких обставин. 
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По-перше, факторні ознаки повинні бути кількісними, краще всього – безперервними. 
Однак в економічних дослідженнях зазвичай важко обійтися без атрибутивних ознак. В 
таких випадках доцільно штучно призвести їх до кількісного вигляду шляхом ранжування. 

По-друге, факторні ознаки повинні розраховуватися по відношенню до однієї бази, 
оскільки в такому випадку вони будуть характеризувати різні сторони одного й того ж явища.  

По-третє, не рекомендується включати в модель фактори, які взаємно дублюють один 
одного, тобто відображають один і той самий бік досліджуваного явища, або знаходяться в 
тісному кореляційному зв’язку один з одним. Порушення цього правила приводить до того, 
що дійсний вплив кожного з цих факторів на результативний показник спотворюється.  

По-четверте, кількість спостережень повинно щонайменше в 6 разів перевищувати 
кількість факторів, які будуть включені в регресійну модель. 

 Суттєвою перевагою індексного методу є те, що він дозволяє здійснювати аналіз 
впливу факторів на результативний показник у випадку обмеження вихідної інформації, 
оскільки для його використання достатньо даних лише за два періоди часу. Однак він має 
значне обмеження з точки зору відтворення виду взаємозв’язку між факторними та 
результативним показником: його використання можливе лише у випадку, коли між 
показниками існує функціональний взаємозв’язок.  

 З цієї точки зору цікавим є об’єднання індексного і регресійно-кореляційного 
методів для аналізу взаємозв’язків, який пропонують різні автори. Однак при цьому не 
приділяється увага такому важливому питанню як послідовність зміни факторів у індексній 
моделі, побудованій на основі регресійних рівнянь.  

Відомі два методи індексного факторного методу аналізу – метод ланцюгових 
підстановок та метод виявлення ізольованого впливу факторів. Кожен із них має свої 
переваги і недоліки. У випадку розподілу приросту результативного показника за 
факторами методом ланцюгових підстановок вплив першого фактора на результативний 
показник є «чистим», а прирости за рахунок кожного наступного фактора відображають 
вплив на результативний показник не лише самого фактора, а спільно з тими факторами, 
що знаходяться на попередніх місцях у індексній моделі.  

Метод виявлення ізольованого впливу факторів позбавлений цього недоліку. Тому у 
випадку післярегресійного індексного аналізу краще використовувати саме цей метод. При 
цьому більш прийнятним є використання модифікованого, а не традиційного методу 
виявлення ізольованого впливу факторів.  

У загальному вигляді індекс результативного показника, побудований за 
результатами двохфакторної регресійної моделі, можна представити так: 
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де a, b, c – параметри рівняння регресії, 
     x, z – фактори, які включені в регресійну модель.  

Різниця між чисельником і знаменником побудованого індексу являє собою загальний 
абсолютний приріст результативного показника, обумовлений впливом факторів, що 
ввійшли до регресійної моделі. Розрахунок факторних приростів здійснюється за 
звичайною схемою. 

Слід відмітити, що оскільки для використання індексного аналізу достатньо 
інформації за два порівнювані періоди, то побудова кожної регресійної моделі може 
здійснюватися за даними не одного окремого року, а шляхом об’єднання даних за декілька 
років, тобто може бути використаний метод «об’єкто-періодів». Це дасть можливість 
порівняти і проаналізувати, наприклад, період більш успішної роботи підприємства і період 
спаду виробництва; діяльність підприємства в докризовому та післякризовому періодах 
тощо. 

198



Суттєва перевага використання післярегресійного індексного методу аналізу в 
економічних дослідженнях полягає в тому, що з’являється можливість визначити як 
змінюється вплив кожного фактора в регресійній моделі на результативний показник з 
плином часу: зростає чи зменшується. Таку оцінку неможливо здійснити під час 
застосування суто регресійно-кореляційного аналізу. При цьому індексний метод дозволяє 
здійснювати порівняння регресійних моделей, побудованих не лише за суміжні, але й за 
інші, більш віддалені, проміжки часу. 

Об’єднання регресійно-кореляційного та індексного методів в економічних 
дослідженнях дозволяє отримати багато додаткової інформації, у результаті чого 
розширюються знання про досліджуване явище чи процес, а також з’являється додаткове 
підґрунтя для прийняття правильних управлінських рішень.   

 
 

Хомин І. П.,  
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  Тернопільський національний економічний університет ім. С. І. Юрія   
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АНАЛІЗ ВИТОКІВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ДЕСТРУКТИВІВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
 

Деструктиви притаманні аграрному сектору України здавна. Приміром, після 
короткого періоду НЕПу, коли стали намічатися певні позитивні зміни щодо гармонійного 
розвитку рослинництва й тваринництва завдяки тому, як писав О. Чаянов,  що ’’произошла 
довольно значительная смена (более чем наполовину) руководящего состава крестьянских 
хозяйств: старики ушли и к руководству пришли солдаты мировой и Гражданской войны. 
Это ’’люди с неизмеримо более широким кругозором, чем хозяева 1906-1915 годов. Это 
новый ’’персонал’’ крестьянских хозяйств на две головы выше старого, более подвижные 
и восприимчивые к агроулучшениям’’[1, с. 6],    в  часи колективізації виник дисбаланс з 
превалюванням першого й занепадом другого внаслідок масового вирізання селянами 
худоби, яку стали примусово усуспільнювати.  

Загалом же  перебіг цих деструктивів вписується в наведену відомим російським 
ученим-економістом Л. Абалкіним періодизацію : ’’Внимательный и объективный анализ 
истории с октября 1917 г. показывает, что аграрная трагедия в России продолжалась при 
всех режимах. Это было при В. Ленине и И. Сталине, при Н. Хрущеве и Л. Брежневе, при 
М. Горбачеве и Б. Ельцине, да и сейчас при В. Путине и Д. Медведеве’’ [1, с. 6]. Адже  
негативні  тренди цього дисбалансу навіть зі здобуттям Україною незалежності не ослабли, 
як би логічно мало бути, а їхня інерційна сила зросла (табл.1). 

Таблиця 1   
Тренди розбалансованості  галузей рослинництва  

й тваринництва в Україні за 1990-2017 рр. 
Показники/роки 1990 р. 1995 р. 2010 р. 2015 р. 2017 р. 

