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                доктор  філософських наук, професор,                                                       

Заслужений працівник освіти України 

 

                 МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету є провідним закладом вищої освіти 

економічного профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно 

пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в 

цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і держави. 

ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра 

торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено 

Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту.                                              

У 1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і 

технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ 

організовано денне відділення. 

З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного 

інституту № 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ. 

Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А., 

ректору  Київського національного торговельно-економічного університету, 

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії 

педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за 

кордоном вчений.  Мазаракі А.А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові 

КТЕІ, в тому числі його структурних підрозділів.  



4 

Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ  

Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного 

торговельно-економічного університету. 

Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському 

торговельно-економічному університету надано статус національного. 

За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за 

всіма напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є 

провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.  

Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та 

України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та 

торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх 

послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними 

документами освітньої галузі.  

Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 

11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри: 

обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу 

факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту 

та адміністрування; економіки та міжнародних відносин; економічної 

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі, 

маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства, 

експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами;  туризму 

та готельно-ресторанної справи; фізичного  виховання та спорту. 

Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми 

ступенями «молодший бакалавр» (за 11 спеціальностями), «бакалавр»                         

(за 15 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за 12 
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спеціальностями): фінанси, банківська справа та страхування; облік  та 

оподаткування; економіка; менеджмент; право; публічне управління та 

адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельно-

ресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна, 

заочна, вечірня. 

З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система 

управління якістю ВТЕІ, що підтверджується наявністю сертифіката на 

Систему управління якістю, ресертифіковану на відповідність ДСТУ ISO 

9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), який засвідчує високий рівень управління 

освітньою діяльністю та якість надання освітніх послуг.  

У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого 

розвитку; Центр регіональних досліджень, який сприяє розвитку регіонального 

бізнесу та надає рекомендації  фізичним та юридичним особам, владним 

структурам щодо обрання оптимальних шляхів подальшої діяльності; Центр 

розвитку кар’єри, який створено з метою налагодження плідної співпраці з 

роботодавцями, організації практичної підготовки та  сприяння студентам і 

випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.  

В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові, 

середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову 

генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти 

ведення бізнесу.  

Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. 

Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у                   

ВТЕІ КНТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 86,4 %. Із загальної 

кількості викладачів - 20 докторів наук (16 професорів), 107 кандидатів наук                  

(67 доцентів). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено 

11 докторських та 37 кандидатських дисертації, видано 137 монографій та 

розділів монографій, в т.ч. 58 мовами Європейського Союзу, опубліковано                 
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2117 навчально-методичних розробок та 50 підручників, навчальних 

посібників. 

Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ – 

навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал, 

який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний 

фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і 

студентів. 

Велика увага в інституті приділяється розвитку міжнародного 

співробітництва, налагодженню зв’язків із вищими навчальними закладами 

Польщі, Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Німеччини, 

Румунії, Литви, Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції, Італії, Греції та 

ін.  

Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення 

міжнародних контактів, організації й координації міжнародного 

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як: 

Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення 

кваліфікації   (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища 

школа (м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук 

(Польща), Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені 

Іване Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму 

«Дімітра» (Греція)  та компаніями: Voyaj Club Turizm Gida (Туреччина), 

КАЛІПСО ТУР ЮА (Туреччина), «JoinUp» (Туреччина), готельний комплекс 

«Дружба» (Словаччина), компанією «ETS BG LTD», готельними комплексами 

«Планета», «Royal Castle Hotel and Spa» (Болгарія), Асоціація UCM Italy та ін. 

У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців 

інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів. 

Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В 

інституті працюють 29 наукових гуртків та дискусійних клубів. Щорічно 

проводяться студентські науково-практичні конференції різного рівня, 

фестивалі студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести, 
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семінари, круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства 

«ВАТРА» сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової  та 

творчої діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками 

численних конкурсів, олімпіад, де здобувають  перемоги. 

У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських  

наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На 

сьогодні вийшло друком 99 випусків Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними 

науковими статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр» та  збірників тез 

доповідей.  

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який 

був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності. 

Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це є запорукою 

вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на нас 

попереду. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні 

для підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

УДК 658.7:657(045) 

Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0022-9721   

ТЕХНОЛОГІЇ АBC-МЕТОДУ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Статтю присвячено актуальній проблемі, яка полягає в пошуку шляхів 

підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством. Досліджена концепція АВС-методу (Activity Based Costing), 

визначені його переваги та недоліки, а також запропонована технологія 

застосування АВС-методу в практиці вітчизняних підприємств.  

Ключові слова: АВС-метод, метод обліку витрат по функціям,накладні 

витрати, калькулювання собівартості продукції. 

Постановка проблеми. Діяльність підприємств в сучасному діловому 

середовищі залежить від багатьох чинників: збільшення асортименту продукції 

і послуг, що надаються; підвищення вимог до системи менеджменту якості; 

збільшення капіталоємності, кількості і асортименту продукції і послуг; 

зменшення життєвого циклу продукції і послуг, а також часу їх виходу на 

ринок; використання передових технологій і різноманітних каналів поширення. 

Таке різноманіття напрямів діяльності підприємств на ринку разом з чинником 

заміни частини прямих витрат накладними змінили підхід до традиційних 

методик обліку затрат. Традиційні методи обліку затрат і калькуляції 

собівартості, що найчастіше використовуються в Україні, вже не відповідають 

https://orcid.org/0000-0003-0022-9721
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сучасним вимогам, що пред’являються до обліково-аналітичних даних щодо 

витрат та калькулювання собівартості продукції (послуг) для управління. Тому 

виникає необхідність перегляду традиційних методик на користь більш 

прогресивних концепцій управлінського обліку, які здатні подолати обмеження 

традиційних системи обліку та встановити причинно-наслідковий зв’язок між 

продуктами та необхідними для виробництва витратами, до яких зокрема 

відноситься Activity Based Costing або АВС-метод. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перші методичні 

напрацювання щодо аналізу витрат підприємств з метою виявлення резервів 

зниження собівартості продукції здійснив General Electric (США) в кінці 40-х 

pp. XX ст. Але лише з кінця 80-х роках була сформульована загальна концепція 

ABC-методу в працях таких видатних західних науковців як П.Бере, P. Купер 

1  і Р.С. Каплан 1, 2 , К.Друри [3,4], Т.Скоун [5], Ч.Т.Хорнгрен [6], Дж.Фостер 

[7], Энтони А. Аткинсон [2], Раджив Д. Банкер [2], Марк С. Янг [2] 

Дослідженню сутності та принципів застосування АВС-методу також 

присвячені праці таких вчених, як Ф.Ф. Бутинець [7], Давидюк Т.В. [7], Малюга 

Н.М. 7 , С.Ф. Голов [8], Л.В. Нападовська [9], І.Б. Чернікова 10 , І.М. 

Білоусова [11] та інші.  

До того ж, практика фінансового менеджменту дещо розширила 

використання даного АВС-методу, сформувавши на його основі Activity Based 

Management (АВМ) - процесно-орієнтоване управління, головною метою якого 

є оптимізація витрат на здійснення різних процесів (видів діяльності) за 

критерієм забезпечення зростання ринкової вартості суб'єкта господарювання 

[12, 287]. Важливість використання зазначених підходів управлінні фінансами 

підприємств підкреслюється у наукових працях таких зарубіжних вчених як:                 

М. Arena, G. Azzone, С. Berliner, J. A. Brimson, М. S. Dinca, G. Dinca, W. 

Hubbeil, K. Needy, N. Roztocki та ін.  

Метою дослідження є визначення поняття, сутності, переваг і недоліків 

АВС-методу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зацікавленість науковців та 
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практиків в провадженні АВС-методу як однієї з концепцій, що прийшла на 

заміну традиційним методикам, ґрунтується в зміні парадигм в частині вимог, 

яким повинна відповідати обліково-аналітична інформація управлінського 

обліку щоб задовольняти потреби управління.  

Основні недоліки традиційних методів полягають по-перше в не 

врахуванні структурних та функціональних чинників, що впливають на 

величину витрат, а по-друге в тому, що сформований показник собівартості 

продукції або послуг є функцією тільки одного визначального чинника  обсягу 

виробництва або надання послуг.  

В свою чергу сучасні дослідження в сфері управлінського обліку доводять, 

що величина собівартості найчастіше залежить від багатьох взаємопов’язаних 

між собою чинників, які умовно можна розділити на:  

 структурні, тобто ті, що визначають структуру витрат по економічних 

елементах і калькуляційних статтях. До них відносяться: масштаб (обсяг 

інвестицій у виробництво, дослідження, розробки, маркетингові ресурси для 

випуску нового продукту на ринок); діапазон, тобто міра вертикальної 

інтеграції, яка пов’язана з масштабом; досвід; технологія бізнес-процесів; 

широта асортименту продукції тощо; 

 функціональні, які розглядають витрати як результат здійснення певної 

діяльності. До них відносяться: концепція залученності персоналу в постійному 

удосконаленні системи управління і обліку (метод кайзен); концепція 

комплексного управління якістю (total quality management або TQM); 

використання потужностей підприємства; використання зв’язків з 

постачальниками і покупцями в контексті ланцюжка цінності підприємства 

тощо.  

Дослідження показали, що структурні чинники більшою мірою впливають 

на розмір змінних витрат. У свою чергу, функціональні  більш впливають на 

розмір накладних витрат підприємства, до яких можна віднести не лише 

загальновиробничі затрати, але і затрати на збут, адміністративні витрати тощо. 

Сучасний управлінський облік більш тяжіє к врахуванню впливу саме 
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функціональних чинників. Оскільки саме вони більше відповідають 

спрямуванню на самовдосконалення системи управління та процесу прийняття 

управлінських рішень, а також збереженню та підвищенню вартості 

підприємств, особливо в умовах обмеження ресурсів. 

АВС-метод є найбільш відомим методом обліку витрат, що враховує вплив 

функціональних чинників при калькулюванні собівартості продукції (послуг). В 

науковій літературі існує підхід до АВС-методу як до технології розподілу 

накладних витрат або як до чергової класифікації витрат. Багато елементів 

цього методу аж ніяк не є оригінальними і не нові, вони застосовувалися і 

раніше, але заслуга авторів АВС-методу (P. Купера і Р.С. Каплана 1  якраз і 

полягає в тому, що вони зуміли об’єднати в єдиний комплекс перевірені і нові 

ідеї та методи. Саме це зробило АВС-метод універсальним та зробило 

затребуваним в західних компаніях. 

Розглянемо загальну концепцію цього методу.  

АВС-метод  це підхід до калькуляції і моніторингу окремих видів 

операцій (функцій або діяльності), який включає відстеження споживання 

ресурсів при виконання окремих операцій (функцій або діяльності), а ті, в свою 

чергу, розподіляються по об’єктах витрат на основі оцінок споживання таких 

операцій процесі виробництва продукції або надання послуг, тобто витрати 

акумулюються не за місцями виникнення, а за операціями (функціями, видами 

діяльності), які в свою чергу є складовими бізнес-процесів. Це означає, що 

замість організаційної структури підприємства, на якій ґрунтуються традиційні 

системи калькулювання, в АВС-методі використовується концепція ланцюжка 

цінностей. 

Також принциповою відмінністю АВС-методу є встановлення причинно-

наслідкового зв’язку між «ресурсами  операціями  бізнес-процесами  

продукцією (послугами)» на відміну від традиційних методик, в яких просто 

встановлюється якийсь формальний механізм перенесення витрат з 

використанням умовних показників. Це значно розширює спектр завдань, які 

можуть вирішуватися з використанням АВС-методу, а саме: 

 розрахунку та аналізу собівартості на різних етапах життєвого циклу 
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продукту; 

 аналізу витрат на продукт не тільки всередині компанії, але і ззовні, 

включаючи в загальну структуру витрати постачальників, дилерів і споживачів, 

концентруючи увагу на витратах і результатах кожної ланки в ланцюжку 

цінностей компанії, ефективності операцій з точки зору досягнення цільового 

рівня витрат і реалізації стратегічних цілей підприємства; 

 створення інформаційної бази для бенчмаркінгу видів діяльності і 

реінжинірингу бізнес-процесів, оскільки в обох процедурах сенс аналізу даних 

про витрати полягає в зіставленні витрат на однакові або близькі види 

діяльності та бізнес-процеси всередині компанії або у конкурентів, що дає 

можливість оптимізувати як витрати, так і бізнес-процеси; 

 здійснення функціонально-вартісного аналізу виготовлення продукту 

(послуги) та її цінності для споживачів; 

 проведення поопераційного аналізу витрат для удосконалення 

розрахунку собівартості об’єктів витрат та ціноутворення; 

 впровадження бюджетування за видами діяльності (activity-based 

budgeting — ABB) для поліпшення рівню контролю за витратами та 

результатами діяльності; 

 впровадження процесно-орієнтованого управління (АВМ) на 

підприємстві; 

 інформаційного забезпечення прийняття рішень про аутсорсингу та іншу 

оптимізацію бізнес-структури підприємства.  

Тобто АВС-метод, на відміну від традиційних методик, відрізняється 

рідкісною багатофункціональністю. Тому перифразуючи відоме афористичне 

визначення: «Різні витрати  для різних цілей» [8, 9, 10] можна сказали, що             

«АВС  для різних цілей», а не тільки для класифікації витрат.  

Встановлення зв’язку між «ресурсами  операціями  бізнес-процесами  

продукцією (послугами)» в АВС-методі здійснюється за допомогою так званих 

«носіїв витрат» (cost driver).  

Визначення «носіїв витрат» (cost driver), на нашу думку, є найважливішою 
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та найскладнішою частиною застосування АВС-методу, оскільки саме вони є 

тією відправною точкою з якої починається розподіл витрат спочатку між 

операціями, потім бізнес-процесами, а далі  окремими видами продукції 

(послуг). Загальна концепція АВС-методу та роль в ній носіїв витрат, 

проілюстрована на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Загальна концепція АВС-методу  

Алгоритм визначення собівартості продукції за АВС-методом складається 

з декількох етапів (кроків).  

Крок 1. Ідентифікуються види операцій, які здійснюються підприємством в 

процесі виробництва продукції або надання послуг, в рамках яких відбувається 

споживання ресурсів, що визнається накладними витратами. Для цього введена 

спеціальна ієрархія операцій та процесів: операції або процеси рівня одиниці 

продукції; операції або процеси рівня партії продукції); операції або процеси 

рівня продукції; операції або процеси рівня компанії. 

Крок 2. Визначаються операції, що обумовлюють величину витрат по виду 
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діяльності.  

Крок 3. Визначаються носії витрат (cost driver) за окремими операціями, з 

яких складається певний вид діяльності. 

Крок 4. Збираються витрати по кожному носію (cost driver), тобто 

формуються так звані групи витрат (cost pool),  

Крок 5. Розподіляються витрати кожної групи на продукцію відповідно до 

операцій, виконаних при виробництві продукції (наданні послуг), що 

обчислюються кількістю носіїв витрат, визначених для тієї або іншої операції.  

Крім вже визначених функціональних переваг АВС-методу порівняно з 

традиційними методами обліку витрат, також можна визначити й інші, зокрема, 

ця концепція: 

 дозволяє надавати інформацію в зрозумілій для персоналу формі щодо 

зв’язку ресурси  операції (бізнес-процеси)  продукція (послуги), що підвищує 

ефективність управління бізнес-процесами та ресурсами підприємства; 

 виключає проблему умовного розподілу накладних затрат, що виникає 

при використанні методів калькуляції витрат «за обсягом», де виробничі 

накладні витрати відносяться на одиниці продукції на підставі об’ємних 

показників навіть тоді, коли вони не є основним чинником, що викликають або 

додають такі витрати, тобто достовірність калькулювання собівартості значно 

підвищується;  

 дозволяє сформувати чіткіше уявлення про динаміку та чинники 

виникнення накладних витрат, що забезпечує поліпшення контролю витрат і 

якості обліково-аналітичної інформації; 

 надає можливість більш об’єктивного оцінювання діяльності 

підприємства шляхом аналізу взаємозв’язку витрат  доходів  ресурсів навіть 

в умовах зміни обсягів виробництва, організаційної структури, технології; 

 допомагає визначає головні причини фінансової неефективності 

окремих видів операцій, бізнес-процесів, діяльності, центрів відповідальності та 

підприємства в цілому; 

 має унікальну гнучкість з точки зору масштабів впровадження, оскільки 
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його можна запровадити в одному підрозділі, відділі або в рамках одного 

бізнес-процесу (наприклад, збуту продукції) або в масштабах всього 

підприємства, зробивши його єдиним інструментом управлінського обліку. 

Проте метод АВС не позбавлений недоліків, а саме: 

 витрати на його впровадження можуть виявитися значними, що може 

стати перешкодою для підприємства; 

 суб’єктивність судження, яка може мати місце при визначенні переліку 

операцій, носіїв витрат (cost driver) та групи витрат (cost pool), особливо в 

умовах великого спектру операцій, тому їх вибір може бути досить умовним, а 

його якість залежить від професійного рівня фахівця. 

Але наведені недоліки є не суттєвими порівняно з економічною 

ефективністю, яку отримує підприємство в результаті впровадження АВС-

методу. 

Окремим питанням АВС-методу є його практичне впровадження як 

елементу інформаційного обліково-аналітичного забезпечення процесу 

прийняття управлінських рішень. На нашу думку можливе декілька варіантів. 

Перший варіант впровадження ґрунтується на вже діючому 

управлінському обліку в рамках єдиної системи бухгалтерського обліку 

підприємства  зазвичай підприємства використовують саме цей варіант, коли 

обмежуються впровадженням АВС-методу для обліку витрат та бюджетування 

(activity-based budgeting — ABB). В цьому варіанті впровадження, значно 

скорочується розмір витрат на впровадження АВС-концепції та нівелюється 

конфлікт інтересів та відповідальності між бухгалтерією та менеджерами. 

Проте цей варіант значно обмежує спектр та глибину інформації, що 

отримується. 

Інший варіант, більш доцільний у випадку впровадження процесно-

орієнтованого управління (activity based management АВМ) на підприємстві та 

здійснення реінжинірингу бізнес-процесів, та передбачає створення самостійної 

системи збору даних в рамках АВС-концепції, яка не залежить від 

бухгалтерського обліку. Цей шлях є більш складнішим та коштовним, 

порівняно з попереднім, але ефект від підвищення якості та глибини отриманої 

інформації значно перевищує витрачені ресурси та може мати синергетичний 

характер.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, АВС-
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метод є не тільки способом розподілу непрямих витрат, але й ефективним 

інструментом управління. АВС-метод представляє прогресивну концепцію, яка 

сприяє подоланню обмежень традиційних систем обліку витрат і дозволяє 

визначити причинно-наслідковий зв’язок між продуктами і потрібними 

ресурсами. Інформація, що отримується в рамках АВС-методу може 

використовуватися як для поточного управління, так і для прийняття 

стратегічних рішень на тактичному рівні, а також для підвищення ефективності 

здійснення бенчмаркингу та реінжинірингу бізнес-процесів.  

Проте, однією з найосновніших причин недостатньо швидкого 

впровадження АВС-методу є старі традиції у сфері бухгалтерського обліку, від 

яких не просто відмовитися та не бажання фахівців відмовлятися від 

традиційних методів обліку витрат не усвідомлюючи, що можна управляти 

підприємством ефективніше і отримувати більший доход при впровадженні 

інноваційних методик обліку. Тільки системний підхід до вивчення найкращого 

досвіду управлінського обліку в зарубіжних країнах та розробки технології 

його впровадження в українську практику дасть змогу забезпечити не тільки 

збереження та підвищення вартості компаній, але й набуття нових 

конкурентних переваг на світових ринках. 
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ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

В статті розглянута методика формування собівартості продукції 

підприємств харчової промисловості. Доведено, що всі процеси удосконалення 

обліку витрат за статтями калькуляції можна об’єднати у два блоки: у 

першому формуватимуться шляхи удосконалення організації обліку витрат, а 
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у другому – шляхи удосконалення методики ведення обліку. Це дозволить 

забезпечити управлінський персонал економічною інформацією для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. 

Ключові слова: система калькулювання, методика, облікова система, 

відхилення  

Постановка проблеми. Питання облікового забезпечення управління 

витратами належить до пріоритетних напрямів вдосконалення системи 

бухгалтерського обліку. Передусім йдеться про чітку організацію обліку, 

спрямовану на формування багатоваріантної економічної інформації, значення 

якої підсилюється нестабільністю умов господарювання та невизначеністю 

середовища бізнесу виробничих підприємств. 

Не точність підрахунку собівартості виробленої продукції формує значний 

обсяг несистематизованої і нецінної інформації, що суттєво ускладнює та 

уповільнює процедуру прийняття управлінських рішень.  Створення науково 

обґрунтованої системи обліку витрат та аналізу собівартості продукції за 

статями калькуляції дозволить більш ефективно використовувати інформаційні 

ресурси, та суттєво вплине на оперативність ухвалення управлінських рішень, 

підвищить їх ефективності та забезпечить досягнення поточних й стратегічних 

цілей підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у еволюцію 

обліку витрат здійснили такі вітчизняні вчені: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв,                   

О. М. Галенко, С. Ф. Голов, Н. О. Гура, Г. М. Давидов, В. М. Добровський,  

А. Г. Загородній, З. В. Задорожний, Л. М. Кіндрацька, Г. Г. Кірейцев,                      

Ю. А. Кузьмінський, П.  О. Куцик, Л. Г. Ловінська, Л. В. Нападовська,                               

Н. І. Пилипів, М. С. Пушкар, С. В. Свірко, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко ті інші.  

Метою статті виступило дослідження теоретичних аспектів налагодження 

ефективної системи формування системи калькулювання собівартості продукції 

за статтями калькуляції.  

Виклад основного матеріалу. Під калькулюванням розуміють систему 

економічних розрахунків собівартості одиниці окремих видів продукції (робіт, 

послуг). В процесі калькулювання виконуються два завдання обліку:  

- на підставі витрат на виробництво конкретного виду продукції 
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визначається адекватна, справедлива продажна ціна;  

- дані про собівартість продукції використовуються для прогнозування і 

управління виробництвом, планування витрат.  

Калькулювання можливе лише на базі інформації, яка була підготовлена  в 

системі поточного виробничого обліку продукції.  

Оскільки облік витрат ведеться і організується, саме тому він базується на 

двох взаємопов’язаних частинах – методиці та організації. Так, метод 

розуміють як прийоми та способи, за допомогою яких здійснюється 

дослідження витрат. Поняття «методика» трактують «... як набір методів, що 

використовуються в практичному досягненні мети, це – спеціальні прийоми й 

способи, наприклад, у бухгалтерському обліку рахунки і подвійний запис» [1, с. 

37]. 

Щодо організації обліку, то це поняття пояснюється як сукупність умов, за 

яких найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання 

бухгалтерської інформації. 

Конкретні рекомендації в галузі удосконалення методики й організації 

обліку витрат за статтями калькуляції виявляться найбільш цілеспрямованими й 

ефективними, якщо спочатку буде визначено коло ключових питань, що 

складають зміст проблеми; потім буде осмислений загальний підхід до 

удосконалення, який базуватиметься на загальній меті, що міститься у 

обліковій політиці підприємства. Ґрунтуючись на цій базі побудову моделі 

удосконалення обліку витрат почнемо із облікової політики підприємства, в 

якій адміністрація підприємства визначає усі заходи щодо організації облікових 

процесів та вибору методів обліку витрат [3]. 

Ступінь свободи конкретного підприємства у формуванні облікової 

політики законодавчо обмежений державною регламентацією бухгалтерського 

обліку, котра представлена переліком методик та облікових процедур, серед 

яких є допустимі альтернативні варіанти. Вона визначається можливістю 

вибору конкретних способів оцінки, калькуляції, складу бухгалтерських 

рахунків тощо. Облікова політика підприємств цілковито залежить від 

державної політики.  

Необхідно зазначити, що МСФЗ 1 дозволяє зміну облікової політики 
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тільки в разі прийняття нового стандарту або внесення змін до чинних, а також 

з метою підвищення інформативності фінансової звітності. Дана вимога 

обґрунтовується тим, що «стабільна» облікова політика дозволяє порівнювати 

фінансову звітність за різні періоди. При виникненні потреби в зміні облікової 

політики суб’єкту господарювання доведеться наново перерахувати показники 

фінансової звітності за три попередніх роки. Такий перерахунок називають 

ретроспективним, і він є загальним правилом щодо відображення змін в 

обліковій політиці. 

На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають: 

форма власності та організаційно-правова форма підприємства; галузева 

приналежність або вид діяльності; обсяги діяльності; чисельність працівників; 

система оподаткування; ступінь свободи діяльності в ринкових умовах; 

стратегія фінансово-господарського розвитку; система інформаційного 

забезпечення підприємства; система матеріального стимулювання і 

ефективності роботи підприємства [8]. 

Отже, всі процеси удосконалення обліку витрат за статтями калькуляції 

можна об’єднати у два блоки: у першому формуватимуться шляхи 

удосконалення організації обліку витрат, а у другому – шляхи удосконалення 

методики ведення обліку, що в цілому можна представити на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Модель шляхів удосконалення організації та  

методики обліку витрат  

Облікова політика щодо організації та методики обліку витрат за статтями 
калькуляції на підприємстві 

Блок організації обліку витрат Блок методики обліку витрат 

МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКУ  

Послідовність організації бухгалтерської 

процедури  

Методи та прийоми бухгалтерської 

процедури   

Принципи організації обліку витрат   Принципи методики обліку витрат та їх 

класифікація   

Форма організації обліку витрат   Форма обліку для обліку витрат   
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Блоки організації та методики обліку витрат стоять навпроти один одного, 

оскільки тісно взаємопов’язані між собою. Так, у блоці організації обліку 

знаходиться послідовність організації бухгалтерської процедури, в той час як 

методи та прийоми цієї процедури виконуються в блоці методики обліку.  

Загалом, процедура передбачає послідовність дій, вона визначає кожен 

крок поступового відображення в обліку інформації про витрати підприємства, 

починаючи з бухгалтерських документів і закінчуючи їх узагальненням у 

Головній книзі, на основі якої складається оборотна відомість (оборотно-

сальдовий баланс). Саме ж відображення господарських операцій про витрати 

підприємства здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку в спеціальних 

облікових регістрах (чи реєстрах), що являє собою методику обліку. Тобто не 

організувавши облікові роботи, неможливо отримати результат.  

Документальне оформлення облікової політики реалізується у вигляді 

Наказу про облікову політику, який є внутрішнім регламентом, що регулює 

організацію облікового процесу підприємства. Наказ розробляється головним 

бухгалтером та затверджується керівником підприємства. Від складових 

елементів облікової політики залежить правдиве відображення господарських 

операцій та їх узагальнення в бухгалтерській звітності [3].  

Під час формування облікової політики в частині організації 

бухгалтерського обліку витрат необхідно визначити складові елементи 

методичного аспекту для цілей фінансового та управлінського обліку. В 

обліковій політиці підприємства повинні знайти відображення лише ті 

методичні аспекти, по яких існує альтернатива, або ті, по яких необхідно 

розробити методику обліку самостійно.  

Розробка облікової політики та організація системи бухгалтерського 

обліку належать до функцій головного бухгалтера. Затверджує наказ 

(положення) про облікову політику керівник підприємства. Окремі елементи 

облікової політики можуть встановлюватися установчими документами, 

наприклад, необхідність складання окремого балансу філіями. Структура, набір 

елементів і послідовність їх викладення в наказі про облікову політику 
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підприємства є предметом професійного судження головного бухгалтера 

та інших посадових осіб підприємства з числа керівного складу. Отже, відсутні 

законодавчо встановлені критерії та вимоги до форми та змісту наказу. Основні 

елементи облікової політики нами згруповані у табл. 1.  

Облікову політику доцільно розробляти не тільки з метою впливу на 

систему бухгалтерського обліку, але і в напрямі пристосування її до потреб 

управління. В зв’язку з цим, потрібно розрізняти такі завдання облікової 

політики:  

1) в частині фінансового обліку - задоволення потреб користувачів в 

інформації про результати діяльності підприємства;  

2) в частині управлінського обліку - забезпечення управлінського 

персоналу економічною інформацією для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень [6]. 

Таблиця 1 – Елементи облікової політики стосовно обліку витрат на 

калькулювання собівартості продукції  

Складові облікової політики  Допустимі варіанти Норма 

законодавства  

Перелік і склад змінних і 

постійних загальновиробничих 

витрат, бази їх розподілу 

Перелік і склад змінних і постійних 

загальновиробничих 

витрат стандартом не регламентовані. 

Вони встановлюються підприємством 

самостійно. 

Загальновиробничі витрати 

розподіляють з використанням бази 

розподілу, якою можуть бути: 

— години праці; 

— заробітна плата; 

— обсяг діяльності; 

— прямі витрати тощо 

П. 16 

П(С)БО 16  

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з 

використанням обраної бази розподілу, виходячи з фактичної потужності звітного періоду. А 

ось постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з 

використанням тієї ж бази розподілу, але при нормальній потужності. При цьому загальна 

сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може 

перевищувати їх фактичної величини. . 

Перелік і склад статей 

калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

Стандартом не регламентовані, 

визначаються підприємством самостійно 

П. 11 

П(С)БО 16  

У цьому питанні доцільно скористатися методичними рекомендаціями щодо 

формування собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженими відповідними 

компетентними відомствами для різних галузей економіки. 

https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11646
https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11646
https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11646
https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11646


27 

Для вирішення цих завдань потрібно ввести зміни до наказу про облікову 

політику підприємства, а саме виділити окремий розділ з ведення 

управлінського обліку. Для узагальнення інформації для управлінського обліку 

потрібно: розробити план рахунків управлінського обліку, методику 

накопичення управлінської інформації, форми і зміст управлінської звітності. 

Важливим є вибір методу калькулювання продукції. На різних 

підприємствах і навіть у різних виробництвах та господарствах одного й того 

самого підприємства облік витрат на виробництво та калькулювання 

собівартості продукції ведуть різними методами залежно від галузевих 

особливостей, масштабів і періодичності випуску продукції, організації 

та технології виробництва, методики планування, стану технічного нормування 

та інших факторів. Загалом ці методи можна розділити на нормативний, 

позамовленнєвий та попередільний. 

Важливим аспектом облікової політики щодо витрат є облік та розподіл 

загальновиробничих витрат. Відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» до 

складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються 

загальновиробничі витрати [5]. Це непрямі виробничі витрати, пов'язані з 

обслуговуванням та управлінням виробництвом (цехів, дільниць). Зауважимо, 

що згідно із нормами п. 16 П(С)БО 16 «Витрати» загальновиробничі витрати 

поділяються на постійні та змінні [5].  

Підприємство самостійно своєю обліковою політикою визначає перелік і 

склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, а також бази їх 

розподілу. При цьому розподіл постійних та змінних загальновиробничих 

витрат між об’єктами продукції (робіт, послуг), що виробляються 

підприємством, здійснюється по-різному:  

- змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат 

із використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу 

діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного 

періоду;  
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- постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт 

витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу 

діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності.  

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу 

собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення [5]. 

Так, протягом звітного періоду цех підприємство харчової промисловості 

рибопереробного комплексу випускало два види продукції. Вартість матеріалів, 

заробітна плата робітників виробництва та інші прямі витрати включені до 

витрат на виробництво продукції. Виробнича собівартість виробленої продукції 

становить: матеріальні витрати – 156890 грн.; витрати на оплату праці –                     

35638 грн.; інші прямі витрати – 31997 грн.; розподілені загальновиробничі 

витрати — 108200 грн. Разом – 332725 грн., у тому числі прямі витрати –                

224525 грн. 

Оскільки, підприємство самостійно може обирати базу розподілу 

загальновиробничих витрат, то можливими варіантами є розподіл пропорційно: 

1) матеріальним витратам – норматив розподілу дорівнює 0,689655               

(108200 грн. : 156890 грн.); 

2) витратам на оплату праці – норматив розподілу дорівнює 3,036085 

(108200 грн. : 35638 грн.). 

Множенням нормативу розподілу на величину баз відповідних об’єктів 

розподілу визначаємо суму загальновиробничих витрат, що належать до складу 

виробничої собівартості окремих видів продукції (табл. 2).  
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Таблиця 2 – Розподіл загальновиробничих витрат 
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1 2 3 4 5 6* 7** 8*** 9**** 

А 74145 13514 11698 99357 51134 41030 150491 140387 

Б 82745 22124 20299 125168 57066 67170 182234 192338 

Разом 156890 35638 31997 224525 108200 108200 332725 332725 

* 74145 грн. х 0,689655 = 51134 грн.; 82745 грн. х 0,689655 = 57066 грн. 

** 13514 грн. х 3,036085 = 41030 грн.; 22124 грн. х 3,036085 = 67170 грн. 

*** Сума граф 5 і 6. 

**** Сума граф 5 і 7. 

 

Для цілей оподаткування платники зобов’язані вести облік доходів, витрат 

та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів 

оподаткування/податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, 

регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, 

пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, ведення яких 

передбачене законодавством (п. 44.1 ПКУ) [6].  

Документ «Калькуляція» призначений для відображення господарських 

операцій, пов’язаних зі списанням матеріалів у виробництво, оприбуткуванням 

продукції, розрахунком її собівартості та відпускної ціни. 

Наприклад, на ТОВ «Бріз-Т», що займається переробкою рибної продукції, 

калькуляція складається за всіма видами продукції, що виробляється (табл. 3).  

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-120/article-22559
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Таблиця 3 – Калькуляція продукції «Густера в’ялена в/у (кг)» ТОВ «Бріз-

Т» у 2019 р. 

Густера в'ялена в/у (кг) 
Собівартість од. 

БО ПО 

61,08  

Кількість випуску: 11,132  

Виробництво / Густера в'ялена в/у Факт. Вартість 

випуску 

679,98  

Витрати основного (допоміжного) 

виробництва: 

Кількість 

списаної 

сировини 

Середня ціна 

списаної сировини 

Сума витрат 

БО ПО БО ПО 

Прямі матеріальні виробничі 

витрати 

   651,03  

Сировина й матеріали (рах. 201)    651,03  

Густера (кг) 12,245 48,52  594,08  

Пакети вакуумні (шт) 66,792 0,67  44,47  

Термоєтикетка (шт) 66,792 0,19  12,48  

Всього:    651,03  

Загальновиробничі витрати (рах. 91)   0,91  

Затрати на оплату праці (ЗВЗ)    4,53  

Затрати на опалення, освітлення, 

водопостачання й інші послуги з 

утримування виробничих 

приміщень 

   0,14  

Внески на соціальні заходи (ЗВЗ)    5,02  

Прямі виробничі витрати на 

оплату праці 

   18,35  

Всього:    28,95  

 

Технологічний процес ТОВ «Бріз-Т» дає змогу виробляти кілька видів 

продукції, це: основна, супутня та побічна, а також відходи. До відходів                     

ТОВ «Бріз-Т» відносять голови, кістки, шкіру, плавники, ікру, молоко, луску, 

візіга, хрящі, жир. Загальна кількість відходів, у тому числі харчових, залежить 

від виду, розміру риби і ступеня її оброблення. Найбільшу кількість відходів 

одержують під час оброблення риби на філе без шкіри і кісток. Так, у разі 

використання спеціальних агрегатів для оброблення, наприклад сардини, 

відходи становлять від 38,2 до 40 % маси риби. Під час сортування і збирання 

готової рибної продукції зазвичай утворюються відходи у вигляді рваної, 

дрібної або несортової риби, що не задовольняє вимоги стандартів, які 

висуваються до готової продукції; ці відходи використовуються для 

виробництва кормових і технічних продуктів. 

Відходи впливають на величину витрат матеріальних ресурсів, на 

формування собівартості продукції, тому пропонується організувати їх 
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відокремлений облік на спеціальному синтетичному рахунку. Відокремлений 

облік відходів дозволяє отримати інформацію про їх отримання, рух з метою 

контролю та їх використання за можливих напрямах [6]. 

Слід мати на увазі, що бухгалтерський облік виробничих відходів не має 

обмежуватись лише їх оприбуткуванням з виробництва. Важливою 

управлінською інформацією при цьому є дані про наявність відходів на складі 

(чи в інших місцях зберігання). Бухгалтерія мала б формувати інформацію про 

величину та вартість відходів за їх видами, видами продукції чи матеріалами, з 

яких вони одержані, місцями виникнення та й взагалі – про їх рух. Щодо 

останнього, то очевидно, що для цього необхідний додатковий регістр для їх 

аналітичного обліку. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, сьогодні 

головною проблемою для економіки будь-якого підприємства залишається 

функціонування в режимі стабільного розвитку, що потребує прийняття 

ефективних управлінських рішень щодо розподілу витрат на виробництво й 

системи обліку. Точний облік і правильне віднесення витрат гарантують 

підприємству в умовах сучасного виробництва прибутковість, а його 

працівникам – соціальну захищеність. 
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Анотація. У статті висвітлено сутність, призначення Due Diligence та 

аудиту, обґрунтовано доцільність застосування даної перевірки в сучасних 

ринкових відносинах. Досліджено суттєві відмінності та подібності між 

процедурами Due Diligence та аудит.  

Ключові слова: Due Diligence, аудит, перевірка, супутні послуги аудиту, 

інвестиційна діяльність. 

Постановка проблеми. Професійний Due Diligence дозволяє аналізувати 

внутрішню документацію та інші звіти компанії для визначення фінансових 

тенденцій. В рамках Due Diligence глибоко досліджуються якість і стійкість 

доходів шляхом вивчення основних ризиків і попередніх фінансових 

показників, щоб визначити, чи розумно очікувати продовження діяльності, і 

зрозуміти, як змінюються обставини і тенденції можуть вплинути на майбутнє 

компанії. 

Due Diligence може проводитися для ідентифікації зривів угоди, для 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=275517&p=130272404655308
https://orcid.org/0000-0001-8327-7301
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https://publons.com/researcher/1975911/anna-datsenko/
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отримання кращого аналізу фінансового стану, для встановлення рамок ведення 

переговорів в процесі угоди, для оцінки синергетичного ефекту, очікувань і 

ризиків. [1] 

лат. Audit — слухати) — перевірка даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта 

господарювання задля висловлення незалежної думки аудитора про її 

вірогідність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 

України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 

(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів. [2] 

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у вивчення теоретичних та 

практичних питань застосування процедури Due Diligence зробили такі 

зарубіжні вчені: Джастінг Кемп, Гордон Бінг, Луіс Гілман, Мішель Хадсон, 

Роберт Меррік. Проте, на сьогодні у вітчизняній літературі представлено 

недостатньо інформації за даної теми. Тому дане питання потребує детального 

дослідження.  

Метою написання статті є дослідження сутності процедури Due Diligence, 

її призначення та підходи до методології проведення процедури, а також 

виділення спільних та відмінних рис з аудитом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідивши наукову 

літературу та думки різних авторів, перш за все існує необхідна потреба в 

виділенні елементів подібності Due Diligence та аудиту, як процедур контролю 

фінансово-господарської діяльності. 

Методологія аудиту та Due Diligence базується на єдності аналізу і синтезу 

фінансової та нефінансової інформації, вивченні показників у взаємозв'язку та 

їх подальшого розвитку. Методи, що застосовуються фахівцями при проведенні 

процедур, ідентичні. При цьому в рамках аудиту методи використовуються для 

отримання аудиторських доказів, що підтверджують висновки аудиторів щодо 

достовірності облікових даних, на основі яких формується бухгалтерська 

звітність перевіряється організації. В рамках Due Diligence увага акцентується 

на аналітичних процедурах і прогнозах з метою виявлення ризикових областей 

діяльності досліджуваної компанії. 

При проведенні порівнюваних процедур в якості інформаційної основи 

фахівці розглядають як фінансову, так і нефінансову інформацію.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8)_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
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При аналізі даних в рамках аудиторської перевірки і при проведенні Due 

Diligence як звітний період приймається фінансовий рік. 

Ключова роль у проведенні порівнюваних процедур відводиться 

професіоналам - сертифікованим аудиторам. В рамках Due Diligence і аудиту 

також можуть залучатися експерти різних областей, що обумовлюється 

специфікою передбачуваного інвестиційного дослідження. 

Час, необхідний для виконання процедур аудиту і Due Diligence, може 

варіюватися від двох тижнів до одного року в залежності від масштабів 

діяльності об'єкта аудиту, а також від цілей перевірки. 

Дослідимо відмінності між процедурами Due Diligence і аудитом (табл. 1). 

Таблиця 1 - Результати порівняльного аналізу процедур Due Diligence і 

аудиту 

Критерії 
оцінювання 

Due Diligence Аудит 

1 2 3 

Сутність Експертиза чистоти передбачуваної 
операції в рамках процесу 
прийняття рішення про ефективне і 
менш ризиковому інвестуванні 
капіталу з метою його збереження і 
примноження в майбутньому 

Вид управлінської діяльності, що 
зводиться до незалежного 
фінансового контролю ведення 
бухгалтерського обліку та оцінці 
бухгалтерської (фінансової) 
звітності 

Об’єкт 
Фінансова та не фінансової 
інформації організацій, необхідна 
для проведення інвестиційного 
дослідження 

Бухгалтерська (фінансова) 
звітність організацій і 
відображення в ній підсумкової 
виробничо-господарської 
діяльності організацій 

Суб’єкт Експерти робочої групи (атестовані 
аудитори, юристи, оцінювачі, 
податкові фахівці, маркетологи та 
ін.), Що працюють в аудиторсько-
консалтингових компаніях 

Атестовані аудитори, 
консультанти, податкові фахівці, 
що працюють в аудиторсько-
консалтингових компаніях, а 
також індивідуальні аудитори 

Предмет Виявлення ризикових областей (на 
основі фінансової та нефінансової 
інформації) в діяльності організацій 
для здійснення ефективного 
інвестування капіталу 

Достовірність бухгалтерської 
(фінансової) звітності організацій 

Мета 

Мінімізація ризиків інвестування 
капіталу для його збереження і 
примноження в майбутньому 

Висловлення думки про 
достовірність бухгалтерської 
(фінансової) звітності 
аудируемого особи за 
результатами незалежної 
перевірки такої звітності 
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Методологія Комплексний, системний аналіз 

Функції Системна, інформаційна, 

комплексно-аналітична, 

дослідницька, інноваційна, 

оціночна, попереджувальна 

Контрольно-оціночна, 

консультативно-дорадна 

Принципи Чесність, об'єктивність, 

сумлінність, конфіденційність, 

етичність, орієнтація на майбутнє, 

професійна компетентність 

Незалежність, чесність, 

об'єктивність, професійна 

компетентність, сумлінність, 

конфіденційність, професійна 

поведінка 

Історичний 

аспект 

Згадка про процедуру починається з 

1933 р 

Аудиторська діяльність має 

багатовікову історію, перші 

згадки про аудит з'явилися в 

Стародавньому Єгипті і 

Стародавньому Китаї як про 

інструмент контролю за 

доходами та витратами держави 

Нормативне 

регулювання 

Угода швейцарських банків про 

стандарти проведення Due Diligence 

(The Swish Bank's Due diligence 

Agreement), директиви ЄС щодо 

проведення  Due Diligence, державні 

професійні стандарти відсутні 

МСА, Закон України Про аудит 

фінансової звітності та 

аудиторську діяльність 

Вимоги 

обов'язковості 

Ініціативно, при ухваленні рішення 

про інвестування 
 

Види Due Diligence при покупці акцій, 

при покупці активу, при злиттях і 

поглинаннях тощо. 

Зовнішній аудит, внутрішній 

аудит 

Типи Операційний, інформаційний, 

маркетинговий, податковий, 

юридичний, фінансовий, екологічний 

Ініціативний, обов'язковий 

Користувачі 
Потенційні інвестори 

Власники, потенційні інвестори 

та інші зацікавлені користувачі 

Ступінь 

відкритості 

Конфіденційно, для потенційного 

інвестора 

Відкрито для всіх користувачів 

бухгалтерської звітності 

Материальність Оцінка потенційного для здійснення 

угоди з капіталом ризику в 

грошовому еквіваленті 

Максимально допустимий розмір 

помилкової суми, яка може бути 

відображена в бухгалтерській 

звітності та розглядатися як 

несуттєва або НЕ вводить 

користувачів в оману 
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Ступінь точності Приблизні оцінки, прогнозні дані З урахуванням матеріальності 

Орієнтація в часі Орієнтоване на майбутнє, пропонує 

прогноз 

Орієнтоване на минуле, 

підтверджує доконаний факт 

Вимірювачі Натуральні, умовно-натуральні, вартісні, трудові 

Прийоми і 

методи 

проведення 

Спостереження, запити, підтвердження, перерахунок, простежування, 

опитування, аналітичні процедури та ін. 