 Індекси валової продукції 1,00 0,65 0,69 0,88 0,92 
Індекси поголів’я:       
– ВРХ 1,00 0,72 0,18 0,15 0,14 
– у т.ч.  корів 1,00 0,89 0,31 0,26 0,24 
– свиней 1,00 0,68 0,41 0,37 0,31 
Співвідношення валової продукції 
рослинництва й тваринництва 

 
1:0,92 

 
1:0,72 

 
1:0,56 

 
1:0,43 

 
1:0,39 

Джерело: Розраховано на основі статистичних збірників Сільське господарство України 2008. – С. 118, 208; 
Сільське господарство України 2017. – С.164, 270; 
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Так, якщо  ’’в 1928 г. поголовье крупного рогатого скота составляло в России 37,6 млн 

голов, то к 1933 г. оно сократилось до 21,4 млн голов’’[1, с. 6], або в 1,75 разу. Натомість в 
Україні вже  після неможливості ’’борьбы против кулака, нэпмана’’, як писав у 1927 р. в 
журналі ’’Большевик’’ Г. Зиновьев, объявив Н. Д. Кондратьева1 автором ’’манифеста 
кулацкой партии’’, мовляв, ’’скромные ’’тезисы’’ и не менее скромные устные 
выступления его представляют собою на деле настоящий манифест кулацкой партии... 
Пора, давно пора дать идейно-политический отпор Кондратьевым и Ко’’ [1, с. 7], впродовж 
1991-2017 рр. поголів’я тварин скорочувалося в рази більшими темпами:  ВРХ стало в сім 
разів, корів – у чотири, свиней – у три з лишком разів менше. Як видається, внаслідок того, 
що трансформаційні зміни виробничо-фінансових відносин в Україні так само 
стали ’’процессом деятельности государственного аппарата, чуждого идеям и замыслам 
реформы’’ [1, с. 7]. 

Водночас видимість збалансованості аграрного сектору України в 1990 р. ілюзорна. Й 
не тому, що із хрущовських часів, попри освоєння цілини, стали імпортувати зерно з Канади 
й інших капіталістичних країн, а навпаки, а через його  передачу за символічними цінами в 
союзний фонд, чим пишався тодішній найвищий рангом партчиновник, як і його 
наступники,   залишаючи вітчизняне тваринництво без достатньої кількості концкормів. У 
результаті  продуктивність тварин була низькою, а виробництво тваринницької продукції 
збиткове. Проте, як висловився Л. Абалкін, ’’руководство страны, не имевшее 
элементарной экономической грамотности’’ [1, с. 10], замість  здійснення рішучих заходів 
щодо реформування економіки, догматично повторювало ленінську тезу по переваги 
соціалізму й вдалося до перекосів ціноутворення, благо в ті часи склалася сприятлива 
кон’юнктура на нафту й газ, поклади яких здавалися невичерпними.   

Заклавши основи диспаритету цін, які не могли в умовах етатизму позитивно 
впливати на розвиток тваринництва. Зокрема, під кінець тотальної державної системи 
державного втручання в процес ціноутворення перевищення витрат на виробництво й 
реалізацію тваринницької продукції над роздрібними цінами становили в Україні: за  
яловичиною – 170,8, свининою – 73,4, молоком – 46,5  маслом – 100,8 відсотків відповідно, 
забираючи з бюджету ’’только по четырем основным товарным позициям … 9277 млн. руб., 
что в пересчете по курсу доллара США к рублю того времени 0,60 эквивалентно 15462 млн. 
долл.’’ [2, с. 390-391].  

Тож у нас так само ’’серьезной проблемой стало расстройство бюджетной системы. 
Возник ’’денежный навес’’, резко ухудшилось снабжение населения потребительскими 
товарами’’. А вслід за Росією, яка’’с начала 1992 г. вступила на путь ’’шоковой терапии’’,  
позаяк ’’руководство страны, не имевшее элементарной экономической грамотности, 
допустило рост цен в том же году в 26 раз! В следующем – еще  в четыре раза’’ [1, с. 13], в 
Україні нічого іншого не придумали, як скалькувати цей експеримент.  

Причому здійснили його  з тим же продовженням: ’’Начался гигантский передел 
собственности, распространился бартер. Большинство колхозов и совхозов было 
распущено. Сокращалось поголовье скота, падала доля пахотных земель, уничтожалась 
материально-техническая база села. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., 
в России насчитывалось 155 289 сельских населенных пунктов. Из них не имели населения 
13 086 сел, а в 34 003 жило не более 10 жителей. Свыше 30% деревень были признаны 
бесперспективными’’[1, с. 13]. Що знову ж в  унісон повторилося, звичайно, з поправкою 
на менші масштаби: в 2005 р. в Україні було 28585 сільських населених пунктів і 15346,7 
тис. жителів у них, в 2017 р. стало відповідно 28378 сіл із   13171,4 тис. мешканцями.  

1 Кондратьев Н. Д., автор теории больших циклов конъюнктуры, был известен и тем, что участвовал в 
разработке проекта развития сельского хозяйства РСФСР (’’пятилетка Кондратьева’)’.  
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Таким чином, очевидно, що далі проблему деструктивів аграрного  сектору відкладати 
не можна й усі зусилля вчених повинні бути спрямовані на вироблення таких фінансово-
економічних заходів, які стимулюватимуть розвиток тваринництва. Приміром,  пільгове 
кредитування аграріїв здійснювати тільки за умови, що кредити будуть спрямовуватися 
винятково на цю мету.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ЛІКВІДНОСТІ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ КП «ЕЛЕКТРОТРАНС») 

 
При оцінці фінансового стану підприємства у короткостроковій перспективі 

досліджуються показники ліквідності та платоспроможності. Термін «ліквідний» 
передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти платежу. Чим менше час, 
необхідний для перетворення окремого виду активів, тим вища його ліквідність. Таким 
чином, ліквідність підприємства - це його здатність перетворити свої активи в кошти 
платежу для погашення короткострокових зобов’язань.[1] 

Ліквідність має особливе значення для автотранспортних підприємств, адже 
основною їх  діяльністю є надання послуг з перевезення за допомогою транспортних 
засобів, що в на балансі обліковуються як основні засоби і вважаються важко 
реалізовуваними активами. Тож, виникнення кризи ліквідності є першим сигналом про 
наявність проблем на підприємстві, що можуть призвести до втрати прибутковості,  
платоспроможності і т. д.  

Дослідження наявності кризи ліквідності відбувається за допомогою ряду показників. 
Проведемо дане дослідження на прикладі комунального підприємства «Електротранс», що 
здійснює пасажирські перевезення електричним та автомобільним транспортом населення 
міста Кропивницького (табл.1). 

Досліджуючи показники ідентифікації наявності кризи ліквідності на 
КП «Електротранс» було встановлено, що у звітному році підприємство має не раціональну 
структуру активів, як власне і за всі досліджувані роки. Проте це пояснюється 
призначенням основної діяльності підприємства, здійснення якої буде неможливим у разі 
недостатньої кількості основних засобів. У 2018 році співвідношення необоротних і 
оборотних активів складає 10,6, що значно більше рекомендованого значення. Разом з тим, 
спостерігаючи динаміку за останні 3 роки, можна сказати, що структура майна на 
підприємстві стала більш раціональною в порівнянні з попередніми роками. Проте беручи 
до уваги, збільшення темпів росту чистої виручки за останній рік, даний показник можна 
вважати позитивним фактором. 
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Таблиця 1 
Показники ідентифікації наявності кризи ліквідності на підприємстві 

№ Показник Методика 
розрахунку 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1. Структура майна 
підприємства 

Необоротні активи / 
Оборотні активи 27,7803 13,9016 10,6170 

2. 