Період 

проведення 

перевірки 

Від двох тижнів до року 

Звітний період Фінансовий рік 

Загальне 

уявлення етапів 

проведення 

1. Підготовка: проведення 

переговорів інвестора з експертами, 

з представниками компанії-мети; 

попередній експрес-аналіз, 

проведення круглого столу і 

підписання угоди про наміри; 

визначення масштабів роботи; 

укладання договору. 

2. Планування: складання плану 

проведення; визначення програм за 

напрямками; підготовка чек-листа. 

3. Закінчення: реалізація 

запланованих процедур; 

ідентифікація, оцінка та аналіз 

ризиків; складання окремих звітів; 

підготовка комплексного звіту; 

проведення робочої зустрічі за 

результатами виконання експертизи 

1. Підготовка: складання та 

направлення листа про 

проведення аудиту; укладення 

договору на проведення аудиту; 

проведення попереднього аналізу 

з метою розуміння діяльності 

замовника; оцінка ризиків. 

2. Планування: попереднє 

планування; підготовка і 

складання загального плану 

аудиту; підготовка і складання 

програми аудиту. 

3. Закінчення: збір аудиторських 

доказів; підготовка 

аудиторського висновку; 

проведення зустрічі за 

результатами виконання 

аудиторської перевірки 

Результат Подання комплексного звіту Due 

Diligence 
Подання аудиторського висновку 

Форма звіту Чи не регламентована, комплексний 

звіт інвестору за результатами 

експертизи чистоти угоди з 

капіталом 

Регламентована законом України 

Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність 

Відповідальність Нормативного документа немає. 

Відповідальність сторін 

визначається умовами договору 
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Ризики 
Відсутня єдина класифікація, 

ідентифікуються в процесі 

проведення експертизи 

Аудиторський ризик, властивий 

ризик, ризик не виявлення 

помилки, ризик системи 

внутрішнього контролю 

Корисність Отримання обґрунтування для 

прийняття рішення про менш 

ризикове вкладення капіталу з 

метою його збереження і 

примноження в майбутньому 

Підтвердження достовірності 

бухгалтерської звітності для 

подальшого прийняття різних 

управлінських рішень 

*узагальнено та систематизовано автором на основі джерел [1-5] 

Суть Due Diligence полягає в проведенні інвестиційного дослідження, за 

результатами якого інвестор отримує від експертів комплексний звіт, а аудит 

представляє собою форму незалежного фінансового контролю, виконує 

важливу суспільну функцію, запевняючи всіх зацікавлених користувачів в 

достовірності звітності. 

При виконанні Due Diligence не потрібно жорсткого дотримання принципу 

незалежності, на відміну від аудиту, для якого незалежність визнається 

ключовою умовою. 

Коло користувачів підсумків аудиторської перевірки значно ширше: на 

відміну від комплексного звіту Due Diligence, який призначений для 

конкретного інвестора, аудиторський висновок може представлятися всім 

зацікавленим користувачам (як внутрішнім, так і зовнішнім). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз дає 

можливість зробити висновки про те, що між Due Diligence і аудитом є 

подібності (методологія і методи, інформаційна основа і її вимірники, учасники 

робочої групи і період проведення процедури, приймається звітний період), але 

відмінностей набагато більше, отже, процедури не можна ототожнювати. На 

сьогодні Due Diligence є досить актуальною процедурою. Необхідність її 

актуалізації та ширшого застосування обумовлена, що в сучасних ринкових 

відносинах, враховуючи європейський вектор розвитку української економіки, 

підвищуються вимоги інвесторів, банківських установ та покупців до 

прозорості інформації про об’єкт інвестування, кредитування чи купівлі.  
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розміру майбутніх інвестиційних вкладень в економічний розвиток тих чи 

інших регіонів залишається актуальною. 

Якість прогнозування розміру майбутніх інвестиційних вкладень прямо 

впливає на прогнозування регіонального та національного ВВП, доходів 

бюджетів різних рівнів, рівня занятості населення, рівня споживання тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на надзвичайну 

важливість інвестицій для економіки та стану соціальної сфери, проблема 

точності прогнозування інвестицій є предметом уваги як державних органів 

влади та управління, так і науковців. Серед численної кількості досліджень 

варто виділити праці  Брю С.Л., Геєця В.М., Макконела К.Р., Нордхауса В.Д., 

Самуельсона П.Е. та інших. Проте залишається ціла низка невирішених питань: 

підвищення точності прогнозів з одночасним їх спрощенням для здійснення 

прикладних розрахунків. Крім того, проблемою залишається врахування 

специфіки регіонів та середньостроковий прогноз. 

Виклад основних результатів дослідження. Скористаємося методами 

економіко – математичного моделювання. Для початку схематично визначимо 

приблизний графік щорічних інвестиційних вкладень в економіку регіону (y = 

y(t)) для трьох сценаріїв сприятливості бізнес – середовища (див. рис.1). 

Розглянемо детальніше усі три сценарії. 

Якщо бізнес – клімат сприятливий (сценарій № 1), то на початковому етапі 

інвестиції будуть зростати, але з часом темп їх приросту буде знижуватися до 

поки не вийде на якийсь певний рівень насиченості інвестиціями. Цей етап, не 

дивлячись на сприятливий клімат, буде характеризуватися відчутним 

зростанням конкуренції в галузі, насиченістю ринку капіталом та відповідно 

зниженням рентабельності капіталу (інвестицій). Приблизний графік тренду 

буде мати вигляд лінії 1 (див. рис.1).  
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Рисунок 1 – Три сценарії інвестування 

Очевидно, що при першому (сприятливому) сценарії рентабельність 

капіталу має бути більше нуля: R>0.  

Якщо бізнес – клімат буде стабільно нестабільний (сценарій № 2), а саме: 

то сприятливий, то вже не сприятливий, то знову сприятливий і фактично не 

прогнозований, то інвестиції також будуть здійснюватися, але мінімальні, 

близькі до нуля, просто підтримуючі. У такій ситуації, як показує досвід, бізнес 

мало вкладає кошти, але і не спішить виводити капітал, очікуючи настання 

кращих часів. Тому приблизний графік тренду буде мати вигляд лінії 2. 

У такій ситуації рентабельність капіталу буде коливатися в районі 

нульової відмітки: R  0. 

Якщо ж бізнес – клімат буде стабільно несприятливий (3-й сценарій), то, 

на наше переконання, картина з інвестиціями буде дзеркально протилежна 
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сценарію № 1. Спочатку відтік капіталу (зменшення інвестицій) буде йти 

відносно швидко, але з часом, в міру зменшення величини найбільш уразливого 

і мобільного капіталу в регіоні, темпи витоку капіталу будуть падати допоки 

відтік не стане стабільним (збільшення відтоку та тому етапі буде тягнути за 

собою зайві, додаткові витрати і буде економічно невигідним). Тому 

приблизний графік тренду буде мати вигляд лінії 3 (див. рис.1). При цьому у 

класичній ситуації сценарію №3 рентабельність капіталу (вкладених 

інвестицій) є від’ємною (R 0) і мова йде про відтік капіталу (лінія 3 нижче 

нульової відмітки).  

Якщо ж не дивлячись на стабільно несприятливий клімат, рентабельність 

капіталу залишається позитивною, то треба говорити не про відтік капіталу, а 

падіння інвестицій у регіоні.  

Говорячи мовою математики, лінії 1 і 3 можуть рухатися вверх – вниз по 

осі y, а також бути більш крутими чи пологими в залежності від характеристик 

бізнес – клімату та ситуації в тій чи іншій галузі чи регіоні. 

Усі три лінії розвитку подій математично можна записати у вигляді 

наступної функціональної залежності: 

                                                     (1) 

 

де t – фактор часу, рік; 

a, b, c – параметри (описують бізнес-клімат); 

Як відомо з диференційного числення  

dy =   dt, де  - похідна функції y (t). 

Оскільки, 

dy = y ( t+1) – y ( t ), то 

y ( t+1) – y ( t ) = d y 

y ( t+1) = y ( t ) + d t                                               (2) 

Знайдемо похідну функції y ( t ) з формули (1): 

           (3) 
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Також з формули (1) знайдемо чому дорівнює вираз : 

  тоді:   

 

Отже,  

                                             (4) 

 

Підставивши (4) в (3), а (3) в формулу (2), отримаємо: 

                                           (5) 

Оскільки, dt = 1 (рік), то формулу (5) можна записати так: 

                                              (6) 

Отже, формулу (6) ми можемо використовувати для прогнозування 

(оцінки) розміру інвестицій на наступний рік (t+1), виходячи з розміру 

інвестицій у поточному році (t). І так по ланцюгу можна прогнозувати далі. 

Однак, залишається проблема з визначенням параметрів a і b.  

Із формули (1) слідує, що розмірність показника  а така як і y (t): 

                                                       (7) 

 

Розмірність параметра b: 

                                                  (8) 

 

Усі три лінії, що характеризують (ілюструють) розвиток подій за різними 

сценаріями (рис.1), з часом наближаються до лінії  

                                                     (9) 

Як було показано раніше, ця дотична лінія y = a чутлива за рентабельністю 

капіталу, точніше між цими показниками є пряма кореляція і саме 

рентабельність визначає, де знаходиться лінія y = a. 

Отже, параметр а запишемо так: 

                                                    (10) 
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де  – коефіцієнт кореляції, ; 

R – рентабельність вкладеного капіталу у період часу t; 

П (t) – прибуток (збиток) отриманий в певній галузі регіону в період часу t 

(за попередній рік); 

К (t) – накопичений залишковий капітал у цій же галузі регіону на момент 

часу t (на кінець попереднього року) з урахуванням накопиченої амортизації. 

Таким чином, параметр а показує вплив фінансових результатів (віддачі 

вкладеного капіталу) за попередній період на прийняття рішень щодо 

здійснення інвестицій в наступному періоді. 

Звернемось до параметра b. Його розмірність [млн. грн.] і він має 

безпосереднє відношення до інвестицій і визначає кривизну трендових ліній 

інвестування на рис.1. Тобто параметр b чутливий до бізнес – середовища у 

поточний період та на перспективу. 

Виходячи з цього зазначеного вище, пропонуємо записати параметр b так: 

                                           (11) 

де β – коефіцієнт кореляції, безрозмірний; 

γ – параметр, безрозмірний, характеризує сприятливість бізнес – клімату 

для інвестування на наступний період і вимірюється в балах; 

K (t) – теж саме, що і в формулі (10). 

Підставимо формули (10) і (11) в формулу (6), отримаємо: 

 

                                    (12) 

 

Нехай  і , при умові, що , тоді формула (12) 

залишається у вигляді: 

                                                         (13) 

де  – коефіцієнт кореляції, безрозмірний; 
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 – параметр, безрозмірний, характеризує сприятливість бізнес – 

середовища для інвестування на наступний період часу t + 1 і вимірюється в 

балах в межах від – 10 (стабільно вкрай несприятливий клімат) до +10 

(стабільно сприятливий клімат, тобто коли створені і очікуються найкращі 

умови для бізнесу та інвестиційної діяльності у галузі в регіоні). 

При цьому необхідно мати на увазі, що параметр   не змінюється, якщо за 

оцінками (інвесторів) бізнес – клімат не змінюється (не змінювався) в галузі 

регіону. 

Тому для визначення коефіцієнтів кореляції  потрібно вибирати такі 

галузі реальної економіки, де бізнес – клімат залишається максимально 

незмінним (не важливо сприятливим чи ні) протягом 3-7 років підряд. При 

цьому необхідно враховувати, що чим більший проміжок часу аналізується, 

тим точніший коефіцієнт кореляції. Але, з іншого боку, треба мати на увазі, що 

малоймовірною є стабільність бізнес – клімату протягом багатьох років навіть в 

окремо взятій галузі та в окремому регіоні.  

Висновки. Таким чином, використовуючи статистичні дані, можемо 

знайти коефіцієнти кореляції  для конкретного регіону та конкретної галузі 

економіки і, підставивши їх в формулу (13), зробити найбільш точну оцінку та 

прогнозувати розмір майбутніх інвестиційних вкладень в економічний розвиток 

тих чи інших регіонів.  
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ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуті основні поняття та проблеми інформаційно-правового 

забезпечення складання податкової звітності підприємств. Проаналізовані 

основні нормативно-правові акти, що регулюють поняття та складання 

податкової звітності. 

Ключові слова: податкова звітність, податкова декларація, податковий 

розрахунок, податковий період. 

Постановка проблеми. Формування державного бюджету України 

здійснюється переважно за допомогою отримання сум податкових платежів, 

відповідно, ефективність управління національною економікою залежить від 

повноти, достовірності та обґрунтованості інформації про суми нарахованих та 

сплачених податкових платежів платниками податків. Для здійснення 

досліджень ефективності системи оподаткування одним з головних джерел 

інформації виступає податкова звітність, оскільки надає її користувачам 

інформацію про наявність зобов’язань за кожним податком за звітний період на 

підставі якого здійснюється сплата або регулювання заборгованості платника 

податків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне дослідження 

особливостей формування податкової звітності, а також дослідження теорії та 

практики формування звітності підприємства, зокрема податкової звітності, 

знайшли своє відображення в працях таких науковців як Банера Н. П. [1], 

Березовська Х. І. [2], Гладій І.О. [3], Дземішкевич І. О. [4], Єремян О. М. [5], 

Микитенко Т.В. [6], Откаленко О.М. [7], Пантелеєв В.П. [8], та інших. 

Незважаючи на значні здобутки у дослідженні проблем складання та подання 

податкової звітності, ряд питань потребує уточнення, зокрема це пов’язано з 

постійними та численними змінами в порядку складання суб’єктами 

господарювання форм податкової звітності. 
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Мета статті. Метою дослідження є узагальнення теоретичних основ та 

практичних аспектів методики формування показників податкової звітності. 

Виклад основного матеріалу. Всі суб’єкти господарювання незалежно від 

форм власності та сфери господарювання, що здійснюють свою діяльність на 

території України є платниками тих чи інших податків та податкових платежів, 

оскільки платником податків з точки зору Податкового кодексу України є 

фізичні та юридичні особи, які мають, одержують або передають, а також 

провадять діяльність або операції, що є об’єктом оподаткування, і на яких 

покладено обов’язок зі сплати податків та зборів [9]. 

Одним з обов’язків платника податків, що передбачені податковим 

законодавством є подавати до контролюючих органів декларації, звітність та 

інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів. Крім 

того, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку є 

обов’язковим елементом при встановленні податку. 

Відповідно до діючого Податкового кодексу України податкова звітність 

формується у вигляді податкової декларації, розрахунку або звіту, що являють 

собою документ, який подається платником податків контролюючому органу у 

терміни, встановлені податковим законодавством, на підставі якого 

здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або 

зазначаються підстави, щодо яких законодавством передбачено звільнення 

платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи 

документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого або виплаченого на 

користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого 

податку [9]. Якщо форма податкової звітності передбачає заповнення 

відповідних додатків, то додатки до податкової декларації є її невід'ємною 

частиною. Необхідно відмітити, що митні декларації прирівнюються до 

податкових декларацій для цілей нарахування та сплати податкових платежів. 

Визначення «податкова звітність» міститься також у Наказі Державної 

податкової служби України «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників 

податків в органах ДПС України» № 516 від 14.06.2012 р., відповідно до якого 
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податкова звітність – документи, які відповідно до Кодексу подаються 

платниками податків до органів ДПС і на підставі яких здійснюються 

нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу) [11]. 

В залежності від виду, форми, об’єкта оподаткування відрізняється і 

податкова звітність.  

Платник податку самостійно обчислює суму податкового обов’язку, що 

визначається в податковій декларації й представляє її по кожному податку 

окремо за місцем його обліку [9]. Показники податкової звітності формуються 

на основі облікових даних. Бухгалтерський облік ведуть усі суб’єкти 

підприємницької діяльності, оскільки ця вимога встановлена Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [10]. 

У Податковому кодексі України визначено перелік податків та зборів, що 

сплачуються на території України (рис. 1). 

Крім того, суб’єкти господарювання є платниками єдиного соціального 

внеску та військового збору. 

Для різних податків відрізняється не тільки форма податкової звітності, а й 

методика її заповнення наростаючим підсумком з початку звітного періоду або 

окремими звітними формами. Так, якщо податкова звітність з окремого податку 

складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами 

останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової 

декларації [9]. 

Види податків та зборів передбачених ПКУ 

 

Загальнодержавні  Місцеві  

Податок на прибуток підприємств; 

Податок на доходи фізичних осіб; 

Податок на додану вартість; 

Акцизний податок 

Екологічний податок 

Рентна плата 

Мито 

 

Податок на майно; 

Єдиний податок; 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів; 

Туристичний збір 

 

Рисунок 1 – Види податків та зборів передбачених ПКУ 

На даний час форми податкової звітності встановлюються Міністерством 
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фінансів України. Однак в разі необхідності платник податків може подати 

разом податковою декларацією доповнення до неї, які складаються за 

довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової 

декларації. Таке доповнення подається з поясненням щодо його подання.  

Форми податкової звітності, на жаль, не є сталими і досить часто 

оновлюються, однак, якщо змінюються форми податкової звітності, 

центральний орган виконавчої влади, який затвердив такі форми, зобов'язаний 

оприлюднити нові форми звітності та повинен здійснити заходи, пов’язані з 

оприлюдненням та застосуванням таких змін. 

Особливості нарахування окремих податків та зборів, різниця в методиках 

заповнення податкової звітності збільшують навантаження на працівників, що 

відповідають за її складання і можуть призвести виникнення помилок. 

Податковим кодексом України передбачено, що у разі якщо у майбутніх 

податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що 

містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний 

надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за чинною 

формою [9]. 

Якщо виявлені помилки призводять до зміни податкового зобов’язання, то 

платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового 

зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний: 

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та 

штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого 

розрахунку; 

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації, що подається за 

податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження 

податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків 

від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового 

зобов'язання [9]. 



49 

Якщо після подачі декларації платник податків подає нову декларацію з 

виправленими показниками до закінчення граничного строку подання 

декларації за такий самий звітний період, то штрафи не застосовуються. 

Не завжди в результаті діяльності суб’єкта господарювання виникають 

податкові зобов’язання та наявна інформація для заповнення податкової 

звітності. Тобто це податкова звітність, в якій всі дані, крім інформації про 

платника податків, дорівнюють нулю. Не дивлячись на відсутність показників 

така звітність подається платниками податків по кожному податку за звітний 

період в терміни, відповідні для такої звітності. 

Податковим кодексом України визначено, що податкова декларація 

повинна містити необхідні обов’язкові реквізити (рис. 2). Податкова звітність, 

складена з порушенням вимог зазначеної статті не може вважатися податковою 

декларацією. 

Податкова звітність подається за звітні періоди, яким є календарний день, 

календарний місяць, календарний квартал, календарне півріччя, календарні 9 

місяців, календарний рік. Звітність подається у встановлені терміни до 

контролюючого органу, в загальному, в якому платник податку перебуває на 

обліку та за місцем знаходження об’єктів оподаткування. 
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Рисунок 2 – Обов’язкові реквізити податкової звітності 

Податковим кодексом України передбачено декілька способів подання 

податкової звітності до контролюючих органів (рис. 3). 

Підтвердження прийняття податкової звітності до контролюючих органів 

залежить від способу подання, так у разі особистого подання звітність 

вважається прийнятою за наявності відзначки (штампу) контролюючого органу; 

при поштовому повідомлені (відмітка про вручення контролюючому органу); у 

разі електронного відправлення (квитанція про отримання декларації 

контролюючими органами). 

Обов'язкові реквізити податкової звітності 

тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); 

звітний (податковий) період, за який подається податкова 

декларація; 

звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого 

розрахунку) 

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків 

згідно з реєстраційними документами; 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств та організацій України або податковий номер; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію 

та номер паспорта 

місцезнаходження (місце проживання) платника податків; 

найменування контролюючого органу, до якого подається звітність; 

дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);; 

інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є 

її невід’ємною частиною; 

ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші 

відомості, посадових осіб платника податків; 

підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб 

платника податку,засвідчені печаткою платника податку (за 

наявності) 
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Рисунок 3 – Способи подання податкової звітності 

Зазначені способи обмежені для великих і середніх підприємств, які 

зобов’язані подавати податкові декларації в електронній формі та певних 

податків, наприклад податку на додану вартість. 

Подання податкової звітності платником податку в електронному вигляді 

має ряд переваг, серед яких основними є: 

- економія робочого часу платників; 

- електронна звітність не потребує дублювання на паперових носіях; 

- гарантія автоматичної камеральної перевірки податкової звітності на 

наявність помилок та описок; 

- постійне та оперативне оновлення форм податкової звітності; 

- наявність актуальної інформації щодо стану розрахунків з бюджетом; 

- конфіденційність інформації; 

- та інші. 

Для кожного зазначеного вище податку та збору передбачена відповідна 

форма податкової звітності, порядок її заповнення та терміни і особливості 

подання (табл. 1).  

 

 

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не 

передбачено Кодексом, в один із таких способів 

Особисто платником податків 

або уповноваженою на це 

особою 

Надсилається поштою з 

повідомленням про вручення 

та з описом вкладення 

засобами електронного зв'язку в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого 

електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством 
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Таблиця 1 – Форми податкової звітності податків та зборів  

№ 
з/п 

Назва податку Форма звітності 
Звітний 

податковий 
період  

Нормативний документ 

1 2 3 4 5 

1 
Податок на 
прибуток 
підприємств 

Податкова декларація 
з податку на прибуток 

Рік 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкової декларації 
з податку на прибуток 
підприємств» від 
20.10.2015  № 897 

2 
Податок на 
доходи 
фізичних осіб 

Податковий 
розрахунок сум 
доходу, нарахованого 
(сплаченого) на 
користь фізичних осіб, 
і сум утриманого з них 
податку, скорочена 
назва форма № 1ДФ 

Квартал 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкового 
розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку 
(форма № 1ДФ) та Порядку 
заповнення та подання 
податковими агентами 
Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь 
фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку» 
від 13.01.2015  № 4. 

3 
Податок на 
додану 
вартість; 

Податкова декларація 
з податку на додану 
вартість 

Місяць 

Квартал 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форм та Порядку заповнення 
і подання податкової 
звітності з податку на додану 
вартість» від 28.01.2016 № 21. 

4 
Акцизний 
податок 

Податкова декларація 
з акцизного податку 

Місяць 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми декларації акцизного 
податку, Порядку заповнення 
та подання декларації 
акцизного податку» від 
23.01.2015  № 14. 

5 
Екологічний 
податок 

Податкова декларація 
з екологічного податку 

Квартал 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкової декларації 
екологічного податку» від 
17.08.2015  № 715 

6 Рентна плата 
Податкова декларація 
з рентної плати 

Квартал 

Місяць 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкової декларації 
з рентної плати» від 
17.08.2015  № 719 

7 Мито Митна декларація - 

Постанова кабінету міністрів 
України  «Питання, пов'язані 
із застосуванням митних 
декларацій» від 21.05.2012 р. 
№ 450 
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8 Податок на майно: 

8.1 
 

Податок на 
нерухоме 
майно, 
відмінне від 
земельної 
ділянки 

Податкова декларації з 
податку на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 

Рік 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкової декларації 
з податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки» від 10.04.2015  № 
408 

8.2 

Плата за 
землю 
(земельний 
податок) 

Податкова декларації з 
плати за землю 

Рік 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкової декларації 
з плати за землю (земельний 
податок та/або орендна плата 
за земельні ділянки 
державної або комунальної 
власності)» від 16.06.2015  № 
560 

8.3 
Транспортний 
податок 

Податкова декларації з 
транспортного податку 

Рік 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкової декларації 
з транспортного податку» від 
10.04.2015  № 415 

9 
Єдиний 
податок 

Податкова декларації з 
єдиного податку 

Квартал 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форм податкових декларацій 
платника єдиного податку» 
від 19.06.2015  № 578 

10 

Збір за місця 
для 
паркування 
транспортних 
засобів 

Податкова декларації з 
збору за місця для 
паркування 
транспортних засобів 

Квартал 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форм податкових декларацій 
збору за місця для 
паркування транспортних 
засобів та туристичного 
збору» від 09.07.2015  № 636 

11 
Туристичний 
збір 

Податкова декларації з 
туристичного збору 

Квартал 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форм податкових декларацій 
збору за місця для 
паркування транспортних 
засобів та туристичного 
збору» від 09.07.2015  № 636 

12 
Єдиний 
соціальний 
внесок 

Звіт щодо сум 
нарахованого єдиного 
внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування 

Місяць 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
Порядку формування та 
подання страхувальниками 
звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування» від 
14.04.2015  № 435 
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13 
Військовий 
збір 

Податковий 
розрахунок сум 
доходу, нарахованого 
(сплаченого) на 
користь фізичних осіб, 
і сум утриманого з них 
податку, скорочена 
назва форма № 1ДФ 

Квартал 

Наказ міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
форми Податкового 
розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку 
(форма № 1ДФ) та Порядку 
заповнення та подання 
податковими агентами 
Податкового розрахунку» від 
13.01.2015  № 4. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підбиваючи висновки 

щодо наведеного вище, можна зазначити, що подання податкової звітності до 

контролюючих органів є важливою складовою діяльності будь-якого 

підприємств, оскільки її показники повинні достовірно та правдиво 

відображати діяльність платника податків та особливості оподаткування його 

діяльності. Не дивлячись, на встановлені податковим законодавством загальні 

правила щодо формування податкової звітності для кожного податку та збору 

встановлені відповідні форми звітності, передбачені особливості її формування, 

звітні періоди, терміни та способи подання. Податкова звітність є підсумковою 

стадією виконання податкового обов’язку. Однозначне тлумачення категорії 

сприятиме посиленню основних засад законодавства щодо сплати всіх податків 

та зборів. Правдивість та достовірність податкової звітності суб’єктів 

господарювання дозволить своєчасно та повно виконувати зобов’язання перед 

бюджетом. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

Розглянуто інформаційну забезпечення управління оборотними активами як 

система цілеспрямованих дій, спрямованих на реалізацію функцій 

інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень щодо їх 

ефективного формування та використання. Обґрунтована необхідність  

контрольних (внутрішніх) звітів для оперативного управління оборотними 

активами та запропоновано їх форми.   

Ключові слова: оборотні активи, інформаційне забезпечення, управління, 

звіти.  

Постановка проблеми. Ефект діяльності підприємства в сучасному 

середовищі залежить від якості управління ним, від здатності керівництва 

організувати виробництво конкурентоспроможної продукції, від партнерських 

відносин з підприємствами, організаціями, установами. 

Управлінський процес має вагому інформаційну складову, яка формується 

на основі зібраної та обробленої інформації, як внутрішньої – про процеси, їх 

динаміку, взаємовплив і взаємозв’язки всередині системи, так і зовнішньої – 

про зовнішнє середовище функціонування підприємства. Ефективність 

управлінських рішень залежить від своєчасності, актуальності, та достовірності 

цієї інформації. 

Інформаційні потоки, як шляхи передачі інформації та частина 

інформаційної підтримки процесу прийняття управлінського рішення, 

забезпечують існування підприємства, як соціально-економічної системи, 

усередині якої відбувається їх рух. Тому вивчення та вдосконалення облікових 

аспектів інформаційного забезпечення управлінських рішень є актуальною 

задачею для підприємств в умовах нестійкої економіки України. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітичний огляд праць 

показав, що в напряму досліджень інформаційного забезпечення сучасних 

управлінських процесів займаються багато вітчизняних та зарубіжних учених, 

серед яких варто відмітити праці В.Д. Базилевича, О.Д. Гудзинського,                           

О.Г. Додонова, М.Я. Дем’яненка, Г.Г. Кірейцева, І.Д. Лазаришиної,                                

О.Г. Макарчика, О.М. Хоріна, Д.М. Черваньова, А. Стрікленда, А. Томпсона,                  

Р. Хісріка, Н.Ф. Чечетової та ін. Однак питання інформаційного забезпечення 

управління оборотними активами виробничих підприємств в контексті 

своєчасного та оперативного реагування на постійні зміни внутрішнього та 

зовнішнього середовища їх функціонування потребують подальших наукових 

досліджень. 

Мета статті. Мета статті полягає в удосконаленні окремих теоретичних 

положень інформаційного забезпечення управління оборотними активами 

виробничих підприємств, розробці практичних рекомендацій з удосконалення 

формування об’єктивної інформації про оборотні активи. 

Виклад основного матеріалу. Оборотні активи є найважливішими 

об'єктами обліку, аналізу і контролю у виробничих підприємствах. Близько 

половини всієї інформації, необхідної для управління виробництвом, 

утворюється при відображенні цих об'єктів в обліку.  

Управління запасами є складовою частиною цілісної системи поточного 

управління оборотним капіталом, адже від ефективності цього процесу 

залежить можливість підтримки ліквідності та платоспроможності 

підприємства [1].  

Інформаційне забезпечення управління оборотними активами виробничого 

підприємства – це  система цілеспрямованих дій, що направлені на збір, 

обробку та передачу менеджерам облікової, аналітичної, планової, прогнозної 

та нормативно-правової інформації з метою прийняття ними обґрунтованих 

управлінських рішень щодо підвищення ефективності формування і 

використання оборотних активів підприємства. Тобто інформаційне 

забезпечення менеджменту здійснюється через надання необхідної інформації в 
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потрібне місце на основі встановлених процедур з заданою періодичністю. 

Оперативне управління оборотними активами  може бути забезпечене за 

допомогою системи контрольних (внутрішніх) звітів.  

Метою складання управлінської звітності є задоволення інформаційних 

потреб адміністративно-управлінського персоналу шляхом поєднання 

вартісних та кількісних показників, які дають змогу оцінювати та 

контролювати, прогнозувати та планувати діяльність центрів відповідальності 

або окремі напрями їхньої діяльності [2]. 

У систему контрольних звітів входять форми, що відображають структуру 

оборотних активів підприємства, і звіти, що дозволяють вивчити більш 

детально кожний з компонентів оборотних активів: звіт про структуру активів, 

звіт про активність номенклатури виробничих запасів. Період розрахунку в цих 

формах може бути довільним. Розглянемо їх докладніше.  

Звіт про структуру оборотних активів призначений для детального аналізу 

кожного елемента оборотного капіталу в конкретний момент часу. Аналізуючи 

по кожному оборотному активу питому вагу початкового і кінцевого залишків 

за станом на заданий момент часу, можна простежити, куди перемістилися 

активи, та динаміку зміни по кожному з елементів.  

Для того, щоб оцінити інтенсивність використовування оборотних активів 

за період, треба порівняти динаміку коефіцієнта оборотності активу даного 

вигляду з динамікою коефіцієнтів інших активів і сукупного коефіцієнта 

оборотності. Збільшення кількості оборотів свідчить про краще управління 

оборотними активами і зростання ділової активності підприємства.  

Управління запасами виробничих підприємств вимагає від керівника 

практично щоденного прийняття рішень по багатьох позиціях асортименту. 

При цьому різні групи запасів товарно-матеріальних цінностей потребують 

різної уваги з огляду на їх внесок у результат діяльності. Класифікацію ресурсів 

підприємства за ступенем їх важливості, вивчення товарного асортименту і 

визначення рейтингу запасів за певними критеріями з виявленням тієї частини, 

яка забезпечує максимальний ефект, дозволяє здійснити методика ABC-аналізу. 
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Застосування АВС-методики в діяльності підприємства обумовлене низкою 

переваг: широкий спектр сфер застосування (оцінка асортименту, запасів 

товарів, клієнтів, сегментів діяльності); теоретична модель АВС-аналізу 

дозволяє розраховувати та аналізувати значну кількість параметрів, що 

характеризують об’єкти досліджень; можливість графічного або матричного 

подання результатів. При всіх перевагах слід зазначити, що АВС-аналіз не 

враховує коливання попиту [3, с. 176]. 

Згідно з цим методом оцінюють сукупну вартість придбання по кожній 

статті запасів на даний період. Потім статті послідовно групуються по 

зменшенню річної вартості придбання. Перші 10% статті запасів, виражені в 

річній вартості придбання, відносять до категорії А, наступні 20% — до В і що 

залишилися 70% - до С. 

Для зручності проведення АВС-аналізу можемо запропонувати у формі 

картки складського обліку № М-12 вказувати категорію (А, В чи С), до якої 

належить актив.  

Найсуворіший контроль повинен здійснюватися за активами, що належать 

до категорії А. Для цієї категорії потрібно прагнути створити невеликий заділ, 

щоб уникнути великих витрат, пов’язаних із відсутністю запасів. Великі 

замовлення і резерви швидше характерні для категорії С. Зазвичай, момент 

поновлення  цих видів матеріалів визначають виходячи з конкретних умов, а не 

на основі кількісного методу, щоб звести до мінімуму витрати на контроль. 

Контроль активів категорії В може проводитися за допомогою кількісних 

методів, і вони будуть не такими складними, як для категорії А. Дана 

класифікація дозволяє зосередитися на контролі тільки за найважливішими 

видами матеріалів (категорії А і В) і тим самим заощадити час, ресурси й 

підвищити ефективність управління. 

Проводити такі аналітичні дослідження дозволяє інформаційна система 

обліку. Враховуючи особливості оборотних активів в виробничих підприємствах 

доцільним буде застосування Звіту про рух матеріальних цінностей (рис.1).  
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* Виділене курсивом – пропозиції автора 

Рисунок 1 – Запропонована форма Звіту про рух матеріальних цінностей 

Призначення Звіту полягає в тому, що він надає інформацію для контролю 

за рухом і збереженістю виробничих запасів; інформує про натуральні 

величини спожитих матеріальних цінностей і залишків на складах; його дані 

використовують при визначенні  собівартості продукції виготовленої продукції 

та  при складанні фінансової звітності. 

Отже, запропонована форма Звіту, який формується в частині 

управлінського обліку матеріальних цінностей, дає можливість управляти 

станом матеріальних цінностей як загалом, так і в розрізі виробництв і складів.  

Внутрішня звітність у системі інформаційного забезпечення виконує 

функцію формування системи економічних показників, що відображають  

результати господарювання  структурних підрозділів  і підприємства загалом. 

На сьогоднішній день на більшості виробничих підприємств така  звітність  

або відсутня, або здійснюється в регістрах довільної форми. Це негативно 

впливає на  ефективність управління оборотними активами. Саме тому є 

потреба у розробці методичних рекомендацій з питань внутрішньої звітності. 
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О.В. Сайко зазначає, що очевидним є те, що система внутрішньої звітності 

має бути простою та уніфікованою, з можливістю використання   для 

порівняння в різних  періодах [4].  

При запровадженні уніфікованих форм внутрішньої звітності на 

виробничому підприємстві має бути проведена ретельна підготовка. Суть її 

полягає в тому, що потрібно визначити джерела необхідної інформації, способи 

її збору, відповідальних осіб. Важливим заходом є запровадження нових з форм 

у систему документообороту, прийняту в господарстві, послідовність руху 

документації, періодичності надання й узагальнення первинних та аналітичних 

форм за відділами, службами, управлінськими ланками. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Фінансовий 

менеджмент зацікавлений в якомога меншому рівні запасів з погляду структури 

оборотного капіталу, прискорення оборотності запасів, зменшення загальних 

витрат, пов'язаних з управлінням оборотними активами і підвищення віддачі на 

вкладені в активи інвестиції. 

Управління ефективним розвитком підприємства на основі раціонального 

використання та інноваційного відтворення його виробничого потенціалу 

базується на застосуванні великого обсягу інформації як внутрішньої, так і 

зовнішньої. Інформація в сучасних умовах посилення глобалізаційних процесів 

та інформатизації суспільства розглядається як стратегічний ресурс, який 

сприяє економії усіх видів ресурсів, а інформатизація виробництва — як 

чинник, що забезпечує підвищення його ефективності, зростання 

продуктивності праці, створює реальні можливості для виявлення інноваційних 

пропозицій та інтелектуалізації праці. Створення адекватного сучасним 

вимогам інформаційного забезпечення є головним елементом у системі 

вироблення і прийняття управлінських рішень. 
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Постановка проблеми. Загальні тенденції укрупнення бізнесу за рахунок 

консолідації роздрібних компаній та зростання масштабів діяльності 

торговельних мереж приводять до підвищення значення рітейлу як основного 

замовника в каналах розподілу. Мережева торгівля здійснює тиск на 

промислові підприємства і обирає лише той асортимент товарів, який бажає 
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продавати. В останнє десятиріччя значно збільшилася кількість переробних 

підприємств, які в різних організаційних формах підпорядковуються 

безпосередньо торговельним мережам. Випускають такі підприємства 

продукцію не під власними брендами, а під торговими знаками визначеної 

мережі. Оскільки власні бренди компаній роздрібної торгівлі завойовують все 

більш сильні позиції на ринку, ці компанії отримали можливість впливати на 

процес розробки нових продуктів. Тобто підприємства торгівлі перетворилися 

на силу, що формує споживчий попит і впливає на купівельну поведінку 

споживачів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій 

літературі питання, пов’язані з дослідженням операційної діяльності 

торговельних підприємств знайшли відображення в чисельних працях Ансоффа 

А.,  Бакунова О. О., Белінського П.І., Бланка А.І., Памбухчиянц О. В.,  Чандлера 

А. та інших.  

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності та уточненні поняття 

«операційна діяльність торговельної мережі», а також пошуку шляхів розвитку 

операційної діяльності торговельних мереж.  

Виклад основного матеріалу. За останні декілька років ринок роздрібної 

торгівлі став більш концентрованим, збільшилася частка великих роздрібних 

торговельних мереж. Однак процес зміни структури ринку в Україні 

знаходиться на початковому етапі. Ринкова частка великих вітчизняних мереж 

незначна порівняно з обсягом роздрібного ринку провідних мереж у 

розвинених країнах.  

Розвиток економіки та системи суспільних відносин потребує створення 

умов для подальших теоретичних досліджень щодо такого поняття, як 

«операційна діяльність торговельних мереж», дослідження стану та пошук 

нових шляхів розвитку операційної діяльності в умовах жорсткої конкуренції. 

Варто відзначити, що така потреба обумовлена відсутністю наукових розробок 

та досліджень у цьому напрямку, а отже, існує необхідність у подальшому її 

проведенні.  

Важливою складовою аналізу стану та перспектив вдосконалення 

операційної діяльності є дослідження її сутності та складу з позиції соціально 
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орієнтованої ринкової економіки в умовах конкуренції. Визначення поняття 

«операційна діяльність», вивчення (проектування)  його в умовах розвитку 

нових форматів торгівлі, зокрема торговельних мереж, має ключове значення. 

Чинне законодавство містить кілька визначень поняття «операційна 

діяльність». Згідно з МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» операційна 

діяльність – це основна діяльність суб’єкта господарювання, яка приносить 

дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою 

діяльністю [5]. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» надає таке визначення поняття 

«операційна діяльність» – це основна діяльність підприємства, а також інші 

види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [5]. 

Ці тлумачення – найбільш загальні і не конкретизують операційні функції. 

У найбільш фундаментальних працях з дослідження поняття «операційна 

діяльність», опублікованих провідними вітчизняними науковцями, сутність та 

зміст операційної діяльності має різне тлумачення. 

Дослідивши визначення А. Ансоффа та А. Чандлера [1,7], дійдемо 

висновку, що операційна діяльність розглядається як складова частина 

загальної стратегії розвитку підприємства. При цьому автори не вказують на її 

важливе значення, оскільки досягнення мети в довгостроковому періоді є 

першочерговим відносно результатів, які показуються у близькій перспективі. 

На думку М. Мескона [4], в складі операційної діяльності доцільно виділяти, крім 

операційної функції, ще й функції маркетингу, фінансів, трудових ресурсів та 

інженерну. Наведені трактування не вносять однозначного розуміння щодо того, 

які саме види діяльності (факти господарської діяльності підприємства) можна 

відносити до операційної діяльності. Тому, на нашу думку, визначення «операційна 

діяльність» потребує подальшого уточнення та більш коректного формулювання.  

Аналіз публікацій та досліджень свідчить, що сутність та зміст поняття 

«операційна діяльність» знайшли відображення у численних працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Але відсутність наукових розробок та 
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досліджень за новими форматами торгівлі обумовлює подальші дослідження з 

метою запобігання виникнення суперечностей в ході узагальнення інформації 

про результати діяльності суб’єкта господарювання. 

Трактування поняття «операційна діяльність» Г. Капіносом та І. Бабій [2] 

«…процес перетворення входів у виходи» є найбільш точним і, на нашу думку, 

заслуговує уваги в контексті дослідження операційної діяльності сучасних 

торговельних мереж. 

До складу входів і виходів операційної діяльності торговельного 

підприємства належать елементи, представлені в порівняльній таблиці 1. 

Порівняльна характеристика операційної діяльності роздрібних 

торговельних підприємств і сучасної торговельної мережі надає можливість 

виокремити відмінні риси між входами і виходами залежно від торговельного 

формату мережі. 

Операційна діяльність торговельної мережі складається з ряду послідовно 

здійснюваних товарних операцій, склад яких залежить від торговельного 

формату магазину [3]. В контексті дослідження виділимо в складі операційної 

діяльності торговельної мережі такі господарські процеси, які за своїм змістом 

є окремими процесами, але взаємопов’язаними між собою  та являють цілісну 

операційну функцію підприємства. 

Оскільки більшість сучасних супер- і гіпермаркетів, крім основних 

процесів господарської діяльності, що притаманні торговельним мережам 

(постачання, зберігання і реалізація), здійснюють виробництво напівфабрикатів 

та готової продукції, тобто поєднують торговельну діяльність та діяльність 

ресторанного бізнесу, вважаємо за необхідне доповнити операційну діяльність 

торговельних мереж процесами, що притаманні підприємствам ресторанного 

господарства. 
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Таблиця 1 – Порівняльна таблиця інформації щодо операційної діяльності 

торговельного підприємства та торговельної мережі 

Входи операційної діяльності Виходи операційної діяльності 

Роздрібні торговельні 

підприємства 

Торговельні мережі Роздрібні 

торговельні 

підприємства 

Торговельні мережі 

1. Об’єкти операційної діяльності, на які 

спрямовані зусилля системи в процесі 

трансформації 

1. Основні 

а) товари; 

б) клієнти; 

в) власність клієнтів 

 

а) товари; 

б) товарні запаси, 

сировина і матеріали;  

в) готова продукція;  

в) клієнти;  

г) власність клієнтів 

а) клієнт, стан 

якого було 

піддано змінам 

(задоволення 

потреби); 

б) власність 

клієнта, що була 

піддана змінам 

 

а) готова продукція, 

напівфабрикати;  

б) клієнт, стан якого 

було піддано змінам 

(задоволення 

потреби);  

в) власність клієнта, 

що була піддана 

змінам 

2. Засоби операційної діяльності 2. Другорядні 

торговельне 

обладнання 

а) торговельне 

обладнання; 

б) обладнання для 

приготування та 

зберігання готової 

продукції та 

напівфабрикатів  

а) матеріальні;  

б) енергетичні;  

в) інформаційні 

а) матеріальні;  

б) енергетичні;  

в) інформаційні 

3. Персонал   

торговельний 

(продавець, касир, 

консультант) 

 

а) торговельний 

(консультант, касир) 

б) технологи з 

приготування їжі, кухарі 

  

 

Враховуючи підходи та особливості діяльності сучасних торговельних 

мереж, нами виділені основні етапи операційної діяльності, що характерні для 

сучасних торговельних мереж (рис. 1). 

Розвиток торговельних мереж – явище позитивне для споживачів і 

серйозне випробування для виробників, так як у міру захвату частки ринку 

торговельні мережі набувають все більшого впливу на постачальників. 

Виробники в процесі співпраці з торговельними мережами змушені постачати 

продукцію за зниженими цінами, впроваджувати різні дисконтні програми 

фінансувати рекламні акції, брати участь в аукціонах на право укладання 

договорів постачання і розміщення продукції у торговельній мережі.  
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Рисунок 1 – Основні етапи здійснення операційної діяльності  

торговельної мережі 

Здебільшого це виправдано, так як великі обсяги реалізації, що забезпечує 

торговельна мережа, перекривають недоотриманий прибуток від зниженої 

відпускної ціни. 