Коефіцієнт 
співвідношення 

темпів зростання 
дебіторської 

заборгованості зі 
споживачами і 

замовниками до 
темпів зростання 

чистої виручки від 
реалізації продукції 

підприємства 

[Темп зростання 
дебіторської 

заборгованості зі 
споживачами і 
замовниками]: 

 [Темп зростання 
чистої виручки від 

реалізації продукції] 

1,1787 0,4198 0,5749 

3. 

Коефіцієнт 
співвідношення 

темпів зростання 
сукупних активів 

до темпів зростання 
чистої виручки від 
реалізації продукції 

[Темп зростання 
сукупних активів]: 
 [Темп зростання 

чистої виручки від 
реалізації продукції] 

2,8005 0,5235 0,6598 

 
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання дебіторської заборгованості зі 

споживачами і замовниками до темпів зростання чистої виручки від реалізації продукції у 
звітному році складає 0,57, при рекомендованому значенні в менше 1. Що означає що 
підприємство отримує необхідну кількість грошових коштів за реалізовану продукцію в 
строк. Варто зауважити, що даний показник збільшився в порівнянні з минулим роком. 

 Коефіцієнт співвідношення темпів зростання сукупних активів до темпів зростання 
чистої виручки від реалізації продукції за 3 досліджувані роки не показує конкретної 
тенденцію до росту або зменшення і у звітному році не перевищує рекомендоване значення, 
що перш за все вказує на збільшення темпів росту виручки підприємства.  

Таким чином, майже всі показники  відповідають рекомендованим значенням і 
свідчать про відсутність кризи ліквідності на підприємстві. Для її запобіганню і у 
майбутньому необхідно: 

- раціоналізувати структуру активів, списати з балансу або законсервувати ОЗ, що не 
використовуються, переглянути доцільність методу нарахування амортизації, розглянути 
доцільність довгострокової оренди, а також не допускати надмірного росту таких 
показників оборотних активів як дебіторська заборгованість та запаси; 

- контролювати ріст показника дебіторської заборгованості, стимулювати покупців до 
швидшої оплати заборгованості, наприклад перейти на режим роботи за передоплатою, або 
надавати знижки покупцям за оплату наперед, критично оцінювати можливість 
контрагентів сплатити заборгованість та подальшу співпрацю з ними; 

- уникати затоварювання та зверх надлишків виробничих запасів, для цього розробити 
та дотримуватися графіку використання запасів враховуючи досвід минулих років; 

- збільшувати величину чистого доходу, шляхом активізації маркетингових зусиль, а 
саме наголошенні на нижчій ціні послуг в порівнянні з конкурентами та досконалішій 
періодичності надання послуг. Розробити електронний додаток для можливості пасажирів 
відстеження транспорту;  
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- зменшувати безпідставні витрати підприємства для збільшення величини прибутку. 
Для цього впровадити систему бюджетування за допомогою якої можна попередити 
виникнення непередбачуваних витрат; 

- зменшити собівартість наданих послуг шляхом використання матеріало та 
ресурсозберігаючих технологій ( перевести автобуси на більш економний вид палива або 
переобладнати для використання на газу); 

- провести аналіз рентабельності послуг, наприклад за часом їх надання і в залежності 
від цього регулювати кількість транспорту що надає послуги; 

- контролювати  надходження коштів із бюджету за перевезення пільгових категорій 
пасажирів. 

Впровадження таких заходів допоможе підприємству запобігти настанню кризи  
ліквідності в майбутньому та уникнути інших загроз, настанню яких передує виникнення 
кризи ліквідності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КРИЗИ ПРИБУТКОВОСТІ                                                               
НА АТП ПАТ «ПІВНІЧТРАНС» 

 
Нестабільність ринкової світової економіки сьогодні збільшує загрози появи кризових 

явищ на підприємствах. Ринкова економіка України є відносно молодою та не має досвіду 
виходу з нестабільних економічних ситуацій [1, с. 18]. Економіка нашої держави вже 
тривалий час перебуває в стані невизначеності та непередбачуваності. І перш за все йдеться 
не тільки про великий, але й про малий та середній бізнес, який не має достатніх резервних 
ресурсів та страхових інструментів для самостійного подолання кризового тиску, який з 
кожним днем лише посилюється. Суб’єктам господарювання складно сьогодні планувати й 
здійснювати свою діяльність у довгостроковій перспективі та залишатися завжди 
прибутковими. Оскільки прибутковість підприємства – це найважливіша характеристика 
діяльності кожного суб’єкта господарювання, його слід систематично й всебічно 
оцінювати, особливо в момент кризових ситуацій. [2] Для збереження показників 
прибутковості (рентабельності) підприємств, подальшої успішної їх діяльності, 
конкурентоздатності необхідно швидко реагувати на них не тільки зміною техніки 
управління, але й організаційними змінами. Це потребує розробки антикризової стратегії 
підприємства. Виникнення кризи на підприємствах може набувати різних форм. У процесі 
вивчення та оцінки вони поділяються на дві основні групи: – не залежні від діяльності 
підприємства (зовнішні, або екзогенні); – залежні від діяльності підприємства (внутрішні, 
або ендогенні) [1, с. 25]. Зовнішні причини криз пов’язані з тенденціями та стратегією 
макроекономічного розвитку світової економіки, конкуренцією, політичною ситуацією в 
країні. Внутрішні причини пов’язані з ризикованістю стратегій маркетингу, внутрішніми 
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конфліктами, недоліками в організації виробництва, недосконалістю управління, 
інноваційною й інвестиційною політикою.  

У березні 1982 року, в м. Одесі на 21 км Старокиївського шосе було створено 
автобусне підприємство АТП-15124, яке обслуговувало новий житловий масив 
«Котовського». Вже в 1985 році рухомий склад налічував 318 автомобілів, з них 307 
автобусів. У 2011 році загальні збори акціонерів товариства прийняли рішення про зміну 
найменування Товариства з ВАТ «Пiвнiчтранс» на ПАТ «Пiвнiчтранс». Товариство не має 
дочірніх підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. 

Основними видами послуг ПАТ «Пiвнiчтранс» є: перевезення пасажирів у внутрішньо 
міському та приміському сполученнях; перевезення вантажів автотранспортом; 
перевезення пасажирів по замовленням. Також підприємство надає додаткові послуги: з 
ремонту транспортних засобів; послуги по мийці власного та приватного транспорту; 
рекламні послуги на транспорті, який обслуговує маршрути підприємства; орендні послуги 
нежилих приміщень. 

Пасажирський автомобільний транспорт не має можливості широкого розвитку. 
Обумовлено це тим, що вітчизняні автомобільні підприємства виготовляють дуже недешеві 
машини, які не відповідають категоріям якості. Закордонні теж мають високу ціну і 
підприємство неспроможне їх придбати. Тому експортні та імпортні операції на 
підприємстві відсутні. Послуги з перевезення надаються на підставі встановлених та 
погоджених тарифів, що виключає можливість застосування середньо реалізаційних цін. 
Діяльність товариства не залежить від сезонних змін.  