ІІІ. Операції, 
пов’язані з 
процесом 

виробництва 
напівфабрикатів та 
готової продукції 

Консолідований інформаційний центр  
 
 

 

 

 

 

Консолідований інформаційний центр 

ІV. Операції, 
пов’язані із 
процесом 
реалізації 

ІІ. Операції, 
пов’язані з 
процесом 
зберігання 

товарів 

− проведення маркетингових досліджень з метою оцінки 
попиту на різні види товарів, а також визначення 
оптимальної цінової політики торговельної мережі;  

− вибір джерел товаропостачання та постачальників товарів;  
− укладання угод на постачання товарів;  
− закупівля товару для подальшого продажу кінцевому 
покупцю або для подальшої переробки у цехах власного 
виробництва;  
− встановлення раціональних схем доставки (прямі поставки 
або організація розподільчого центру) та транспортування 
товару; 
− визначення раціональної частоти доставки та оптимальних 
розмірів партій завезення товарів;  
− оперативний контроль за виконанням договорів поставки  

 

− тимчасове складування товарних запасів (розробка 
системи розміщення запасів товарів на складських 
площах); 

− укладання товарів на зберігання; 
− створення оптимального режиму зберігання; 
− спостереження і поточний нагляд за товарами; 
− контроль якості товарів, що знаходяться в місцях 
зберігання; 
− підготовка товарів для продажу (пакування, сортування, 
надання товарного вигляду, комплектування, фасування, 
маркування, підготовка товарів до викладання в 
торговельному залі тощо); 
− доставка попередньо підготовлених товарів до 
торговельного залу 

 

− внутрішнє 
переміщення товарів 
зі складу чи 
торговельного залу у 
цехи власного 
виробництва; 
− планування обсягів 
виробництва; 
–  організація 
контролю за якістю 
готових страв 

− планування та 
проведення акційних 
заходів; 
− рекламування 

товарів; 
− забезпечення 
діяльності 
підрозділів, які 
здійснюють 
реалізацію товарів 
(касові вузли, служба 
безпеки, 
консультанти) 

 

І. Операції, 
пов’язані з 
процесом 

постачання та 
переміщення 

товарів 
(логістика) 

 

Операції по впровадженню технологій 
автоматизації всіх процесів (центри касового 

обслуговування,  технічні заходи для контролю і 
спостереження) 
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Отже, операційна діяльність торговельної мережі – це складова  основної 

діяльності, яка здійснюється в межах реалізації загальної стратегії розвитку 

мережі, система взаємозалежних  процедур  практичного характеру, пов’язаних 

з використанням ресурсів, що має цінність для зовнішніх споживачів, яка 

забезпечує отримання основної частини доходів. 

На сучасному етапі розвитку український рітейл відстає від європейських 

країн за товарооборотом на душу населення та за торговельними площами. Але 

враховуючи високий потенціал мережевих підприємств України, можна 

стверджувати про подальший позитивний розвиток торговельної галузі. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, подальші 

дослідження стану та розвитку торговельної галузі є важливим науковим 

завданням, оскільки отримана інформація в майбутньому може бути 

використана при формуванні стратегії діяльності торговельної мережі. 

Операційна діяльність у такому процесі господарської діяльності займає 

стрижневу позицію, оскільки є базисом для стимулювання розвитку 

підприємницької активності в динамічних умовах розвитку соціально 

орієнтованої економіки. 
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У статті досліджено значення рентабельності, як відносного показника 

ефективності діяльності. Окреслено особливості формування системи 

внутрішнього контролю на підприємстві. Проаналізовано процедури аналізу 

та аудиту рентабельності та вивчено необхідність їх застосування.  

Ключові слова: аудит, прибуток, рентабельність підприємства, внутрішній 

контроль, аудиторські процедури. 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки зростає значення 

показників рентабельності. Підприємства, що отримують прибуток, вважаються 

рентабельними. Окремі підприємства мають різні обсяги виробничих ресурсів і 

одержують неоднаковий прибуток. Тому для оцінки їх економічної 

ефективності виникає потреба враховувати не лише абсолютну суму прибутку, 

а й співвідношення її з ресурсами, що використовуються у процесі 

виробництва. Загальну оцінку цього дають за допомогою показників 

рентабельності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності 

прибутку приділено багато уваги в економічній літературі такими вітчизняними 

авторами, як Бланк І.А, Головченко Т.М., Гриньова В.М., Земська Г.О., 

Лобанова В.А., Поддєрьогін А.М., Скопень М.М., Черниш С.С.  та ін. 

У статті «Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення» 

Юрчишена Л.В., Херсун С.В. [6, с.195] розглядають показники рентабельності 

та основні шляхи її зростання на підприємства. Автори визначають 

рентабельність як показник, який дає уявлення про достатність чи 

недостатність прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які 

впливають на виробництво та реалізацію та взагалі на фінансово-господарську 

діяльність підприємства.  

http://orcid.org/0000-0001-5161-318X
https://publons.com/researcher/1944732/olena-prutska/
https://publons.com/researcher/3342956/nataliya-kotseruba/
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У статті «Прибутковість як один із найважливіших показників 

ефективності діяльності підприємства» [1, с.158] Амельченко Т.В. аналізує 

питання щодо визначення та класифікації показників рентабельності. Розкриває 

основні методи розрахунку цих показників. Визначає місце і роль системи 

показників прибутковості в фінансово-економічному аналіз підприємства. 

Автор виявляє шляхи підвищення показників ефективності діяльності 

підприємства.  

Таким чином, серед вчених-економістів немає єдиної думки щодо 

методики здійснення аудиту рентабельності підприємства та визначення 

сутності категорій прибутку та рентабельності. В цілому потрібно сказати, що 

проблемам аудиту рентабельності підприємства вчені-науковці та практики 

приділяють значну увагу. Хоча не досить повно досліджено проблему 

документального забезпечення витратних операцій. Щодо аудиту 

рентабельності підприємства, то ми бачимо, що серед вчених-економістів немає 

неподільної думки з приводу методики його здійснення.  

Мета статті. Метою дослідження є успішне функціонування підприємства, 

підвищення рівня рентабельності, збереження та збагачення його активів 

шляхом створення налагодженого механізму управління, найважливішим 

елементом якого є повсякденний внутрішній контроль. 

Виклад основного матеріалу. Система контролю має бути економічно 

вигідною, тобто затрати на її функціонування мають бути меншими за 

витратами підприємства через її відсутність. Якщо система 

внутрішньогосподарського контролю буде функціонувати ефективно, це дасть 

змогу скоротити витрати на проведення внутрішнього аудиту. 

Згідно МСА 400 система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні 

правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для 

досягнення поставленої мети – забезпечення стабільного і ефективного 

функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, 

збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та 

викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, 

своєчасна підготовка надійної фінансової інформації [5]. 
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При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю 

адміністрація суб’єкта господарювання повинна забезпечити: 

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю 

суб’єкта господарювання; 

- збереження активів і документів – уникнення фактів крадіжок, псування 

та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в 

тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп’ютерних базах 

даних); 

- ефективність господарської діяльності – виключення шляхом 

контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального 

використання всіх видів ресурсів, оптимізація податкових платежів, зміцнення 

розрахункової дисципліни; 

- відповідність визначеним обліковим принципам – обов’язкове виконання 

працівників встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог 

нормативних документів; 

- надійну систему бухгалтерського обліку. 

Система внутрішнього контролю включає три основні елемент: 

середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури 

перевірки. 

Середовище контролю, де відбуваються операції – це заходи і записи, які 

характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства до 

діючої системи внутрішнього контролю, значення діючої системи внутрішнього 

контролю для підприємства. До факторів середовища контролю належать: 

діяльність керівництва клієнта, політика та методи керівництва, організаційна 

структура, управлінські методи [2, c.174]. 

До специфічних заходів контролю включають: 

- періодичне зіставлення, аналіз і перевірку рахунків; 

- перевірку арифметичної точності записів; 

- контроль за умови функціонування та використання комп’ютерних 

інформаційних систем, зокрема підтримання контролю за періодичними 

змінами комп’ютерної програм, доступом до бази інформаційних даних; 
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- введення і перевірку контрольних рахунків і перевірочних облікових 

регістрі по рахунках; 

- порядок проходження та затвердження документів (графік 

документообігу); 

- відповідність прийнятих внутрішніх правил вимогам законодавчих актів 

та зовнішнім джерелам інформації; 

- порівняння загальної суми грошових коштів, вартості цінних паперів і 

товарно-матеріальних ресурсів із записами в облікових регістрах; 

- порівняння і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства з 

показниками фінансового плану. 

Незалежні процедури перевірки – це аудиторські процедури, які 

використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансово-

господарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно 

оформлені і відображені в облікових регістрах, а також чи всі помилки в 

процесі ведення справ і реєстрації даних по них виявляються максимально 

швидко. Це означає, що процедури контролю дають упевненість у тому, що 

мета контролю за забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів 

і файлів даних будуть досягнуті та буде видана надійна фінансова інформація 

[3, c.402]. 

Під час аудиторської перевірки аудитор досліджує тільки ту методику і 

процедури бухгалтерського обліку, які відносяться до тверджень звітності. 

Розуміння відповідних аспектів систем бухгалтерського обліку і внутрішнього 

контролю разом з оцінкою властивого ризику і ризику невідповідності 

функціонування внутрішнього контролю разом із розглядом інших обставин 

нададуть аудитору можливість: 

- з’ясувати для себе види потенційних суттєвих перекручень, котрі можуть 

бути у фінансових звітах; 

- визначити фактори, що впливають на ризик наявності суттєвих помилок; 

- запланувати необхідні аудиторські процедури. 
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На практиці існують різні процедури контролю, які відображені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Різноманітність процедур аудиту рентабельності 

Перевірка додержання правил обліку – метод, який дозволяє аудитору 

проводити контроль за обліковими роботами, які виконуються бухгалтерією. У 

вигляді документа від імені керівництва підприємства на адресу третьої 

сторони формується запит на підтвердження, який містить вимогу для надання 

потрібної інформації аудитору. Аудитор самостійно може зв’язатися з третьою 

стороною за необхідності, якій було відправлено запит щодо підтвердження. 

Але, якщо аудитор отримав іншу інформацію, тобто ту, яка не сходиться з 

обліковими даними підприємства, то аудитор повинен застосовувати додаткові 

аудиторські процедури для того, щоб виявити причини (табл. 1). 

 

 

 

Процедури контролю за повнотою даних, що призначені для впевненості в тому, що всі дані 

по всіх господарських операціях внесені до облікових регістрів (комп’ютерних файлів) і 

прийняті на обробку 

Процедури контролю за точністю даних необхідні для впевненості в тому, що дані по 

кожній господарській операції відображені в обліку своєчасно і в повному обсязі та 

правильно рознесені по рахунках 

Процедури контролю за дозволом (санкціонуванням) операцій спрямовані на забезпечення 

законності здійснення операцій 

Процедури контролю за збереженням активів і записів — процедури, що базуються на 

обмеженні доступу до активів підприємства осіб, котрі не мають на те повноважень, 

запобіганні крадіжкам, псуванню та нестачі активів 
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Таблиця 1 - Аналітичні процедури при аудиті рентабельності підприємства 

 

При перевірці документів підготовлені документи на підприємстві є 

внутрішніми. За підготовкою та обробкою даних документів залежить ступінь 

довіри аудитора. Документи, що відправлені підприємству третіми особами є 

зовнішніми документами. Зовнішній тип документа є більш переконливим. 

Перевірка документів потрібна для з’ясування та переконання аудитором в 

реальності визначеного документа. Реальність певного документа ґрунтується 

на тому, що потрібно вибрати певні записи в бухгалтерському обліку та 

простежити відображення операцій в обліку в первинному документі, який 

підтверджує реальність та доцільність виконання операцій [4, c. 260]. 

Нетипові статті та події, які відображаються в документах клієнта дозволяє 

вивчити та дослідити спосіб простежування. Для того, щоб визначити 

категорію операції, аудитор вивчає кредитові обороти по аналітичним 

рахунках, звітам, синтетичним рахункам, відображених в Головній книзі, а 

також повинен звернути увагу на нетипові кореспонденції рахунків. Виявити 

відхилення від нормативних витрат сировини, матеріалів, виходу продукції, а 

також переконатися у достовірності обчислення витрат аудитору дозволяє 

баланс сировини, матеріалів і виходу продукції (рис. 2).  

 

 

 

№ 

з/п 
Аналітичні процедури 

1. Зіставлення залишків по рахунках за різні періоди 

2. Зіставлення показників бухгалтерської звітності з кошторисними (плановими) 

показниками 

3. Оцінка співвідношень між різними статтями звітності і зіставлення їх з даними 

попередніх періодів 

4. Зіставлення фінансових показників діяльності економічного суб'єкта з середніми 

показниками відповідної галузі економіки для визначення рентабельності 

5. Зіставлення фінансової інформації і нефінансової звітності 
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Рисунок 2 – Аудиторські процедури при аудиті рентабельності підприємства 
 

При проведенні аудиту рентабельності підприємства необхідно 

використовувати аналітичні процедури, які за призначенням поділяються на 

організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, 

лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні та інші. 

Операції при проведенні аудиту перевіряють на достовірність, законність і 

господарську необхідність на підставі документів. Аудит проводять за формою 

та змістом, зустрічною перевіркою операцій, взаємним контролем операцій і 

документів, аналітичними та логічними прийомами. 

Моделюючі  

Оформлення організаційно-розпорядчої документації, 

встановлення об’єктів і вибір методики аудиту 

рентабельності. 

Порівняльно-зіставні Передбачають порівняння і зіставлення об’єкта з його 

аналогом 

Організаційні 

Побудова організаційних та інформаційних моделей 

об’єктів аудиту рентабельності, які дають змогу 

оптимізувати проведення аудиту за часом і якісними 

характеристиками 

Логічні Ґрунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі 

аудиту рентабельності 

Нормативно-правові Перевірка відповідності функціонування об’єкта 

аудиту  передбаченим нормативно-правовими  

стандартами  

 
Аналітичні  Розчленування об’єкта аудиту на складові елементи і 

дослідження їх із застосуванням спеціальних методик. 

Розрахункові Перевіряють достовірність кількісних і вартісних 

вимірників господарських операцій, розраховують 

узагальнюючі показники, які характеризують об’єкт 

аудиту рентабельності. 

Лічильно-

обчислювальні 

Застосовуються під час перевірки кількісної 

характеристики об’єктів аудиту. 
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У формі висновку, звіту, акту, розрахунку оформлюється результат роботи 

аудитора. Такий висновок аудитора має бути досить повним та змістовним, для 

того, щоб фахівець з внутрішнього аудиту або інший аудитори змогли 

отримати уяву про роботу, здійснену аудитором. Дані, які відображені у 

висновку аудитора, мають бути чітко викладені, прозоро та виключати 

можливість подвійного тлумачення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аудит виконує свої 

функції за допомогою власного методу, що містить в собі систему методичних 

прийомів і конкретних методик. Проведення аудиту відбувається за допомогою 

процедури, що є послідовністю здійснення аудиторських дій, що мають бути 

вчинені за допомогою певних процедур, методів та прийомів, з метою 

максимізації прибутку та збільшення ринкової вартості підприємства. А 

методичні прийоми аудиту, в свою чергу, реалізуються аудиторськими 

процедурами, які характеризують функції, що застосовуються в аудиторському 

процесі. 

Підприємства повинні користується послугами аудиторських фірм на 

постійній основі, що дозволить підприємству вчасно виявляти та виправляти 

недоліки бухгалтерського та податкового обліку, і тому дозволяє заощаджувати 

кошти та покращувати рентабельність. 
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Реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємства завжди пов’язана з 

певними складностями у проектному, фірмовому і корпоративному управлінні. 

В статті розглянуто основи методу побудови дерева прийняття рішень до 

реалізації рекомендовано стратегічну альтернативу виробництва 

модернізованого продукту та послідовного виведення на ринок, яка 

характеризується найбільшим значенням середнього чистого приведеного 

доходу. 

Ключові слова: стратегія інноваційного розвитку, продуктова стратегія, 

стратегія маркетингу, аналіз стратегічних альтернатив, інноваційний 

продукт 

Постановка проблеми. Сучасна практика господарювання свідчить про 

те, що більшість підприємств, які досягли успішних економічних результатів 

значну увагу приділяють формуванню системи стратегічного управління, яка 

дозволяє забезпечити стійкість в конкурентній боротьбі протягом 

довгострокового періоду. В даний час особливої актуальності набуває стратегія, 

що забезпечує адаптацію підприємства до швидкоплинного зовнішньої 

середовища. У зв'язку з цим необхідно підвищувати увагу до стратегічного 

управління інноваційним розвитком підприємств, яке орієнтує діяльність на 

запити споживачів, дозволяє більш гнучко реагувати і здійснювати своєчасні 
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зміни, досягати конкурентних переваг в довгостроковій перспективі. Таким 

чином, стратегія інноваційного розвитку - це один із методів досягнення цілей 

підприємства, що відрізняється від інших своєю новизною, перш за все для цієї 

компанії і, можливо, для галузі, ринку, споживачів. Інноваційна стратегія 

підпорядкована загальній стратегії підприємства. Вона задає цілі інноваційної 

діяльності, вибір засобів їх досягнення та джерела залучення коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зауважити, що стратегія 

інноваційного розвитку підприємства може охоплювати декілька аспектів, 

пов’язаних з діяльністю підприємства, а саме включати такі види інновацій: 

продуктові, технологічні, організаційні, соціальні. Також реалізація однієї 

стратегії інноваційного розвитку може потребувати об’єднання різних видів 

інновацій.  

Питанням стратегічного інноваційного розвитку, формування 

інноваційних стратегій присвячені праці С. Валдайцева, Л. Водочека,                       

Дж. Ван Дейна, П. Друкера, Г. Менша, М. Портера, Р. Фостера, Ф. Хайека, 

С.Ю.Глазьєва, Д.С. Львова та ін. Посеред українських науковців, які 

досліджували проблеми інноваційного розвитку та розроблення інноваційних 

стратегій потрібно назвати І.В. Алєксєєва, О.І. Амошу, Ю.М. Бажала,                      

Б.В. Буркинського, А.П. Гречан, М.П. Денисенка, Я.А. Жаліло, В.І. Захарченка, 

С.М. Ілляшенка, М.І. Крупку, О.О. Лапко, Б.А. Малицького, О.В. Макару,                

І.А. Маркіну, Ж.В. Поплавську, В.П.Семиноженка, Л.І. Федулову,                             

А.І. Яковлєва, О.М. Шкіня, Н.В. Коцеруба та ін. 

Мета статті. Дослідити та проаналізувати альтернативні стратегії 

управління на кінцевий результат на базі «дерева рішень» та сформувати 

основні етапи реалізації інноваційного проекту. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація стратегії інноваційного розвитку 

завжди пов’язана з певними складностями у проектному, фірмовому і 

корпоративному управлінні, це обумовлено наступним: 

 підвищення рівня невизначеності результатів, що вимагає розвинення 

функції управління інноваційними ризиками; 

 підвищення інвестиційних ризиків проектів, тому що у портфелі 
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інноваційних проектів переважають середньострокові і особливо довгострокові 

проекти, що потребує пошуку більш ризикових інвесторів. У зв’язку з чим 

перед керуючою системою даної організації з'являється якісно новий об'єкт 

управління - інноваційно-інвестиційний проект; 

 посилення потоку змін в організації у зв'язку з інноваційною 

реструктуризацією. Потоки стратегічних змін слід поєднувати зі стабільними 

поточними виробничими процесами. Потрібно забезпечити поєднання інтересів 

і узгодження рішень стратегічного, науково-технічного, фінансового, 

виробничого, і маркетингового менеджменту [1, 11]. 

Для вирішення виникаючих проблем стратегія інноваційного розвитку має 

формуватись відповідно до головних цілей фірми і на наявному або 

створюваному новому науковому, виробничому, збутовому потенціалі фірми, 

під який виділяються ресурси і здійснюється певний їх захист. При цьому має 

передбачати не тільки визначення своїх ключових позицій, а й рівень 

економічної безпеки на перспективу залежно від виду обраної ринкової 

стратегії. Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для 

досягнення поставлених цілей. Цілі - це ключові результати, до яких прагне 

підприємство у своїй діяльності. Ставлячи певні цілі, керівництво формулює ті 

головні орієнтири, на яких повинна бути сфокусована вся діяльність 

підприємства і його колективу [2,3]. 

Для вибору стратегії необхідно враховувати особливості кожного виду, які 

суттєво впливають на можливості і реальність їх здійснення. До основних видів 

стратегій відносять: 

 продуктова стратегія спрямована на визначення видів конкретної 

продукції і технологій, сфер і методів збуту способу підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції; 

 стратегія маркетингу припускає гнучке пристосування діяльності фірми 

до ринкових умов. Конкурентна стратегія має на меті скорочення витрат 

виробництва, індивідуалізацію і підвищення якості продукції, визначення 

способом сегментації нових секторів діяльності на конкретних ринках; 
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 стратегія управління передбачає постійний контроль всіх видів 

діяльності і номенклатури продукції з метою диверсифікації продукції, що 

випускається, за рахунок нових напрямів і ліквідації тих, які не узгоджуються з 

цілями фірми та її орієнтирами; 

 стратегія капіталовкладень - припускає визначення рівня 

капіталовкладень на основі розрахунку масштабів випуску окремих видів 

продукції і діяльності фірми в цілому; визначення конкурентних позицій фірми; 

 стратегія "розширення" - передбачає здійснення цілей забезпечення 

стійких темпів розвитку і функціонування як фірми загалом так і її філіалів та 

дочірніх компаній; 

 стратегія поглинання, що припускає придбання акцій інших компаній, 

які характеризуються швидким зростанням і науково-технічними 

досягненнями, з метою підвищення ефективності фірми шляхом проникнення в 

нові галузі господарства і транснаціоналізацію капіталу. 

 стратегія зарубіжного інвестування - передбачає створення за кордоном 

власних виробничих підприємств - складальних і з розроблення сировинних 

ресурсів; 

 стратегія орієнтації на розширення експортної діяльності - пов’язана з 

розробкою заходів, що забезпечують доцільність розвитку такої діяльності, яка 

дає змогу знизити до мінімуму передбачувані можливі ризики й оцінити 

вигоди; 

 стратегія зовнішньоекономічної експансії - припускає щодо всіх видів 

діяльності створення зарубіжного виробництва, експорт з треті країни товарів і 

послуг, зарубіжне ліцензування [4, 5, 6]. 