Ринок збуту  по наданню послуг – м. Одеса та райони Одеської області, м. Дніпро, 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Клієнти – мешканці цих районів та гості міста,що 
приїздять на відпочинок. Основними клієнтами є фізичні особи та підприємства м. Одеси, 
м. Южний та Лиманського району Одеської обл. 

Отже, критерії оцінки кризи прибутковості автотранспортного підприємства 
ПАТ «Північтранс» за 2014-2017 роки представлено у табл.1. 

 
Таблиця 1 

Критерії оцінки кризи прибутковості АТП ПАТ «Північтранс» за 2014-2017 роки 

№ Критерій 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
01 02 03 04 05 06 
1 Темп зростання валового 

прибутку (збитку) - 1000,7 -48,17 -17,089 -1024,83 

2 Темп зростання прибутку 
(збитку) від операційної 
діяльності 

32,35 -626,69 -82,794 -99,045 

3 Темп зростання прибутку 
(збитку) до оподаткування 21,43 -20879,54 -25,256 -346,008 

4 Темп зростання чистого 
прибутку (збитку) 10,13 -48352,63 -25,256 -346,008 

5 Темп зростання 
нерозподіленого прибутку або 
непокритого збитку 

102,74 -1292,57 76,173 221,167 

6 Наявність (відсутність) власних 
оборотних коштів) -98823 -120497,5 -143788 -155970,5 

7 Коефіцієнт співвідношення 
сукупних витрат до сукупних 
доходів 

0,964 2,321 0,883 1,083 
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Продовження табл. 1 

01 02 03 04 05 06 
8 Коефіцієнт співвідношення 

темпів зростання 
нерозподіленого прибутку або 
непокритого збитку до темпів 
зростання власних оборотних 
коштів 

-102,40 -900,995 74,310 193,510 

9 Валова рентабельність 
(збитковість) активів -24,728 -11,254 -1,596 -10,931 

10 Рентабельність (збитковість) 
операційної діяльності 0,038 -0,122 0,116 -0,094 

 
Проаналізувавши критерії оцінки наявності кризи прибутковості на 

ПАТ «Північтранс» за 2014-2017 роки було виявлено загрозу кризи прибутковості вже 
протягом 4 років. Про це свідчать в першу чергу такі показники як: темп зростання валового 
збитку, який у 2014 році склав - 1000.7 тис грн , а у 2017 році вже - 1024.8 тис грн; темп 
зростання збитку від операційної діяльності у 2014 році склав  32.3 тис грн, а у 2017 році 
погіршився до 99 тис грн; темп зростання збитку до оподаткування  у 2014 році склав 21.43 
тис грн, а у 2017 році склав 346.008 тис грн; темп зростання чистого збитку у 2014 році 
склав 10.133 тис грн, а у 2017 році погіршився; дефіцит власних оборотних коштів у 2014 
році склав 98823.тис грн, а в 2017 році 155970 тис грн.. Коефіцієнт співвідношення 
сукупних витрат до сукупних доходів, який тривалий час не відповідає рекомендованому 
значенню менше 1 і зумовлює тенденцію до генерування чистих збитків Рентабельність 
(збитковість) операційної діяльності у 2014 році склав 0.038, а у 2017 році вже - 0.094 
відповідно.  

Позитивно впливає: коефіцієнт співвідношення темпів зростання нерозподіленого 
прибутку або непокритого збитку до темпів зростання власних оборотних коштів, який  
відповідає рекомендованому значенню більше 1,  ми зараз бачимо істотно кращу ситуації,  
у 2015 році, дорівнював 102.406, а у 2017 році вже збільшився до 193.510, за рахунок появи 
на підприємстві власних оборотних коштів. Валова рентабельність активів, який в 
порівняно збільшилася  що дозволяє зробити висновок про те що  підприємство почало 
вести ефективну діяльність.  

Аби підприємство вийшло з кризи прибутковості йому рекомендується:  
1. Знизити темпи росту сукупних витрат за рахунок зменшення собівартості реалізації 

послуг (а саме за рахунок підвищення продуктивності праці - з ростом продуктивності праці 
скорочуються витрати з праці , а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в 
структурі собівартості; проаналізувавши ринок постачальників ПММ необхідно вибрати 
найбільш прийнятний для нас дешевий варіант, без зниження якості ПММ, знайти 
контрагентів, витрати яких на транспортування ПММ зведуться до мінімуму, налагодити 
партнерські відносини із зарубіжними постачальниками), адміністративних витрат 
(необхідно провести постатейний аналіз адміністративних); 

2. Підвищити продуктивність праці. Найчастіше персонал не зацікавлений в 
швидкому виконанні своїх обов'язків. Співробітники отримують фіксовану заробітну 
плату, незалежно від якості і кількості наданих послуг. Також  можна поміняти систему 
оплати. Тобто працівник не буде отримувати фіксовану зарплату щомісяця.  Розмір його 
виплат безпосередньо залежатиме від кількості та якості наданих послуг ( якщо на водія 
немає скарг, надавати премії). Таким чином, кожен працівник буде прагнути виконати 
якомога більше роботи; 
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3. Впровадження інноваційних технологій. Це дозволить скоротити штат працівників, 
що тягне за собою скорочення витрат, пов'язаних з виплатою заробітної плати. Із 
залученням технологій в кілька разів підвищується продуктивність праці; 

4. Дотримання режиму економії. Необхідно розрахувати, де і скільки можна буде 
заощадити грошей, при цьому, щоб не погіршилася якість послуг; 

5. Правильний підбір партнерів.  Наприклад, вибираючи постачальників палива 
потрібно звертати увагу на їх географічне розташування. Віддавайте перевагу 
постачальникам, які знаходяться поблизу АТП ПАТ «Північтранс»; 

6. Зменшення витрат на утримання управлінського персоналу, аби почати економити, 
необхідно переглянути посадові обов'язки. співробітника управлінського апарату і по 
можливості кілька посад об'єднати в одну, та підвищити кваліфікацію персоналу; 

7. Йти «в ногу з часом» періодично досліджувати ринок, стежити за попитом на 
послуги , що надають конкуренти  і спостерігати за конкурентами. Крім цього, 
впроваджувати нові технології.  Це стосується не тільки транспорту, а й системи управління 
персоналом 

8. Збільшувати темпи зростання нерозподіленого прибутку можна шляхом надання 
безоплатної допомоги учасників (акціонерів). зниження збитковості операційної діяльності 
за рахунок зменшення збитку від операційної діяльності та витрат на собівартість реалізації 
послуг, адмін витрат на інших операційних витрат, шляхом . 

Ці всі рекомендації призведуть до недопущення настання повної кризи прибутковості на 
підприємстві, зниження збитковості та отримання чистого прибутку в майбутніх періодах. 
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АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ЗАГРОЗИ ВТРАТИ 
ФІНАНСОВОЇ СТІКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» 
 

Ефективність діяльності підприємств у ринковій економіці багато в чому 
обумовлюється станом його фінансів, що і призводить до необхідності розгляду проблем 
забезпечення фінансової стійкості підприємства.  

Недостатня увага до проблем фінансової стійкості підприємства може призвести, з 
одного боку до того, що підприємство стане ціллю для поглинання конкурентами, з іншого 
боку, зростання темпів діяльності викличе високу залежність підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування та, можливо, втрату стійкості і самостійності в прийнятті 
управлінських рішень.  
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Таким чином, актуальним є всебічний науковий аналіз і оцінювання фінансової 
стійкості підприємства за результатами функціонування системи його економічної безпеки, 
виявлення критеріїв, що призводять до втрати фінансової стійкості з метою вибору та 
обґрунтування заходів, протидіючих цим тенденціям. 

Питанням фінансової стійкості науковці сьогодні приділяють достатньо уваги. Багато 
наукових праць з цих питань присвячено регіональному і державному рівню. Серед 
дослідників, які пишуть про фінансову можна виділити: В.Г. Алькема [1, 2], В.М. Родіонова 
[3], З.С. Варналій, Г.В. Козаченко, І.А. Бланк, Л.А. Костирко, М.О. Кизим, О.А. Кириченко, 
О.М. Ляшенко. Але в роботах науковців не достатньо приділено увагу саме критеріям 
визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості. 

Метою даного дослідження є аналіз критеріїв визначення наявності загрози втрати 
фінансової стійкості на прикладі ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій».  

Фінансова стійкість (стабільність) є однією з найважливіших характеристик 
фінансового стану підприємства.  

Фінансова стійкість – це рівновага між власними та залученими засобами, надійно 
гарантована платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури та 
партнерів, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування, 
довіра кредиторів та інвесторів, а також рівень залежності від них [4, с. 403]. 

Про стійкий фінансовий стан підприємства свідчить його спроможність вчасно 
розраховуватись з поточною заборгованістю, підтримувати платоспроможність у 
несприятливих обставинах, збільшувати обсяги реалізації та отримувати прибуток. 
Фінансова стійкість забезпечує стабільну платоспроможність на перспективу, в основі якої 
лежить збалансованість активів і пасивів, доходів і витрат та грошових потоків [5, с. 206]. 

Суттєво впливають на підприємство взагалі й фінансову стійкість зокрема зовнішні 
фактори: економічні умови господарювання; політична стабільність; розвиток техніки і 
технології; платоспроможний попит споживачів; економічна і фінансово-кредитна 
законодавча база; соціальна і екологічна ситуація в суспільстві; податкова політика; рівень 
конкурентної боротьби; розвиток фінансового і страхового ринку [6, с. 105; 9; 10]. 

Для апробації результатів дослідження, а саме критеріїв визначення наявності втрати 
фінансової стійкості підприємства розглянемо табл. 1.  

Таблиця 1 
Аналіз критеріїв визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості 

 

№ Критерій Методика 
розрахунку 

Рек. 
значе-

ння 

Ознаки усунення 
кризи ліквідності 2014 2015 2016 2017 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1 Коефіцієнт 
автономії 

Власний 
капітал / 
Валюта 
балансу 

≥0,5 

Ознакою усунення 
загрози втрати 

фінансової 
стійкості є частка 

власного капіталу у 
розмірі, що 

перевищує 50%. 

0,50 0,50 0,51 0,52 

2 

Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними 
оборотними 
коштами 
формування 
оборотних 
активів 

Власні 
оборотні 
кошти / 

Оборотні 
активи 

підприємства 

Збіль-
шення 

Усунення загрози 
втрати фінансової 

стійкості 
характеризуються 

величиною 
коефіцієнта 

забезпеченості, що 
перевищує його 

нормативне 
значення. 

-1,89 -2,29 -2,38 -1,97 
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Продовження табл. 1 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

3 Коефіцієнт 
інвестування 

Власний 
капітал / 

Необоротні 
активи 

>1 

Усунення загрози 
втрати капіталу 

досягається, якщо 
коефіцієнт 

інвестування 
перебуває в 

оптимальних 
межах при 

стабільному 
зростанні його 

величини. 

0,61 0,59 0,60 0,62 

4 
Коефіцієнт 
концентрації 
зобов'язань 

Позиковий 
капітал / 
Валюта 
балансу 

<0,5 

Досягнення 
коефіцієнтом 
концентрації 
зобов'язань 

рекомендованого 
значення свідчить 

про усунення 
загрози втрати 

власниками свого 
капіталу та 
збереження 

господарської 
самостійності 
підприємства 

0,50 0,50 0,49 0,48 

(Джерело: розраховано автором на підставі даних фінансової звітності та [7-8]) 
 

Проаналізувавши критерії визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості 
підприємством можна сказати, що на підприємстві існує загроза. За аналізовані роки валюта 
балансу на 50-52 % забезпечена власним капіталом при рекомендованому рівні 50 %, що є 
дуже позитивною тенденцією.  

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами для формування 
оборотних активів показав, що у підприємства не вистачає коштів для формування 
оборотних засобів у всі аналізовані роки.  

Про це свідчать від'ємні значення в ці роки. Коефіцієнт інвестування показує, що за 
аналізовані роки підприємство не покриває необоротні активи власним капіталом (у 2014 
році на 61 %, у 2015 на 59%, у 16 та 17 роках на 60 та 62 % відповідно.  

Коефіцієнт концентрації зобов'язань дорівнює 0,48 - 0,50 при рекомендованому 
значенні< 0,5. Це пов'язано з тим що відбулось поступове зменшення вартості позикового 
капіталу, але при цьому зменшилась і валюта балансу підприємства. 

Отже, у ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» спостерігаються 
ознаки загрози втрати фінансової стійкості. Підприємству можна порекомендувати 
ефективніше управляти внутрішніми факторами для підвищення фінансової стійкості, а 
саме: 

1) оптимізувати склад і структуру активів, раціоналізацію їх обороту; 
2) ефективно розміщати власні фінансові ресурси та мобілізувати залучений капітал; 
3) забезпечити само фінансування за рахунок прибутку; 
4) забезпечити ліквідацію заборгованості. 
Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості підприємства, та збільшення 

наявності власних коштів є реальним і можливим перш за все за рахунок подальшого 
збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку та підвищення рівня 
прибутковості.  
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Підприємству рекомендується для зменшення ризику неповернення коштів за 
реалізовану продукцію здійснювати аналіз платоспроможності та фінансової стійкості 
покупців; для покращення роботи із дебіторами необхідно розробити політику збору 
платежів за реалізовану продукцію щодо своїх контрагентів. 

 Практичне в провадження вище наведених рекомендацій дозволить підприємству 
ефективно функціонувати без наявності загрози втрати фінансової стійкості. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Алькема, В.Г. Аналіз діяльності складу в системі економічної безпеки комерційного 

підприємства / В.Г. Алькема // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 5. – С. 48-52.  
2. Алькема, В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень [Текст]: 

[монографія] / В.Г. Алькема. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 378 с.  
3. Родіонова, В.М. Фінансова стійкість підприємства в умовах інфляції / В.М. 