Використання переваг і особливостей зазначених видів стратегій можливе 

тільки за умови їх об’єднання в систему стратегічного управління 

господарською діяльністю, яка буде спрямована на інноваційний розвиток 

підприємства. 

Інноваційна діяльність, яка забезпечує розвиток, завжди пов’язана із 

численними ризиками, що суттєво впливає на рівень економічної безпеки 
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підприємства. Тому задля її забезпечення вихідною невід’ємною умовою 

реалізації стратегії має бути аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ, 

інноваційної ситуації, ресурсів, здібностей і можливостей підприємства. 

У даному розділі було проаналізовано два альтернативні інноваційні 

проекти на підприємстві, що мають однакові вихідні дані, але відрізняються за 

типом інновацій, що мають бути впровадженні. 

Один із проектів передбачає впровадження продуктової інновації, тобто 

виробництво цілком нового продукту. Інший проект передбачає впровадження 

технологічної інновації, за допомогою якої буде вироблений модернізований 

продукт з асортименту, що вже існує. 

Виробництво цілком нового продукту супроводжується підвищеним 

ризиком та невизначеністю. Також реалізація проекту з виробництва цілком 

нового продукту вимагає збільшення обсягів початкових інвестицій у 

порівнянні з базовим варіантом проекту. При цьому можливі як перевищення 

реального попиту на новий продукт над його очікуваним обсягом, так й 

зворотна ситуація у випадку зниженого попиту. 

У випадку впровадження модернізованого продукту ризики та 

невизначеність знижуються, а початкові інвестиції також можуть знизитися у 

порівнянні з базовим варіантом. У даному випадку також можливі ситуації 

підвищеного або зниженого попиту на модернізований продукт у порівнянні з 

очікуваним обсягом попиту. 

Реалізація як нового, так і модернізованого продукту можлива із 

використанням двох альтернативних стратегій. Це стратегія послідовного 

виведення продукту на ринок та стратегія одночасного виведення продукту на 

ринок. 

Стратегія послідовного виведення товару на ринок характеризується 

поступовим територіальним розширенням ринку збуту інноваційного продукту 

(нового чи модернізованого). Дана стратегія дозволяє здійснювати аналіз та 

долати проблеми, що пов’язані зі збутом інноваційного продукту, а також на 

підставі відповідних висновків приймати рішення щодо розширення ринків 
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збуту даного продукту. Завдяки цій стратегії зменшується ризик, що пов’язаний 

із реалізацією інноваційного продукту, проте велика вірогідність програшу 

конкурентної боротьби щодо захоплення нових сегментів ринку. 

Стратегія одночасного виведення товару на ринок характеризується 

одночасним виведенням інноваційного продукту (нового чи модернізованого) 

на усі можливі ринки збуту. У рамках даної стратегії виробник не має змоги 

оперативно реагувати на обсяги попиту на продукцію, а також вносити 

відповідні корективи. Ця стратегія має високий рівень ризику, що пов’язаний із 

реалізацією інноваційного продукту. У випадку низького рівня попиту 

підприємство зазнає значних збитків, а у разі високого рівня попиту ситуація 

буде діаметрально протилежна. Проте значною перевагою стратегії 

одночасного виведення товару на ринок є можливість повного захоплення 

ринкової ніші підприємством – інноватором [7]. 

Таким чином, необхідно провести аналіз стратегічних альтернатив 

реалізації інноваційного продукту, що передбачають: 

1) виробництво нового чи модернізованого продукту; 

2) реалізацію стратегії одночасного чи послідовного виведення товару на 

ринок (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Матриця стратегічних альтернатив 
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2) підвищений обсяг попиту на продукцію; 

3) знижений обсяг попиту на продукцію. 

Для розрахунку розмірів можливого прибутку використано вихідні дані з 

таблиці 1, таблиці 2. 

Таблиця 1 – Значення коригувальних коефіцієнтів для аналітичної оцінки 

стратегічних альтернатив реалізації інноваційного проекту 

α1 α2 α3 α4 β1 β2 β3 β4 

1,8 1 0,9 0,85 2,2 2 1,3 1,25 

 

Таблиця 2 – Вірогідність стратегічних альтернатив реалізації 

інноваційного проекту 

№ стратегічної 

альтернативи 

Вірогідність 

підвищеної величини 

попиту на продукцію 

очікуваної величини 

попиту на продукцію 

зниженої величини 

попиту на продукцію 

1 0,5 0,4 0,1 

2 0,1 0,8 0,1 

3 0,1 0,4 0,5 

4 0,1 0,8 0,1 

 

Необхідно розрахувати обсяг початкових інвестицій для кожної зі 

стратегічних альтернатив за формулою: 

 

ICi = IC x αi,                                                        (1) 

i – номер стратегічної альтернативи ( і = 1,2,3,4); 

α – коригувальний коефіцієнт (див. табл. 1). 

Обсяг початкових інвестицій аналізованих стратегічних альтернатив 

дорівнює: 

1) ІС1 = 270 тис.грн. 

2) ІС2 = 150 тис.грн. 

3) ІС3 = 135 тис.грн. 

4) ІС4 = 127,5 тис.грн. 

Приведений дохід для кожної зі стратегічних альтернатив розраховується 

за формулами: 
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PVПi = PV x βi                                                      (2) 

PVЗі = PV / βi                                                       (3) 

PVOi = PV,                                                           (4) 

де П – випадок підвищеного попиту; 

О – випадок очікуваного попиту; 

З – випадок зниженого попиту; 

β – коригувальний коефіцієнт.  

Обсяг приведеного доходу аналізованих стратегічних альтернатив 

дорівнює: 

1) PVП1 = 571,8 тис.грн.; 

2) PVП2 = 519,8 тис.грн.; 

3) PVП3 = 337,9 тис.грн.; 

4) PVП4 = 324,9 тис.грн.; 

5) PVО1 = 259,9 тис.грн.; 

6) PVО2 = 259,9 тис.грн.; 

7) PVО3 = 259,9 тис.грн.; 

8) PVО4 = 259,9 тис.грн.; 

9) PVЗ1 = 118 тис.грн.; 

10) PVЗ2 = 129,95 тис.грн.; 

11) PVЗ3 = 199,92 тис.грн.; 

12) PVЗ4 = 207,92 тис.грн. 

Чистий приведений дохід розраховується за формулами: 

NPVBi = PVBi – ICi,                                                  (5) 

NPVOi = PV – ICi,                                                    (6) 

NPVНі = PVHi – ICi.                                                  (7) 

Результати розрахунків: 

1) NPVП1 = 301,8 тис.грн.; 

2) NPVП2 = 369,8 тис.грн.; 

3) NPVП3 = 202,9 тис.грн.; 

4) NPVП4 = 197,4 тис.грн.; 
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5) NPVО1 = -10,1 тис.грн.; 

6) NPVО2 = 109,9 тис.грн.; 

7) NPVО3 = 124,9 тис.грн.; 

8) NPVО4 = 132,4 тис.грн.; 

9) NPVЗ1 = -152 тис.грн.; 

10) NPVЗ2 = -20 тис.грн.; 

11) NPVЗ3 = 65 тис.грн.; 

12) NPVЗ4 = 80 тис.грн. 

Щоб зробити висновки щодо найбільш рентабельного та 

найприбутковішого проекту необхідно знайти середній чистий приведений 

дохід за кожною стратегічною альтернативою (формула 8): 

<NPVi> = NPVBi x ρB + NPVOi x βo + NPVНі x ρn,                            (8) 

де <NPVi> — середній чистий приведений дохід і-ої стратегічної 

альтернативи; 

ρ – вірогідність обсягів попиту. 

Середній чистий приведений дохід аналізованих стратегічних альтернатив 

дорівнює: 

1) <NPV1> = 131,7 тис.грн.; 

2) <NPV2> = 122,9 тис.грн.; 

3) <NPV3> = 102,7 тис.грн.; 

4) <NPV4> = 133,7 тис.грн. 

Для аналізу отриманих результатів доцільно використати метод дерева 

прийняття рішень. 

Метод дерева рішень – це один з методів автоматичного аналізу 

величезних масивів даних. Перші ідеї створення "дерев рішень" починаються з 

робіт П. Ховленда і Е.Ханта кінця 50-х років XX століття. Проте 

основоположною роботою, що дала імпульс для розвитку цього напряму, стала 

книга Е.Ханта, Дж. Мерина і П. Стоуна "Experiments in Induction", яку було 

опубліковано в 1966 р. 

У методиці використовується ієрархічна структурна схема. Для її побудови 

прийняті відповідні позначення елементів (подій) і логічних операцій. 
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В основу методу "дерева цілей" покладено підпорядкованість, 

розгортаємість і ранжування цілей. Дерево цілей з кількісними показниками, 

що використовуються в якості одного із засобів при прийнятті рішень, і носить 

назву "дерева рішень" (рис. 1). 

Дерево рішень - це графічне зображення послідовності рішень і станів 

середовища з указівкою відповідних ймовірностей і виграшів для будь-яких 

комбінацій альтернатив і станів середовища. 

Побудова "дерева рішень" виконується "зверху вниз" - від задач більш 

складних, більш важливих - до завдань менш складним, менш важливим, що 

вимагає менше часу (коштів, сил, ресурсів) для їх здійснення. 

На схемі "дерева рішень" саме верхнє положення займає кінцева мета 

розв'язання проблеми (кінцевий результат). 

Чим складніше можна вирішити завдання, тим більше має бути число 

рівнів розгляду проблеми і тим більше число завдань, що вирішуються на 

кожному рівні [8, 9]. 

Застосування методу "дерева рішень" дозволяє: 

- визначати шляхи досягнення мети з виконанням кількісної оцінки 

складності виникають завдань та оцінкою труднощі здійснення того чи іншого 

варіанту; 

- поліпшувати якість рішень в умовах невизначеності. 
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Рисунок 1 – Дерево рішень щодо стратегічних альтернатив  

реалізації інноваційного проекту 

Процес прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень у 

загальному випадку припускає виконання п'яти етапів: 

Етап 1. Формулювання завдання. Насамперед необхідно відкинути всі 

фактори, що не стосуються проблеми, а серед безлічі тих, що залишилися, 

виділити суттєві і несуттєві. Це дозволить привести опис завдання щодо 

прийняття управлінського рішення у форму, що піддається аналізу. Повинні 

бути виконані такі основні процедури: визначення можливостей збору 

інформації для експериментування і реальних дій; складання переліку подій, 

що з певною імовірністю можуть відбутися; установлення часового порядку 

розміщення подій, у наслідках яких міститься корисна і доступна інформація, і 

тих послідовних дій, які можна розпочати. 

Етап 2. Побудова "дерева рішень". 

Етап 3. Оцінка ймовірностей станів середовища, тобто зіставлення шансів 

виникнення кожної конкретної події. Слід зазначити, що вказані ймовірності 

визначаються або на підставі наявної статистики, або експертним шляхом. 
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Етап 4. Установлення виграшів (чи програшів, як виграшів зі знаком 

мінус) для кожної можливої комбінації альтернатив (дій) і станів середовища. 

Етап 5. Вирішення завдання. 

Головна перевага "дерева рішень" перед іншими методами - можливість 

пов'язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації в сьогоденні. При 

побудові багаторівневого "дерева рішень" досягнення мети кожного з рівнів 

моделі забезпечується комплексом заходів попереднього рівня. Кожен рівень 

"дерева рішень" повинен займати певне місце в ієрархічній послідовності, 

складеної на основі дотримання причинно-наслідкових зв'язків [10]. 

На основі розрахункових значень NPV по критерію максимального 

значення до реалізації рекомендується стратегічна альтернатива 4 (виробництво 

модернізованого продукту та послідовне виведення на ринок). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже на основі методу 

побудови дерева прийняття рішень до реалізації рекомендовано стратегічну 

альтернативу виробництва модернізованого продукту та послідовного 

виведення на ринок, яка характеризується найбільшим значенням середнього 

чистого приведеного доходу. Це забезпечить можливість плавного переходу до 

нового виду продукції, та пристосування до вимог  ринку та попиту споживачів 

з мінімальними втратами від провадження новітніх технологій для 

підприємства. В залежності від виду продукції, детальні методики потребують 

подальшого дослідження та впровадження і є актуальними як для підприємств, 

для ринку так і для споживачів. 
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Постановка проблеми. Підприємства торгівлі є важливою складовою 

формування сучасного підприємницького середовища. Саме вони формують 

значну частку фінансового результату підприємств різних регіонів та України в 

цілому. Товарні операції – основні операції підприємств торгівлі, які 

забезпечують більшу частину їх доходів. Тому актуальним є питання аналізу 

товарних операцій, визначення основних методів аналізу та системи 

аналітичних показників. Аналіз товарних операцій дозволяє встановити 

співвідношення між доходами та витратами на придбання товарів, виявити 

зміни в тенденціях по товарних операціях, встановити товари високого та 

низького попиту. Для реалізації аналізу товарних операцій доцільно 

використовувати систему аналітичних показників, які залежать від 

особливостей об’єкта аналізу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням системи 

аналітичних показників та  методів аналізу товарних операцій займались 

науковці як вітчизняного, так і світового рівня. Серед українських науковців 

слід виділити: Жук О.С., Рєпіну І.М., Ткачук Г.О., Шамота Г.М., Малиш Д.О., 

Барабаш Н.С., Попович П.Я. та інших.  

Дослідження наукових робіт сучасних вчених щодо змісту та використання 

методів аналізу дозволяє висловити думку про необхідність більш детального 

структурованого представлення методів аналізу саме товарних операцій 

підприємств торгівлі з використанням основних аналітичних показників. 

Мета статті полягає в систематизації основних аналітичних показників та 

пояснення їх сутності з урахуванням особливості об’єкта аналізу – товарних 

операцій підприємств торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз товарних операцій підприємств 

торгівлі має вагоме значення в системі управління даними ресурсами 

відповідних підприємств. Аналіз, як функція управління ґрунтується на даних 

системи бухгалтерського обліку та зокрема кінцевого елемента функціонування 

даної системи – фінансовій звітності підприємства. Одночасно, аналіз є 

складовою, в рамках якої формується інформаційне забезпечення системи 

управління товарними операціями підприємств торгівлі.  
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Також аналіз виступає елементом реалізації третьої із функцій, що 

формують інформаційне забезпечення системи управління підприємствами 

торгівлі – контролю. В рамках контролю проводиться аналіз для формування 

більш ґрунтовних, економічно точних та обґрунтованих із використанням 

цифрового апарату висновків [1, 365]. 

В процесі аналізу товарних операцій підприємств торгівлі доцільно 

виділити мету. Метою аналізу є встановлення ефективності та обґрунтованості 

системи управління товарними запасами.  

Для того, щоб досягти даної мети в процесі аналізу товарних запасів 

підприємств торгівлі виконується ряд завдань, на реалізацію яких 

спрямовуються спеціальні методи аналізу. В складі даних завдань доцільно 

виділити наступні: 

1. аналіз динаміки товарних запасів підприємства є основного активу, що 

використовується в рамках товарних операцій підприємств торгівлі; 

2. порівняльний аналіз динаміки товарних запасів із динамікою показників, 

що характеризують результати торгівельної діяльності та витратну 

складову, в складі якої товарні запаси на підприємствах торгівлі є 

найвагомішим елементом; 

3. аналіз рівномірності нагромадження товарних запасів підприємства, 

виявлення фактів формування неоптимальних резервів; 

4. визначення планових показників нагромадження товарних запасів 

підприємства з урахуванням різних методів; 

5. проведення вертикального аналізу активів торгівельного підприємства із 

визначенням частки товарних запасів у їх складі; 

6. визначення показників рентабельності товарних запасів, а також 

показників рентабельності реалізації підприємством торгівлі його 

товарних запасів з метою встановлення ефективності товарних операцій, 

що проводяться підприємством; 

7. проведення факторного аналізу показників рентабельності  товарних 

запасів, а також показників рентабельності реалізації підприємством 
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торгівлі його товарних запасів з метою встановлення чинників, що 

мають найбільший вплив на зростання показників рентабельності та 

факторів, що гальмують дане зростання [2, 363]. 

В рамках реалізації першого завдання, тобто дослідження динаміки 

показників товарних запасів використовують методи загального аналізу, до 

яких відноситься метод рядів динаміки, що передбачає визначення системи 

показників для здійснення аналізу. 

Основним показником, що розраховується при аналізі динаміки товарних 

запасів підприємств торгівлі є абсолютне відхилення, яке можна визначати в 

порівнянні із попереднім роком (1), або у порівнянні із першим роком 

досліджуваного проміжку періодів (2): 

АТвп = Тn – Tn-1                                                     (1) 

де, АТвп – абсолютний приріст товарних запасів порівняно із попереднім 

періодом;  

Тn – абсолютна величина товарних запасів звітного періоду; 

Tn-1 – абсолютна величина товарних запасів попереднього періоду. 

АТвб = Тn – T0                                                       (2) 

де, АТвб – абсолютний приріст товарних запасів порівняно із базовим 

періодом, у досліджуваному проміжку;  

T0 – абсолютна величина товарних запасів базового періоду. 

Додатне значення даних показників свідчитиме про зростання товарних 

запасів у наступному періоді порівняно із базовим, або попереднім. Від’ємне 

значення свідчитиме про скорочення товарних запасів підприємства у 

наступному періоді. Формування лише додатного приросту протягом всіх 

досліджуваних років свідчитиме про створення висхідної динаміки товарних 

запасів товариства. Формування лише від’ємного приросту протягом всіх 

досліджуваних років свідчитиме про створення спадної динаміки товарних 

запасів товариства [3, 35]. 

В рамках аналізу динаміки товарних запасів можуть використовуватися 

також відносні вимірники, яким є відносне відхилення, що характеризує рівень 

приросту товарних запасів в порівнянні із попереднім роком (3), або у 

порівнянні із першим роком досліджуваного проміжку періодів (4): 
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ВТвп = (Тn – Tn-1 )/ Tn-1 × 100%                                  (3) 

де, ВТвп – відносний приріст товарних запасів порівняно із попереднім 

періодом. 

ВТвб = (Тn – T0)/ T0 × 100%                                  (4) 

де, ВТвб – відносний приріст товарних запасів порівняно із базовим 

періодом.  

Додатне значення відносного приросту свідчить про формування 

позитивної динаміки у зміні товарних запасів підприємства, а від’ємне є 

характеристикою негативної динаміки. Для підприємства, що панує 

розширювати обсяги своєї діяльності доцільно прагнути до підвищення рівня 

показників відносного приросту товарних запасів на підприємстві з 

урахуванням не лише кількісного, але й якісного збільшення.  

Для проведення порівняльного аналізу динаміки товарних запасів доцільно 

використати відносний приріст собівартості реалізованих запасів (5), що 

дозволить визначити на скільки пропорційно змінюється собівартість зміні 

величини товарних запасів та відносний приріст чистого доходу від реалізації 

товарів (6), що дозволить встановити наскільки формується рівень віддачі від 

реалізованих товарних ресурсів за рахунок інтенсивного та екстенсивного 

факторів.  

ВСвп = (Сn – Сn-1 )/ Сn-1 × 100%                                  (5) 

де, ВСвп – відносний приріст собівартості реалізації товарів порівняно із 

попереднім періодом; 

Сn – абсолютна величина собівартості реалізації товарів звітного періоду; 

Сn-1 – абсолютна величина собівартості реалізації товарів попереднього 

періоду. 

ВДвп = (Дn – Дn-1 )/ Дn-1 × 100%                                  (6) 

де, ВДвп – відносний приріст чистого доходу від реалізації товарів 

порівняно із попереднім періодом; 
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Дn – абсолютна величина чистого доходу від реалізації товарів звітного 

періоду; 

Дn-1 – абсолютна величина чистого доходу від реалізації товарів 

попереднього періоду. 

Перевищення темпів росту товарних запасів над собівартістю може 

свідчити про нагромадження товарних запасів, а протилежна ситуація може 

виступати підтвердженням реалізації залишкових товарних запасів із 

попереднього періоду, або нарощуванням накладних витрат підприємства. 

Перевищення темпів росту товарних запасів над чистим доходом від 

реалізації може свідчити про суттєве нагромадження товарних запасів, 

неефективну цінову політику а протилежна ситуація може виступати 

підтвердженням реалізації залишкових товарних запасів із попереднього 

періоду, а у випадку, якщо темп зростання собівартості також скорочується, то 

це може бути підтвердженням використання підприємством високих ставок 

націнок. 

Для проведення аналізу рівномірності нагромадження товарних запасів 

підприємства доцільно проводити порівняння показників абсолютного 

приросту товарних запасів із плановими показниками. У випадку, якщо 

підприємство не використовує інструмент планування товарних запасів, то 

доцільно визначити середній показник фактичного ряду, який і прийняти за 

оптимальний план приросту кожного року (7): 

                                                     (7) 

де, T0-1 – абсолютна величина товарних запасів періоду, що передує 

базовому. 

Даний показник планового приросту запасів є досить умовним. Для 

планування подальшого нарощування товарів, а не збереження абсолютної 

сталості в роботі підприємства його доцільно коригувати на очікуваний темп 

приросту доходу від реалізації продукції (8), або інших показників фінансових 

результатів. 

 )                                 (8) 
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де ∆Тп – плановий приріст товарних запасів із урахуванням очікуваного 

доходу від реалізації товарів. 

Для аналізу рівномірності розподілу приросту товарних запасів доцільно 

використовувати показник варіації, що визначається на основі методики 

розрахунку середнього квадратичного відхилення (9): 

n

n

i

Т
i

Т

1

2)(

                                              (9) 

де, δ – середньоквадратичне відхилення товарних запасів від середнього 

значення за досліджуваний період; 

Ті – товарні запаси в кожному періоді в абсолютному вимірнику; 

 – середні запаси за аналізований період в абсолютному вимірнику. 

Чим меншим є показник відхилення, тим більш рівномірно зростали запаси 

на підприємстві. Суттєве значення показника відхилення свідчить про суттєву 

нерівномірність у прирості товарних запасів на підприємстві. 