Родіонова, М.А. Федотова. – М.: Перспектива, 2005. – 99 с. 
4. Білик М.Д., Павловська О.В, Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий 

аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — 
К. : КНЕУ, 2005. — 592с. 

5. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчальний посібник / О. Я. 
Базілінська. – 2-ге вид.. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с. 

6. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 
2008. – 383 с. 

7. Волкова Н. А. Економічний аналіз: навч. посібник / Н. А. Волкова, Р. М. Волчек, О. 
М. Гайдаєнко та інші / за ред. Н. А. Волкової. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 310 с. 

8. Волкова Н. А. Організація та методика економічного аналізу: навч. посібник /          Н. 
А. Волкова, Н. Е. Подвальна. – Одеса: ОНЕУ, 2013. - 267 с. 

4. Волкова Н. А. Економічний аналіз за видами діяльності: навчальний посібник /       Н. 
А. Волкова, Р. М. Волчек, О. М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, Кримполіграфпапір. – 
2018. – 181 с. 

10. Волчек Р.М. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: 
Навчальний посібник для бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх напрямків підготовки / 
Р.М. Волчек, А.Л. Коляда, А.В. Коверда. – Одеса, ОНЕУ. – 2016 – 105 с. 

 
 

Шевчук Н.С. 
к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу 

Одеський національний економічний університет 
м. Одеса 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСІВ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

На сьогоднішній день будівельна галузь України має позитивні тенденції, 
перебуваючи у стадії пожвавлення. Обсяги виконаних робіт на будівельному ринку зросли 
у 2017 р. на 69,7% у порівнянні з 2016 р. Згідно з даними офіційної статистики, у 2017 р. 
будівельними підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 105682,8 млрд. 
грн., у 2016 р. – 73726,9 млрд. грн. Згідно з помісячними показниками, то в березні 2018 р. 
обсяг виконаних будівельних робіт склав18296,1млн.грн., а в березні 2017 р. цей показник 
був 14944,2 млрд. грн. Індекс будівельної продукції у 2017 р. становив 126,3 [1, с.294]. 
Особливості, що притаманні діяльності будівельного підприємства, впливають на бізнес-
цілі та методичні підходи до вирішення завдань. Зокрема, це наступні особливості: 1) 
більшість показників можна розрахувати тільки по завершенні звітного періоду, тому 
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виникає необхідність аналізу витрат у розмежуванні – за період та по об’єктах; 2) бізнес-
процеси охоплюють значну площу з використанням великої кількості будівельної техніки, 
що ускладнює проведення аналізу їх використання; 3) аналіз витрат на окремих об’єктах 
будівництва та окремих стадіях виконання робіт має враховувати високу мобільність 
трудових ресурсів та техніки; 4) висока матеріаломісткість виробництва висуває 
необхідність розробки ефективної системи аналізу і контроля за використанням матеріалів, 
та інші особливості. 

Управління виробничими ресурсами підприємств будівельного сектору є 
безперервним процесом спрямованим на зменшення витрат ресурсів і часу. Використання 
процесного принципу в управлінні ресурсами покликано підпорядкувати діяльність 
підприємства не локальним цілям окремих підрозділів, а головним, націленим на кінцевий 
результат, що є особливо актуальним для підприємств будівельної галузі. Управлінський 
аналіз, як комплексний аналіз внутрішніх ресурсів і зовнішніх можливостей підприємства, 
спрямований на оцінку поточного стану бізнесу, його сильних і слабких сторін, виявлення 
стратегічних проблем, здійснюється з метою надання інформації власникам та іншим 
зацікавленим особам для ухвалення управлінських рішень, вибору варіантів розвитку, 
визначення стратегічних пріоритетів [2, с. 8]. 

Можливості управлінського аналізу в досягненні стратегічних завдань будівельного 
бізнесу поширюються ефективним використанням методики управлінського аналізу 
ресурсів. Так, наприклад, дослідження оцінки стану окремого підприємства у даному 
сегменті бізнесу дозволяє привести у відповідність організаційно-технічні можливості 
підприємства та ступінь залежності видів будівельно-монтажних робіт від технології та 
спеціалізації. До інших цілей управлінського аналізу ресурсів можна віднести: аналіз 
політики ціноутворення (дослідження пропозицій та цінових тенденцій на сировину та 
енергію); аналіз залежності від державної політики (постачання, регулятивні бар’єри); 
аналіз взаємозв‘язків обсягів продажу, витрат та прибутку як основи управління 
беззбитковістю. В оцінці конкуренції постає необхідним аналіз ринку ресурсів, бізнес-
позиції підприємств на ринку із урахуванням їх конкурентних переваг та купівельної 
спроможності споживачів. 

В управлінні бізнес-процесами підприємств будівельного сектору активно 
впроваджуються різні підходи, методики, технології управління спрямовані на 
удосконалення та оптимізацію. Оптимізація бізнес-процесів – це комплекс 
взаємопов’язаних управлінських, організаційних та інформаційних заходів, об’єднаних 
певною технологією, що спрямований на поліпшення показників як окремих процесів, так 
і показників діяльності підприємства в цілому з метою задоволення потреб та очікувань 
зацікавлених сторін [3, с.64].  

 Актуальні завдання управлінського аналізу за основними його елементами з боку 
забезпечення та використання ресурсів наведено на рис.1 

 
    Рис.1 Актуалізація завдань управлінського аналізу за основними його елементами 

Джерело: розроблено автором 

елементи управлінського 
аналізу ресурсів
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виробництва за рахунок 
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результатів
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Зауважимо про необхідність враховувати вплив факторів, що негативно впливають на 

розвиток будівельної галузі. В економічній літературі розрізняють фактори зовнішнього 
оточення будівельного підприємства та фактори внутрішнього середовища. Зокрема, 
економічна та політична нестабільність, високий рівень інфляції, загальна стагнація 
економіки країни, скорочення попиту на будівельну продукцію, роботи, послуги – 
виступають зовнішніми причинами, що перешкоджають стабілізації та розвитку 
підприємств галузі [4, с.54]. До причин внутрішнього характеру відносять: високий рівень 
собівартості, низьку кваліфікацію фахівців, неякісне забезпечення інформацією та 
недосконалість самої інформації, скорочення власних фінансових ресурсів та обмеженість 
джерел для залучення капіталу. Неякісний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства може посилити негативні наслідки невірних стратегічних рішень. Тому 
можливості управлінського аналізу в виявленні резервів ресурсного потенціалу спрямовані 
на завоювання лідерських позицій у виділених стратегічних сегментах ринку (за рахунок 
якості, ціни, параметрів продукції, послуг, робіт); на зниження витрат організації внаслідок 
виділення зайвої виробничої потужності; на підвищення якості готової продукції і її 
споживчих властивостей, а також на оптимізацію основних процесів (закупівлі, 
виробництва, постачання) та досягненні стратегічних завдань бізнесу.  

Подальше дослідження необхідно проводити у напрямку систематизації наукового 
апарату аналізу управління ресурсним потенціалом будівельного підприємства з метою 
адаптації традиційних аналітичних підходів до галузевих особливостей сучасних 
українських підприємств будівельного сектору. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ СТІКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «КОБЛЕВО» 

 
В умовах ринку успішне функціонування підприємства значною мірою залежить від 

рівня стійкості його фінансового стану. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має 
низку переваг перед іншими підприємствами того ж профілю для отримання кредитів, 
залучення інвестицій, у виборі контрагентів і в підборі кваліфікованого персоналу. Чим 
вище фінансова стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від зміни ринкової 
кон’юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на межі банкрутства. У зв’язку з цим 
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стратегічною метою діяльності будь-якого підприємства є забезпечення фінансової 
стійкості. 

Таким чином, актуальним є всебічний аналіз і оцінювання фінансової стійкості 
підприємства за результати господарської діяльності, виявлення чинників (загроз та 
небезпек), що призводять до втрати фінансової стійкості з метою вибору заходів, 
протидіючих цій тенденції. 

Перспективним напрямом в управлінні фінансово-економічною діяльністю 
підприємств є розробка процесу управління їх фінансовою стійкістю, який би забезпечував 
прийняття оперативних та стратегічних управлінських фінансових рішень. Його сутність 
можна визначити як систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських 
рішень, які на основі діагностики фактичного стану фінансової стійкості, визначення 
чинників, що дестабілізують стійкість розвитку та оцінки індикаторів фінансово стійкого 
розвитку, дозволяють привести у відповідність цілі та завдання діяльності підприємства до 
умов внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечити збалансованість між 
необхідним обсягом фінансових потреб і фактичним фінансово-ресурсним потенціалом на 
певній стадії та фазі життєвого циклу підприємства. 

Для оцінки індикаторів втрати фінансової стійкості підприємства було вибрано 
підприємство ПАТ «Коблево», та на основі розробленої методики проведено розрахунки 
(табл. 1) [1, c. 197]. 

Таблиця 1 
Критерії визначення наявності загрози втрати фінансової стійкості підприємством 

 

№ Критерій Рекомендоване 
значення 2014 2015 2016 2017 

1. Коефіцієнт автономії ≥0,5 0,4047 0,3867 0,4937 0,5013 

2. 

Коефіцієнт 
забезпеченості власними 
оборотними коштами 
формування оборотних 
активів 

збільшення 

0,0378 0,0554 0,2814 0,3389 
3. Коефіцієнт інвестування >1 1,0614 1,1026 1,6715 2,0410 

4. Коефіцієнт концентрації 
зобов'язань <0,5 0,5953 0,6133 0,5063 0,4987 
 
Аналізуючи дані таблиці 1, бачимо, що підприємство не має загрози втрати фінансової 

стійкості. Коефіцієнт автономії відповідає рекомендованому значенню та станом на 2017 р. 
дорівнює 0,50. Підприємство забезпечено власними оборотними коштами, так як 
коефіцієнт забезпеченості власними оборотными коштами у 2016 р. дорівнює 0,28, а вже у 
2017 р. – 0,33. Коефіцієнт інвестування у 2014 р. дорівнював 1,06, та прослідковувалась 
тенденція до збільшення даного коефіцієнту і вже станом на 2017 р. дорівнював 2,04, що є 
рекомендованим значенням. Коефіцієнт концентрації зобов’язань у зменшився з 0,59  у 
2016 р. до 0,49 у 2017 р, що є позитивною тенденцією. 

Таким чином підприємству необхідно збільшити  власні обігові кошти для зменшення 
залежності підприємства від позикового капіталу, для цього необхідно вести 
розрахунковий календар, надавати покупцям знижку при розрахунку з повною 
передплатою, моніторити дебіторську заборгованість для уникнення сумнівною або 
простроченої, залучати кошти з інших видів діяльності, наприклад інвестиційною або 
фінансовою, шляхом здачі в оренду обладнання або невикористаних приміщень 
підприємства, купівлею акцій та отримання у по дальшому дивідендів, недопущення 
виникнення невиправданих боргів, прискорення оборотності коштів у розрахунках з 
дебіторами, це призведе до більш швидкого погашення найбільш термінової кредиторської 
заборгованості, збільшувати власний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку, для 
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цього необхідно нарощувати темпи росту чистого доходу, збільшивши об’єми реалізації та 
переглянувши асортиментну політику для усунення продукції яка не користується попитом, 
при цьому зменшити витрат собівартості, а саме зменшувати матеріаломісткість продукції 
шляхом нормування матеріальних витрат, зменшенням трудомісткості продукції, шляхом 
використання оплати праці, яка залежить від виробітку робітників, не допускати простої 
робочого часу, стимулювати працівників, щоб збільшувати ефективність використання 
робочої сили, використовувати роботу за сумісництвом, зменшення  інших операційних 
витрат, усунення нераціональних витратних статей, шляхом моніторингу, використання 
енергозберігаючих технологій або роботу у нічний час, для зменшення витрат на 
електроенергію. Ці заходи призведуть до уникнення загроз втрати фінансової стійкості.  

Ефективніше і швидше провести фінансовий аналіз можна за умови проектування 
його на базі сучасних інформаційних систем. Це вимагає коректної постановки завдань, 
ретельного з’ясування технічних умов їх реалізації та зваженості у виборі відповідного 
апаратного та програмного забезпечення. Комп’ютеризація аналізу господарської 
діяльності на основі сучасних програмних продуктів  допоможе отримати аналітикам 
ширше коло можливостей, а саме: надання інформації щодо фінансових результатів 
діяльності підприємства у табличній і графічній формах; коригування методики 
розрахунків і форм відображення кінцевого результату; підвищення системності аналізу, 
що зумовлено необхідністю чіткого визначення і формалізації аналітичних завдань під час 
їх вирішення в автоматичному режимі. [2, c. 285] 

Отже, необхідною умовою якісного функціонування підприємства є підтримання 
фінансової стійкості підприємства, визначення  сутності фінансової стійкості, що дасть 
можливість визначити шаблонні підходи підвищення ефективності, раціоналізації 
ресурсами підприємства. Щоб покращувати фінансовий стан підприємства ПАТ «Коблево» 
потрібно здійснювати ефективне управління власними оборотними коштами, слідкувати за 
їх наявність, оптимізувати співвідношення між власним та залученим капіталом. Реалізація 
запропонованих напрямків наведених вище надасть можливість підприємству підвищувати 
ефективність управління підприємством, вирішувати наявні фінансові проблеми та 
підвищувати результативність своєї діяльності. Прогнозування поведінки, тенденцій 
заборгованості, вчасне виявлення диспропорцій та суперечностей у її формуванні, надасть 
змогу підприємству здійснити певні застережні заходи, оцінити власні можливості 
запобігання погіршенню свого фінансового становища. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА  АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  
Необходима современная парадигма и наукометрическое позиционирование 

финансово-хозяйственного анализа предприятия (ФХА). 
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В свою очередь методология дискриминантного анализа  ФХА  пердоставляет  набор 
методов антикризисного управления, финансового контроля и аудита. Анализ риска 
является средством превенции торговой и финансовой дестабилизации и 
несостоятельности предприятия. 