Проведення вертикального аналізу активів торгівельного підприємства із 

визначенням частки товарних запасів у їх складі здійснюється із використання 

методу вертикального, або структурного аналізу. Його суть полягає у 

визначення питомої ваги товарних запасів у загальній досліджуваній 

сукупності, якою може витупати величина оборотних активів підприємства 

(10), або загальна величина усіх активів (11). 

                                         Чт = Т / ОА × 100%                                          (10) 

де, Чт – частка товарів у досліджуваному активі; 

Т – товарні запаси підприємства; 

ОА – оборотні активи підприємства.                                      

                                          Чт = Т / А × 100%                                            (11)  

де, А – активи підприємства.  

Зростання частки товарних запасів у оборотних активах та в активах 

підприємства свідчить про переформатування структури активів в сторону 

зростання оборотного капіталу, що використовується в рамках операційної 

діяльності підприємства. 

Зменшення частики товарних запасів у активах та оборотних активах 
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підприємства при зростанні їх абсолютної величини свідчить про розширення 

торгівельних площ підприємства, а при скороченні їх абсолютної вели – про 

пере форматування діяльності підприємства, або скорочення її обсягів. 

В рамках виконання шостого завдання – розрахунку показників 

рентабельності доцільно визначити рентабельність товарних запасів та 

рентабельність реалізації товарів на підприємстві.  

Рентабельність товарних запасів розраховується на основі інформації про 

чистий прибуток підприємства, а рентабельність реалізації може виражатися 

декількома показниками: валова рентабельність реалізації, операційна 

рентабельність реалізації чиста рентабельність реалізації (табл.1). 

Таблиця 1 – Показники рентабельності товарних запасів 

Показники Методика розрахунку 

Рентабельність товарних запасів, % 

Рентабельність товарних 
запасів Чистий прибуток підприємства / товарні запаси × 100% 

Рентабельність реалізації товарних запасів, % 

Валова рентабельність 
реалізації 

Валовий прибуток підприємства / чистий дохід від 
реалізації × 100% 

Операційна рентабельність 
реалізації 

Операційний прибуток підприємства / чистий дохід від 
реалізації × 100% 

Чиста рентабельність 
реалізації 

Чистий прибуток підприємства / чистий дохід від реалізації 
× 100% 

 

Показники рентабельності реалізації товарних запасів визначаються на 

основі чистого доходу від реалізації та певного виду фінансового результату. 

Для підприємства позитивним є зростання показників рентабельності 

товарних запасів, що свідчить про підвищення рівня віддачі товарних запасів у 

величині чистого прибутку підприємства. Зростання показників рентабельності 

реалізації свідчить про зменшення витратної складової у діяльності 

підприємства за рахунок чого із одиниці чистого доходу формується вищий 

показник фінансового результату [4, 69]. 

Для проведення факторного аналізу доцільно використовувати методи 

функціонального аналізу показників рентабельності. Оскільки коефіцієнти 

рентабельності по методиці свого розрахунку формують кратні моделі для 

аналізу, то доречним для визначення впливу факторів на результативні 

показники буде використання методу ланцюгових підстановок. 
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Зазначений метод передбачає проведення аналізу в два етапи: визначення 

умовних значень результативного показника та встановлення впливу чинників 

на зміну результативного показника. За результатами розрахунків проводиться 

перевірка [5, 82]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У сучасних умовах 

господарювання аналіз стає невід’ємною складовою управління на 

підприємствах торгівлі. За результатами аналітичних показників можна 

характеризувати стан підприємства та прогнозувати його майбутнє. Сьогодні, 

кількість аналітичних показників для проведення аналізу товарних операцій 

підприємств торгівлі досить велика, що обумовлено суттєвими теоретичними 

напрацюваннями в сфері аналітики, які, в свою чергу, є результатом вагомої 

практичної значимості методів аналізу.  

Для удосконалення системи управління підприємством слід 

використовувати нові методи розв’язування управлінських завдань, що 

дозволить керівництву приймати якісні управлінські рішення щодо стратегії 

розвитку підприємства. 
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Постановка проблеми. У структурі балансу банківської установи 

кредитний портфель розглядається як єдине ціле, або як складова частина 

активів банку, що має свій рівень дохідності та ризиків неповернення. Тому для 

успішного кредитування, яке полягає у забезпеченні повернення наданих 

позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банківські установи 

повинні впроваджувати ефективну й гнучку систему управління кредитним 

портфелем. Досягнути цього можна за допомогою вивчення теоретичних основ, 

методологічних аспектів та практичних питань щодо підходів та процесу 

фінансового аналізу кредитного портфелю банківської установи. 

Вивчення проблем аналізу кредитного портфелю відображається в працях 

науковців, таких як: Лисинок О.В., Вишнякова І.В., Савчук Л.М., 

Паливоди О.М., Долінського Л.О., Ботюк Г.Н., Сороки Ю.В., та багато інших. 

Але, незважаючи на наукові розробки щодо оцінки кредитного портфелю, 

сьогодні це питання є достатньо актуальним: невирішені проблеми 

методологічного характеру щодо розрахунку окремих його складових. 

Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методологічних аспектів 

аналізу кредитного портфелю бінківских установ, зокрема банків України. 

Виклад основного матеріалу. Кредитування є найважливішим напрямком 

активних банківських операцій і кредитний портфель становить від третини до 

https://orcid.org/0000-0001-6387-5240
https://publons.com/researcher/1944732/olena-prutska/
https://publons.com/researcher/1975992/
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половини сукупного обсягу активів. У структурі балансу комерційного банку 

кредитний портфель розглядається як єдине ціле. Кредитний портфель 

комерційного банку є одним із найризикованіших напрямів і найвагоміших 

компонентів структури відсоткових доходів операційної діяльності. 

Серед традиційних видів операційної банківської діяльності надання 

кредитів юридичним і фізичним особам є основною операцією, що забезпечує 

їм прибутковість і стабільність існування. Досягнення цих умов забезпечується 

дією таких факторів: 

 кредитування є основним джерелом доходів комерційного банку, що 

являє собою запоруку надійного і стійкого функціонування банківської 

установи на фінансовому ринку України; 

 економічний зміст операційної діяльності комерційних банків 

виражається їхньою головною функцією – організації стабільних кредитних 

відносин – полягає, насамперед, в акумуляції тимчасово вільних грошових 

коштів  та їхньому перерозподілі на кредитних засадах; 

 економічний ефект від реалізації кредитних операцій банківської 

установи має важливе значення не лише з точки зору безпосередніх учасників 

кредитної угоди, а й з огляду на забезпечення безперервності відтворювальних 

процесів усього національного господарства України. 

Видаючи кредити фізичним та юридичним особам, комерційний банк 

формує свій кредитний портфель. Проаналізувавши думки економістів щодо 

визначення цього поняття стає зрозумілим, що під ним мають на увазі 

комплексний інструмент управління активами і пасивами банківської установи 

та набір кредитних інструментів для досягнення певних цілей. 

Кредитний портфель – це сукупність усіх позик, наданих комерційним 

банком з метою отримання прибутку. Банк може видавати кредити укладаючи 

угоду безпосередньо з позичальником, або купувати позику чи частину позики, 

яка була видана іншими кредиторами, шляхом укладення додаткової угоди з 

позичальником [1, с. 64]. 

Надання кредиту може відбуватися у формі відсоткових строкових позик, 

облігацій, простих та переказних векселів, підтверджених авансів, рахунків 
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факторингу або овердрафтів, поточних (короткострокових) комерційних 

векселів, банківських акцептів та інших зобов'язань. Кредитний портфель 

включає агреговану балансову вартість усіх виданих кредитів включаючи 

прострочені, пролонговані та сумнівні до повернення кредитів [2]. 

Кредитний портфель є основою кредитної діяльності комерційного банку. 

Він не прирівнюється до простої сукупності кредитів, оскільки кредити можуть 

між собою взаємодіяти, внаслідок чого кредитний портфель характеризується 

не тільки сукупними ризиками, але й безпосередньо портфельним ризиком. 

Якість всього кредитного портфеля в цілому визначає ефективність кредитної 

діяльності комерційного банку. 

Довгань Ж. вважає, що кредитний портфель банку необхідно розглядати як 

в широкому так і у більш вузькому значеннях. Кредитний портфель банку в 

широкому розумінні – це комплексний інструмент управління активами 

комерційного банку; у більш вузькому – це набір кредитних інструментів для 

досягнення таких цілей, як: високий рівень доходу; достатній темп приросту 

очікуваного доходу у довгостроковій перспективі; мінімізація ризиків 

кредитного портфеля; дотримання необхідної ліквідності кредитного портфеля 

комерційного банку; забезпечення максимального ефекту податкових пільг за 

звітний рік [3, с. 43]. 

Андрос С. досліджує поняття «кредитного портфеля» як сукупності 

банківських позичок, які надаються в користування юридичним і фізичним 

особам для забезпечення їх господарських й соціальних потреб, структуровані 

за певними ознаками відповідно до завдань певної кредитної політики, а також 

відображають результати її реалізації. Кредит, як складова фінансової категорії 

відтворює у сукупному кількісному та якісному аспектах напрями і результати 

кредитної діяльності комерційного банку та його вплив на розвиток соціально-

економічних відносин у суспільстві в цілому. Також, до кредитного портфеля 

належать кредитні ресурси, що надаються небанківськими суб’єктами 

фінансового ринку України, а також сфери господарського кредитування, проте 

існує думка, що такі ресурси не потрапляють під пряме регулювання з боку 

державної кредитної політики [4, с. 100]. 
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Заслуговує на окрему увагу точка зору П.М. Карась, Н.В. Приходько, 

О.В. Пащенко, Л.О. Гришиної на кредитний портфель як важливий інструмент 

управління кредитною діяльністю банку, що має спрямовувати його стратегічну 

політику і поточну операційну діяльність на виконання завдань державної 

кредитної політики України [5, с. 99]. 

Для активізації ролі кредитного портфеля як інструмента підвищення 

дохідності від кредитних операцій науковцями запропоновано розглядати його 

з декількох позицій. 

По-перше, комерційний банк має формувати кредитний портфель за 

вимогами державної кредитної політики відповідно до свого місця в її 

впровадженні. Стратегічний кредитний портфель, в якому визначаються 

перспективи підвищення кредитної активності банківської установи, 

встановлює співвідношення у розподілі кредитів за термінами, галузями 

виробництва та відтворення, регіонами держави, підприємницькими 

структурами та споживачами, визначаються пріоритети у кредитування малого, 

середнього і велимо бізнесу, обслуговуванні зовнішнього і внутрішнього 

товарного обігу. 

По-друге, комерційний банк формує кредитний портфель до моменту 

укладання кредитних угод на основі обсягів і з урахуванням структури дійсного 

кредитного портфеля, тобто згідно з державними пріоритетами кредитування. 

Відбувається це шляхом відбору із представлених позичальниками кредитних 

проектів тих, що задовольняють принциповим вимогам державного 

кредитування. Переддоговірний (потенційний) або тактичний кредитний 

портфель, в якому здійснюється декомпозиція стратегічного портфеля 

банківської установи. 

По-третє, портфель фактично наданих кредитів - фактичний кредитний 

портфель є загальновизнаним. Але оцінка його якості має здійснюватися не 

тільки у традиційно встановленому порядку, а й за ознаками повноти реалізації 

завдань стратегічного кредитного портфеля банківської установи. У такій 

ситуації кредитний портфель посідає належне йому місце в активах не тільки в 

управлінні кредитною діяльністю окремого комерційного банку, а й банківської 

системи України в цілому, сприяє вирішенню проблем забезпечення зростання 

фінансового потенціалу національної економіки [6]. 
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Як економічна категорія «кредитний портфель» відтворює три ключові 

аспекти банківської діяльності взаємопов’язані між собою – це дохідність, 

ліквідність та ризик. Кредитний портфель комерційного банку відображає 

системоутворюючий аспект організації кредитних відносин, що на рівні 

оптимального функціонування підрозділів банку, пов’язаних із здійсненням 

кредитних операцій, визначає можливості реалізації цієї ключової функції 

банківської установи. 

Формування поняття «кредитного портфеля» повинно ґрунтуватись на 

основних принципах діяльності комерційного банку, які відображають 

конкретні умови його функціонування на фінансовому ринку, а також 

стратегічні довгострокові цілі. До їх числа належать такі як: максимізація 

прибутку операційної діяльності; мінімізація кредитних ризиків; забезпечення 

поточної ліквідності; досягнення стабільної конкурентної переваги на ринку 

фінансових послуг; забезпечення зростання вартості активів банку; найбільш 

повне задоволення потреб позичальників; сприяння розвитку економіки 

України [6]. 

Основні чинники сукупного кредитного ризику банківського портфеля 

позичок відображено на рисунку 1. 

Індивідуальний кредитний ризик банківської установи обумовлюється 

впливом наступних чинників: 

 до притаманних клієнту належать кредитоспроможність позичальника та 

характер кредитної угоди; 

 до притаманних банкові – рівень організації кредитного процесу 

банківської установи, досконалість інструктивних та методологічних 

документів, які регулюють здійснення кредитні операції банку, наявність чіткої 

процедури розгляду й прийняття рішення про надання позики, особливості 

ведення кредитної документації комерційним банком, створення ефективної 

системи внутрішнього контролю та кредитного моніторингу, рівень 

професіоналізму персоналу комерційного банку [7, с. 12]. 

 



103 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні чинники кредитного ризику 

Ботюк Г.Н. відзначає, що конкурентоспроможність кредитного портфеля 

комерційного банку визначається такими критеріями, як ризиковість та 

ліквідність, швидкість відновлення активів та ступінь оновлення [8, с. 47]. 

Якість кредитного портфелю банку вимагає вивчення впливу процесів 

його формування в процесі здійснення банківської діяльності, визначенні 

тенденції розвитку та закономірностей, кількісної оцінки впливу факторів, що 

обумовлюють обсяг та його рівень. Одним з головних питань при моделюванні 

кредитного портфелю є формування ресурсів комерційного банку. 

Кредитні портфелі мають наступну класифікацію [9, с. 114]: 

1) за видом наданого кредиту: 

– короткострокові (поточні); 

– довгострокові (більше 5 років); 

2) за видом валюти: 

– в національній валюті; 

– в іноземних валютах; 

3) за рівнем ризику: 

– стандартні кредити; 

– кредити під контролем; 

– субстандартні кредити; 

– сумнівні та безнадійні кредити. 
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Основою кредитного портфелю банківської установи є грошові ресурси 

банку [10]. Грошові ресурси – це фінансова основа всіх видів активних 

операцій банківської установи. Це сукупність коштів, які є власністю 

комерційного банку або тимчасово перебувають у його користуванні і протягом 

певного часу використовуються на власний розсуд. 

Інформаційною основою проведення аналізу і фінансового контролю 

кредитного портфелю банку є матеріали фінансової та статистичної звітності 

банківської установи, оперативного та управлінського обліку [11, с. 255]. 

Мета інформаційного забезпечення фінансового контролю полягає в тому, 

щоб дістати можливість ефективного управління, контролю і комплексного 

планування процесів, пов’язаних із формуванням кредитного портфелю 

банківської установи. В зв'язку з цим інформаційне забезпечення фінансового 

контролю і аналізу якості кредитного портфелю комерційного банку повинно 

відповідати наступним вимогам: системності обслуговування з урахуванням 

характеру бізнесу клієнта, надійності кредитного обслуговування, що 

припускає забезпечення інформацією у найбільш зручному вигляді; повнота 

інформаційного обслуговування операцій і доведення необхідної інформації до 

конкретного клієнта; диференційованого підходу тому, що кожен з клієнтів 

індивідуально забезпечується інформацією, що сприяє вирішенню поставлених 

задач. 

Оскільки формування та розміщення кредитних ресурсів є основним видом 

діяльності комерційного банку, фінансовому контролю портфеля має бути 

приділено найбільшу увагу [12, с. 185-192]. 

Якісна оцінка кредитного портфеля спрямована насамперед на те, щоб 

максимально знизити ризик неповернення позики клієнтом, що веде до значних 

втрат для комерційного банку і може призвести його до банкрутства [11, с. 63]. 

У фаховій літературі часто зустрічаються поняття оптимального та 

збалансованого кредитного портфеля. Оптимальний кредитний портфель 

найбільш точно відповідає за складом і структурою кредитної та маркетинговій 

політиці банку і його планом стратегічного розвитку. Збалансований кредитний 
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портфель – це портфель банківських кредитів, який за своєю структурою і 

фінансовим характеристикам лежить в точці найбільш ефективного вирішення 

дилеми «ризик-прибутковість». 

Оптимальний портфель не завжди збігається зі збалансованим: на певних 

етапах своєї діяльності банк може на шкоду збалансованості кредитного 

портфеля здійснювати видачу кредитів з меншою прибутковістю і з великим 

ризиком. Робиться це звичайно з метою зміцнення конкурентної позиції, 

завоювання нових ніш на ринку, залучення нових клієнтів і т.д. 

Нами був проведений аналіз кредитного портфеля Філії Вінницького 

обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», але слід 

зауважити, що особливості роботи філії не можуть чітко відобразити 

сьогоденну ситуацію. Розглянемо структуру кредитного портфеля банківської 

установи за групами ризику, яка склалася за останні три роки (рис. 2). За 

аналізований період структура кредитного портфеля Філії Вінницького 

обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» дещо 

погіршилася. Так, питома вага ризикованих та високо ризикованих кредитів не 

збільшилась. При цьому частка безнадійних кредитів зменшилась на 3,62%. 

Частка сумнівних кредитів у 2018 році зросла на 2,09% . Це свідчить про те, що 

в банку проводиться не ризикована кредитна політика. 

З огляду на таке становище аналіз потрібно деталізувати в напрямі 

виявлення причин збільшення питомої ваги небезпечних та сумнівних кредитів 

та проаналізувати можливі наслідки та заходи щодо їх усунення. 
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Рисунок 2 – Кредитний портфель за групами ризику, тис. грн. 

Аналіз галузевої структури кредитів Філії Вінницького обласного 

управління ПАТ «Державний ощадний банк України» дає змогу визначити 

галузеву диверсифікацію кредитів порівняно з попереднім звітним періодом. 

Для цього розраховується питома вага вкладених в окремі галузі кредитів в 

цілому за короткостроковими та довгостроковими позиками. 

Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації 

кредитних засобів в одному сегменті, що може підвищити ступінь кредитного 

ризику (табл. 1). Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля 

банківської установи створює певні труднощі в управлінні позиковими 

операціями і може стати причиною банкрутства, тому зарубіжні комерційні 

банки визначають для себе межу вкладення кредитних ресурсів у певний 

сегмент, тобто застосовують метод лімітування кредитування певних галузей. 

Ці межі враховують у своїй діяльності кредитний комітет банківської установи 

та керівники вищого рівня. Як видно з даних таблиці 1 Філії Вінницького 

обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» визначається 

раціональною структурою кредитних вкладень, хоча основна їх частка була 

вкладена в торговельно-посередницьку діяльність – 32,6% станом на у 2018 
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році, то у 2019 році питома вага кредитів, фінансували торговельну діяльність 

зменшилась на 23,3 пунктів структури. Це зумовлено великим попитом на 

кредитні ресурси саме в галузі промисловості Вінниччини. Зацікавленість 

банківської установи вкладати саме в галузь торгівлі обумовлена високою 

оборотністю цих позик. 

Таблиця 1 – Аналіз структури кредитного портфелю 

№ 

з/п 

Групи кредитів Станом на Відхилення 2019 року 

 від 2018 р. 

31.12.2018 31.12.2019 Абсол., 

тис. грн. 

Відно-

сне, % 

Пунк-

тів 

стру-

ктури 

Сума, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

1 Промисловість 17314752 23,2 35457717 52,5 18142966 104,8 29,3 

2 Сільське 

господарство 

13352287 17,9 8190128 12,1 -5162159 -38,7 -5,8 

3 Будівництво 11314631 15,2 11339535 16,8 24904 0,2 1,6 

4 Торгівля 24278995 32,6 6282850 9,3 -17996145 -74,1 -23,3 

5 Транспорт 1864542 2,5 2012451 3,0 147909 7,9 0,5 

6 Споживчі позики 6377331 8,6 4260495 6,3 -2116836 -33,2 -2,3 

7 Загальна вартість 

кредитного 

портфеля 

74502538 100,0 67543176 100,0 -6959362 -9,3 - 

 

Проте, незважаючи на відносне поліпшення галузевої структури 

кредитного портфеля Філії Вінницького обласного управління ПАТ 

«Державний ощадний банк України», все ж слід з метою зниження ризику, 

ввести політику збільшення кредитних вкладень у будівництво, сільське 

господарство, споживчі позики. Філії Вінницького обласного управління ПАТ 

«Державний ощадний банк України» слід розробити обґрунтовані ліміти 

кредитування різних галузей  та сегментів господарства України. 

За строком використання кредити поділяються на: 

– строкові позики; 

– безстрокові  позики (до запитання). 

Строкові – це позики, які надані на визначений у кредитному договорі 
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термін. У свою чергу, вони бувають короткострокові, тобто терміном до одного 

року, середньострокові – терміном погашення від одного до трьох років та 

довгострокові – термін погашення яких понад три роки. Строк кредиту і 

проценти за користування ним визначаються з моменту отримання коштів 

позичальником до повного погашення кредиту та процентів за користування 

ним. Короткострокові кредити можуть надаватися комерційним банком у разі 

тимчасових фінансових труднощів, які виникають у зв'язку з витратами 

виробництва та торгівлі і не забезпечених надходженнями коштів у поточному 

звітному періоді. Аналізуючи структуру короткострокових позик, потрібно 

виділяти такі групи кредитів: 

- Кредити терміном погашення до 1 місяця; 

- Кредити терміном погашення від 1 до 3 місяців; 

- Кредити терміном погашення від 3 до 6 місяців; 

- Кредити терміном погашення від 6 місяців до 1 року. 

Середньострокові кредити можуть надаватися на оплату виробничого 

обладнання, поточні операційні витрати, на фінансування капітальних 

інвестицій. Вони у свою чергу поділяються на: 

- кредити зі строком погашення  від 1 до 2 років; 

- кредити зі строком погашення  понад 2 роки. 

Довгострокові кредити можуть надаватися для формування основних 

засобів і об'єктом кредитування можуть бути капітальні інвестиції на 

реконструкцію, модернізацію або розширення вже діючих об’єктів, також на 

нове будівництво, приватизацію та інші потреби підприємства і видаються 

строком понад три роки. 