А.Винакор (A.Winakor) и Р.Смитир (R. Smitir)[9] изучили 183 предприятия, 
испытывавшие финансовые трудности на протяжении 10 лет. Они установили, что 
соотношение чистого оборотного капитала и суммы активов является одним из наиболее 
точных показателей для бухгалтерского анализа банкротства2.  

К. Мервин (C.L.Merwin) изучил опыт 939 предприятий за период 1926 – 1936 гг. и 
выбрал несколько коэффициентов: коэффициент покрытия, отношение чистого 
собственного капитала к сумме активов и чистого собственного капитала к сумме 
задолженности. Они характеризуются снижающимися трендами до наступления ситуации 
несостоятельности и банкротства и на протяжении всего анализируемого периода 
показывают значения ниже стандартного уровня3. 

По мнению В.Хикмана (W.B. Xickman) коэффициент покрытия процентных выплат и 
отношение чистой прибыли к объему продаж полезны для прогнозирования невыполнения 
условий выпуска облигаций4. 

В.Бивер (W Beaver)  установил, что финансово-бухгалтерские коэффициенты  полезны 
для прогнозирования банкротства компании  мимимум за 5 лет до наступления кризиса. В. 
Бивер заключил что и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе отношение потоков 
денежных средств к сумме задолженности является индикатором, способным представить 
достоверный прогноз наступления кризиса. В.Бивер дефинировал коэффициенты 
структуры капитала и коэффициенты ликвидности. Коэффициенты оборачиваемости не 
являются надежным инструментом для анализа и прогнозирования  дестабилизации 
предприятия5 

Среди моделей прогнозирования дестабилизации и кризиса выделяется 
многокритериальная модель Эдварда Альтмана (Edward I.Altman), предложенная им в 
1968 г. Автор предложил использование мультипликативного анализа (multiple-discriminant 
analysis) для разработки модели прогнозирования кризиса на предприятии с 
удовлетворительной  точностью. Э.Альтман обследовал 66 предприятий - половина из 
которых  обанкротилась за период 1946 – 1965 гг., а другая половина работала успешно в 
том же периоде. Э. Альтман исследовал 22 аналитических коэффициента, которые могли 
быть полезными для прогнозирования кризиса на предприятии, из которых отобрал пять 
наиболее значимых для прогноза: 

1) М - отношение собственных оборотных средств к всего активам (Working 
Capital / Total Assets); 

2) F – отношение нераспределенной прибыли к всего активам (Retained Earnings 
/ Total Assets); 

3) C – отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к всего активам  
(EBIT / Total Assets); 

4) D – отношение рыночной стоимости собственного капитала к сумме всего 
кредиторской задолженности (Market Value of Equeity / Book Value of Total Debt); 

5) E – отношение оборота к всего активам (Sales / Total Assets). 
Из этих показателей Э.Альтман построил многофакторное регрессионное уравнение6: 

2 Winakor A., Smitir R. Changes in Financial Structure of Unsuccessful Firms. Bureau of Business Research. USA: 
University of Illinois Press. 1935. 
3 Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Финансы и статистика. 2006. С.112. 
4 Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Финансы и статистика. 2006.С.108. 
5 Beaver W.I. Financial Ratios as Predictors of Failure // Supplement to Journal of Accounting  Research. 1966. P.71 
– 127. 
6 Altman E. Financial Ratios, Discriminate Analysis and the prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. 
1968/ N 22 (September). 
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Z = 1,2М + 1,4F + 3,3C + 0,6D + 0,995E.           (1)

По расчетам Э.Альтмана на основе данных статистической выборки критическое 
значение индекса Z - 2,675. Сопоставление расчетного значения индекса Z для конкретного 
предприятия с этой величиной позволяет прогнозировать будущее на следующие 2 – 3 года. 
Если Z < 2,675 вероятность наступления кризиса на предприятии высока; если Z >2,675 
финансовое положение предприятия является устойчивым. Точность прогноза по модели 
Альтмана высока - 95%.

В 1978 г. Г. Спрингейт разработал свою модель (Gordon L.V. Springate). Он 
использовал мультипликативный дискриминантный анализ для выбора четырех из 19 
финансовых показателей, наиболее полно характеризующих деятельность успешных 
предприятий и предприятий-банкротов. Американский экономист Фулмер (Fulmer) в 1984 
году предложил модель, полученную при анализе 40 финансовых показателей 60 
предприятий – из них 30 успешных и 30 предприятий-банкротов со средней стоимостью 
активов, равной 455 тыс. долларов США. 

Анализ риска финансовой дестабилизации предприятия необходимо  интегрировать в 
сбалансированную систему показателей анализа эффективности (ССП), разработанную  
американскими профессорами Дейвидом Нортоном и Робертом Капланом. В системе 
сбалансированных показателей анализа эффективности, предложенной Нортоном и 
Капланом, предлагаются следующие группы показателей:

- Финансово-экономические показатели;
- Показатели взаимоотношений с клиентами;
- Показатели, отражающие внутренные процесы;
- Показатели инноваций, обучения и развития.
В современных условиях необходима интеграция между финансово-хозяйственным

анализом, анализом конкурентоспособности и сбалансированной системой показателей. 
Анализ конкурентоспособности предприятия можно осуществить при помощи  так 
называемого „Метода расстояний” [4]. 

Каждому предприятию соответствует точка в n - мерном пространстве. Координатами 
точки являются показатели, по которым проводится сравнение, n – число показателей. 
Точка – эталон, соответствующая условнуму предприятию-эталону. Предметом анализа 
является удаленность точек предприятий от точки-эталона.

Расстояние до так называемой условной точки-эталон (Uet) определяется по формуле:

2222 )1(...)31()21()11()( iniiiiUet ββββ −++−+−+−= (2)
где:  

Uet(i) – расстояние предприятия до еталона;

βi1, βi2……….βin – координаты i- го предприятия;

Если показатели имеют весовые коэффициенты, то расстояние до точки-эталона 
определяется по формуле: 

222 )1(...)21(2)11(1 inknikikUet βββ −++−+−= (3)

где: j = 1,2...m (m- число предприятий); 
ki – весовые коэффициенты (i = 1,2, …,n);
n – число учитываемых показателей;
βij – координаты точек – аналогов предприятий, получаемые в результате 

проведения этапа 1 методики.
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Считаем что в практике можно изпользовать и предложенную нами модель:  
 

К к = 1 : (1+Uet)        (4) 
 

где: К к  - коэффициент конкурентоспособности предприятия. 
Оценка и анализ конкурентноспособности по методу расстояний предполагают 

использование бухгалтерской и техникоэкономической информации. 
Методология анализа финансовой стабильности и конкурентоспособности 

необходимо интегрировать в систему сбалансированных показателей анализа 
эффективности предприятия. 
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