При аналізі кредитного портфеля Філії Вінницького обласного управління 

ПАТ «Державний ощадний банк України» в розрізі строків використання 

необхідно особливу увагу звернути на питому вагу прострочених та 

пролонгованих позик. Дані свідчать, що за аналізований період в структурі 

кредитів за строками використання відбулися незначні зміни. Питома вага 

короткострокових позик станом у 2018 році становила 27,6%, у 2019 році – 



109 

21,1% та зменшилась на 6,5 пунктів, що становить – 30,7%. Довгострокові 

позики були надані на переозброєння виробничих підприємств та на споживчі 

цілі фізичним особам. Але порушення строків погашення спостерігалося не за 

довгостроковими кредитами, а навпаки за короткостроковими. Частка 

пролонгованих кредитів збільшилась, що несе за собою негативний характер 

тобто більший кредитний ризик, проте прострочені кредити майже не змінили 

свою питому вагу за два роки 12,8%. 

Така структура кредитного портфеля з огляду на строк використання 

цілком закономірна. Оскільки банківська установа здебільшого видає кредити, 

спрямовані на покращення виробництва. Більш обережна політика 

комерційного банку стосовно довгострокових кредитів як найбільш 

ризикованих цілком виправдана. Хоча в даному випадку проблеми повернення 

кредитів мали місце не з довгостроковими позиками, а, навпаки, з 

короткостроковими, що пояснюється недостатньою роботою банківської 

установи щодо оцінювання кредитоспроможності позичальників. 

Залежно від виду позичальника, його формами власності кредити можна 

поділити на такі групи: 

 кредити підприємствам, організаціям і установам державної форми 

власності; 

 кредити підприємствам особам змішаної форми власності, таким як  

акціонерні товариства та інші з державною участю в капіталі; 

 кредити іншим юридичним особам з недержавною формою власності. 

 кредити фізичним особам; 

 міжбанківські позики. 

Аналізуючи кредитний портфель Філії Вінницького обласного управління 

ПАТ «Державний ощадний банк України» за видами позичальників, особливу 

увагу приділяють питомій вазі міжбанківських кредитів у загальному обсязі 

кредитного портфеля. При цьому зростання даного показника вважається 

позитивним, оскільки означає зменшення ризиків, але міжбанківські кредити є 

менш прибутковими. Як свідчать дані аналізу міжбанківські кредити в 
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аналізованому періоді збільшились. Найбільшою є частка кредитів виданих 

недержавним юридичним особам – 44,5% станом на 31.12.2018 року, проте 

показник зменшується за 2018 рік і станом на 31.12.2019 року становить 

29603484 тис. грн. Зменшилася частка кредитів, виданих юридичним особам 

державної форми власності на 89,8%. 

Кредити Філії Вінницького обласного управління ПАТ «Державний 

ощадний банк України» фізичним особам посідають досить вагоме місце в 

структурі, і значно зросли у 2019 році на 200,3% у порівнянні з попереднім 

періодом. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, для 

оздоровлення проблемної кредитної заборгованості та покращення кредитного 

портфеля необхідно здійснити наступні заходи: змінити обумовлений існуючим 

кредитним договором строк кредитування у сторону збільшення; змінити 

графік погашення кредиту; змінити схеми погашення заборгованості по 

кредиту; встановити позичальнику пільговий період по сплаті основного боргу; 

акумулювати суми простроченого основного боргу до суми фактичної 

заборгованості за поточном кредитом; зменшити відсоткову ставку за 

кредитом; видавати позичальнику новий кредит на погашення проблемної 

заборгованості; видавати кредит іншій особі на погашення проблемної 

заборгованості позичальника та ін. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто питання визначення поняття «прибуток» з метою розкриття 

особливостей оподаткування підприємства. Висвітлено економічну сутність 

та значення податку на прибуток у загальній структурі витрат 

підприємства. Охарактеризовано узагальнення облікової інформації з податку 

на прибуток відповідно до оптимально обраного шляху його нарахування, що 

забезпечить точність процесу висвітлення сум податку на прибуток в 

бухгалтерських та податкових звітностях. Представлено узагальнену схему 

розрахунку фінансового результату в частині організації обліку та 

оподаткування його податком на прибуток. Відображено наочно 

послідовність порядку визначення фінансового результату до оподаткування 

податком на прибуток в системі рахунків фінансового обліку  

з ціллю підвищення ефективності та точності визначення витрат з податку 

на прибуток підприємства.  

Ключові слова: витрати, податок на прибуток, фінансовий результат до 

оподаткування, інформаційне забезпечення, облік.  

Постановка проблеми. За період становлення незалежності України до 

часів сьогодення процес адміністрування податку на прибуток зазнавав безліч 

трансформаційних змін у відповідності до поетапного формування податкової 

системи. Означені явища несли суттєвий вплив на організацію та ведення 

обліку розрахунків за податками та платежами. Цим підтверджується 

актуальність подальшого наукового вивчення означеної проблематики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За сучасних умов провадження 

реформ та змін у податковому законодавстві України питання оподаткування 

прибутку суб’єктів господарювання податком на прибуток є достатньо спірним, 

https://orcid.org/0000-0002-1097-9940
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що викликає значний науковий інтерес та зацікавленість у вчених та практиків. 

Тому, досліджуваному питанню стосовно інформаційного забезпечення 

процесу визначення податку на прибуток в системі управління підприємства 

приурочено ряд наукових праць вчених з ціллю удосконалення податкового 

навантаження для підприємств, зокрема, таких як: Бурденко І.М. [1], 

Волошенюк І.Є. [2], Дзюба О.М. [3], Коптєв Г.М. [4], Мошняга Б.Б. [6], Плахтій 

Т.Ф. [7] та інших.  

Метою статті є узагальнення ролі інформаційного забезпечення процесу 

визначення податку на прибуток в системі управління підприємства та 

дослідження процесу узагальнення облікової інформації стосовно визначення 

витрат з податку на прибуток на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу.  

У інформаційному забезпеченні системи управління підприємства облікова 

інформація узагальнює наявні господарські процеси, тим самим 

обґрунтовується взаємодія усіх структурних підрозділів підприємства. За 

визначеними формами здійснюється систематизація облікової інформації 

шляхом формування фінансової звітності, статистичної та податкової звітності 

за уніфікованими формами. Крім того, додатково розробляються галузеві 

звітності, а також, за потреби, на рівні підприємств у вигляді управлінської 

звітності [1, 3].  

Зазвичай, до складу облікової інформації відносяться відомості з 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з податкового та статистичного 

обліку, управлінського обліку тощо.  

У бухгалтерському обліку процес визначення суми податку на прибуток 

повинен відповідати принципам податкового законодавства України. Разом з 

тим, система бухгалтерського обліку має містити інформацію щодо 

фінансового стану та фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання 

незалежно від принципів податкової сфери [4].  

Розвиток організації бухгалтерського обліку розрахунків за податком на 

прибуток стимулює необхідність в інформативності управлінських рішень, а 

також множинності облікових завдань у питаннях визначення прибутку та 

нарахування податків.  
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З призми бухгалтерського обліку економічній категорії «прибуток» 

надають таке трактування, як: «…це сума, яка висвітлює оцінку ефективності 

роботи підприємства з точки зору застосовуваних методичних прийомів для 

визначення прибутку та нарахування податків на нього». При цьому слід 

відзначити, що загальноприйнятий порядок розрахунку прибутку підприємства 

з ціллю його оподаткування не у повній мірі є гармонізованим з обліковими 

принципами вирахування прибутку. Враховуючи зміст Податкового Кодексу 

України, з метою оподаткування прибутку юридичні особи повинні 

здійснювати бухгалтерський облік отриманих доходів та понесених витрат в 

результаті провадження власної господарської діяльності посилаючись на дані 

первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності, а також інших 

документів, які використовуються для розрахунку та сплати податку на 

прибуток відповідно до чинного законодавства [8].  

У зазначених бухгалтерських документах з метою оподаткування прибутку 

підприємства повинні бути висвітлені такі облікові дані: 

- процес оцінки та відображення сум отриманих доходів та витрат 

діяльності; 

- за наявності процес розрахунку питомої ваги витрат, які включаються у 

звітному податковому періоді; 

- процес розрахунку витрат, які зараховуються до складу витрат звітного 

періоду із наступних податкових періодів; 

- процес формування суми резервів; 

- розміри зобов’язань перед бюджетом за податком на прибуток [8].  

Як наслідок, сума прибутку, що оподатковується податком та 

висвітлюється у фінансовій звітності (Ф. 2 «Звіт про фінансові результати (про 

сукупний дохід)» та у Податковій декларації з податку на прибуток не 

співпадає, що пояснюється розбіжностями в обліковому та податковому 

прибутку. Такі відмінності, здебільшого, обґрунтовуються наявними сумами 

відстрочених податкових зобов’язань та відстроченими податковими активами, 

а у деяких випадках й іншими господарськими операціями.  
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Таким чином, відслідковується те, що податок на прибуток повинен 

визначатись відповідно до облікових даних фінансового обліку із врахуванням 

податкових різниць.  

Щодо правил подання податкової декларації з податку на прибуток, то 

зазначимо, що на сьогоднішній день платників ранжують за такими групами: 

1 група - новостворені підприємства платники; 

2 група – підприємства сфери сільськогосподарського виробництва; 

3 група – платники, які внаслідок провадження господарської діяльності 

отримали дохід (зменшений на суму непрямих податків) за попередній рік 

відповідно до облікових даних у Ф.2 «Звіті про фінансові результати» не більше 

20000000,0 грн.; 

4 група - платники, які внаслідок провадження господарської діяльності 

отримали дохід (зменшений на суму непрямих податків) за попередній рік 

відповідно до облікових даних у Ф.2 «Звіті про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід)» більше 20000000,0 грн. [9, 10, 11, 12]. 

Наведена інформація у Податковій декларації з податку на прибуток та у 

додатках в обов’язковому порядку повинна бути обґрунтована як даними 

первинного обліку, так і облікових зведених регістрів. Одночасно зауважимо, 

що загального порядку щодо складання Податкової декларації не існує, тому 

кожен суб’єкт господарювання – платник податку на прибуток, повинен 

максимально дотримуватися встановлених загальних правил та принципів 

формування інформації в розрізі показників декларації, які визначені ПКУ [8, 

11, 12].  

Слід наголосити на тому, що інформація в розрізі кожного показника 

наводиться у Декларації з податку на прибуток наростаючим підсумком, 

починаючи з початку поточного року. Суми вказуються у цілих гривнях, з 

відповідним округленням. Основними звітними періодами по податку на 

прибуток є квартал, півріччя, три квартали та рік [11, 12].  

Узагальнена інформації про суму нарахованого податку на прибуток від 
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фінансового результату діяльності є публічною інформацією про підприємство 

та висвітлюється у Ф. 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний 

дохід).  

Реєстрація та фіксування даних бухгалтерського обліку про податок на 

прибуток відбувається із врахуванням методологічних вимог законодавчих 

документів задля узгодження облікової системи та оподаткування, а також 

покращення інформативності усіх показників, які впливають на суми 

нарахованого податку на прибуток; в подальшому віддзеркалення облікової 

інформації в усіх формах бухгалтерської документації, починаючи з 

первинного (оперативного), бухгалтерського, статистичного та податкового 

обліку [2].  

Тому, налаштований процес формування облікової системи, в цілому, 

стимулює достовірніше відображення інформації при практичному її 

застосуванні в бухгалтерському обліку з ціллю використання облікової 

інформації при визначенні фінансового результату до оподаткування податком 

на прибуток.  

Суму до визначення податку на прибуток здійснюють на підставі 

узагальнених даних у первинних документах та регістрах бухгалтерського 

обліку.  

На рисунку 1 представлено схему розрахунку фінансового результату в 

частині організації обліку та оподаткування його податком на прибуток.  

Для обліку нарахування та сплати податку на прибуток Планом рахунків 

на підприємствах визначено синтетичний рахунок 98 «Податок на прибуток». 

Перерахування до бюджету податку на прибуток відбувається відповідно до 

встановлених термінів на суму одночасного відображення по кредиту рахунку 

64 «Розрахунки за податками та платежами», субрахунку 641 з використанням 

додаткових аналітичних рахунків за видами податків та зборів.  
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Рисунок 1 - Схема визначення податку на прибуток на підприємстві 

Наступним кроком для наочності схематично наведено порядок 

визначення фінансового результату та обліку податку на прибуток (рис. 2).  

У фінансовому обліку визначення суми нарахованого податку на прибуток 

вважається кінцевим моментом облікового процесу. Однак, для того, щоб дійти 

до зазначеного етапу облікової роботи необхідно здійснити ряд процедур у 

відповідності до вимог, виставлених ПСБО 17 «Податок на прибуток» та ПБО 

«Податкові різниці» [9, 10].  

Отож, вважаємо за доцільне детально висвітлити процес відображення у 

фінансовому обліку нарахування податку на прибуток, здійснення коригування 

величини нарахованого податку на прибуток на суми відповідних тимчасових 

та постійних податкових різниць відповідно до вимог Інструкції «Про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку», а також списання 

нарахованого податку на фінансовий результат діяльності підприємства.  

Підсумовуючи викладене вище, відзначимо, що зачасте та періодичне 

введення нових принципів на рівні чинного законодавства щодо нарахування 

податку на прибуток не дозволяє суб’єктам функціонування глибоко дослідити 

та вірно використовувати правила податкового законодавства.  

Регістри бухгалтерського обліку  Звіт про фінансові результати 

Об’єкт оподаткування 

Декларація з податку на прибуток  

7 Клас  

Первинні документи 

9 Клас  Доходи  Витрати 
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Рисунок 2 – Схема порядку визначення фінансового результату та  

обліку податку на прибуток на підприємствах [4] 

Враховуючи, у певній мірі, співставність податкового та бухгалтерського 

обліку з питань нарахування та відображення податку на прибуток, все ж його 

облік вважається досить працемістким.  

Загалом, враховуючи нові позитивні положення концепції оподаткування 

податком на прибуток суб’єктів бізнесових структур, все ж існуюча податкова 

схема справляння податку на прибуток має широкий спектр проблемних 

аспектів, вирішення яких можливе за умови розроблення додаткових більш 

точних методологічних рекомендацій та роз’яснень.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отож, результати 

проведеного наукового дослідження свідчать про те, що внесені законодавчі 

зміни у майбутньому забезпечуватимуть позитивний результат у вирішенні 
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існуючих на сьогоднішній день проблемних аспектів у практичній обліковій 

роботі бухгалтерів при формуванні інформації щодо обліку та оподаткування 

прибутку підприємства та спростять адміністративні процедури стосовно 

формування фінансової звітності у кінці звітного періоду, та, відповідно, 

нададуть можливість врахувати усі зміни, що внесені до Податкового кодексу 

України. 
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фінансово-господарської діяльності підприємства та впливають на кінцеві 

фінансові результати цієї діяльності. Сплата податків зумовлює вилучення з 

господарського обороту підприємства грошових коштів, що, безумовно, 

призводить до погіршення його фінансового стану, зниження маневреності 

капіталу.  

Часті зміни політики держави в сфері податкового законодавства, його 

суперечливість, неоднозначність, суб’єктивність тлумачення окремих 

податкових норм з боку органів контролю змушують власників та менеджерів 

підприємства шукати шляхи зменшення податкового навантаження на 

підприємство задля зміцнення його конкурентоспроможності на ринку. 

Світову економіку можна порівняти з айсбергом, велика частина якого 

залишається під водою. Ця підводна частина – офшори (офшорні центри, зони, 

податкові гавані, фіскальні оазиси (Free zone)). Головним елементом 

«офшоризації» є несприятливий податковий клімат країни, який може мати 

багато проявів і реалізовуватися на різних рівнях та етапах руху капіталу. 

Обрання того чи того формату податкового клімату залежить від поточного та 

цільового станів економіки країни, що бере або має намір взяти участь у 

міжнародному русі капіталу. До того ж податковий клімат країни впливає не 

лише на залучення міжнародного капіталу, а й на відтік національного 

(вітчизняного) капіталу. «Офшоризація» є однією зі складових глобалізації 

сучасного фінансового світу. Сам процес глобалізації крізь призму 

інтернаціоналізації означає колосальний перерозподіл економічного потенціалу 

у світових масштабах, який здійснюється через офшори. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціонування офшорних зон 

та питання оподаткування прибутку підприємств стало предметом дослідження 

багатьох вчених. Так, І. Д’яконова [1] зосереджує увагу на регулюванні 

діяльності офшорних зон, детінізації обігу капіталу та підвищенні фінансового 

потенціалу світового фінансового ринку. Г. В. Даценко [2] вивчала 

оподаткування прибутку підприємств та контроль за правильністю й 

своєчасністю його сплати. О. М. Откаленко [3] розглянула особливості 
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оподаткування операцій податком на додану вартість та напрями подальшої 

гармонізації цього податку у країнах-членах Європейського Союзу. Колектив 

авторів на чолі з професором О. М. Денисюком [4] дослідили оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності. А. О. Нікітішин [5] розглядає податкову 

політику в умовах економічних перетворень. 

Мета дослідження. Метою статті є теоретичне дослідження та аналіз 

впливу офшорних зон на економіку України. 

Виклад основного матеріалу. Слово «офшор» походить від англійського 

offshore – «поза берегом». Це фінансові центри / зони, території, що 

приваблюють іноземний капітал через спеціальні податкові та адміністративні 

пільги. Такі країни (території) і зони називають «фінансовим раєм» для бізнесу 

[6]. 

Офшорні зони – це позанаціональні фінансові центри / території, зони, 

головним завданням яких є створення для підприємців сприятливого валютно-

фінансового, фіскального режиму, високого рівня банківської і комерційної 

секретності, лояльність державного регулювання [7]. 

Офшорні зони характеризуються і як «специфічний інструмент 

стимулювання інвестиційної діяльності і збільшення надходжень до бюджетів 

депресивних територій, економічний ефект якого ґрунтується на явищі 

зростання державних доходів завдяки розширенню податкової бази 

(використанню її особливого виду доходів, отриманих лише від здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності) та мінімізації величини податкового 

навантаження» [8]. 

Група науковців [9] говорить про те, що в податковому контексті офшором 

є структура, яка, проводячи діяльність у будь-якій країні, не перебуває під 

податковим контролем цієї країни. В основному, щоб уникнути місцевих 

податків (чи місцевої регламентації), офшорні структури не повинні 

здійснювати місцеву діяльність (onshore) чи діяльність з резидентами країни 

(реєстрації). 

Отже, головними ознаками офшорних юрисдикцій є:   
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1) сплата податків. У переважній більшості офшорних юрисдикцій 

передбачено сплату податків. При цьому вони або не сплачують податок на 

прибуток або сплачують його за нижчою ставкою, ніж в країні резидента – 

платника податків;  

2) фінансова таємниця. Деякий рівень фінансової таємниці є наявний як в 

офшорних юрисдикціях, так і в інших країнах. При цьому переважна більшість 

країн не забезпечує захист фінансової таємниці у випадках розслідування 

правоохоронними органами іноземних країн. Головною відмінністю офшорних 

юрисдикцій є досить  жорсткі правила захисту фінансової таємниці, у тому 

числі банківської та комерційної;  

3) валютний контроль. Офшорні юрисдикції зазвичай використовують 

подвійний валютний контроль. Такий контроль по різному застосовується для 

резидентів і нерезидентів, а також для національної та іноземної валют. 

Резиденти підпадають під такий валютний контроль, а нерезиденти – ні. При 

цьому нерезиденти підпадають під звичайний контроль у випадку використання 

місцевої валюти. 

Аналізуючи світові фінансові потоки, можна помітити цікаву 

закономірність, а саме, що окремі юрисдикції або цілі зони тяжіють одна до 

одної та формують одну складну глобальну фінансову мережу. 

Україна не стоїть осторонь процесу офшоризації бізнесу. Так, в Україні, 

«дрібному і середньому бізнесу не потрібні офшори – ставка податків за 

спрощеною системою оподаткування – від 1 до 5%, що робить нашу країну 

справжнім офшором з точки зору європейців і американців. Інша справа, що 

корупція робить Україну малопривабливою для інвестицій. Щоб це виправити, 

потрібно терміново проводити реформи. Так, можливо, варто прийняти, що 

офшори – це інструмент великого бізнесу в усьому світі для інвестування і 

залучення інвестицій. Офшори можуть стати ліками для української економіки, 

одним із каналів інвестицій в країну, а значить – зростання її економіки і 

доходів українців», – зауважує Анатолій Родзинський, голова ГО «Реформи 

проти корупції» [10]. 
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Насправді офшори можуть стати своєрідними ліками для української 

економіки за рахунок незначних податків (країна перетвориться на офшор як 

Кіпр чи Мальта) і концентрація значного капіталу світу може простимулювати 

фінансову відповідальність та дисципліну перед світовими партнерами 

(глобальними компаніями і державами), а також пригальмувати розвиток 

корупції в країні. Багато чи мало українців і вітчизняний бізнес 

використовують офшори? Відповідь несподівана – не більше, ніж бізнес і 

громадяни більшості інших країн. Дані, опубліковані Міжнародним 

консорціумом журналістіврозслідувачів (ICIJ), показують, що Україна займає 

мізерно мало місця в глобальній офшорній павутині. Безпосередньо з Україною 

пов’язано лише 0,23% вузлів або 1689 з 719 000 (для порівняння частка ВВП 

України в світовому ВВП приблизно 0,12%), які пов'язані 0,25% зв'язків (3095 з 

1,3 млн). Для порівняння, кількість вузлів, які пов'язані з Росією, – 3,3%, з 

Великобританією 4,3%, зі Швейцарією 6,6%, з Китаєм 9,2%, з Гонконгом 

14,3%. Навіть якщо порівняти кількість офшорів із масштабами економік, то 

виявиться, що Україна не є лідером офшоризації з використанням послуг 

Mossack Fonseca і Commonwealth Trust Limited. Наприклад, кількість офшорів, 

пов'язаних з Росією, майже в 15 разів перевищує ту кількість, яка стосується 

України, тоді як її економіка більше від української в 14 разів. 

Україна – це карлик в офшорній галактиці, однак навіть такі дрібні об'єкти 

можуть мати складну структуру. З першого погляду може здатися, що 

українська офшорна мережа – це клубок, який неможливо розплутати і який 

складається з безлічі представників, офшорних компаній, посередників і 

контактних адрес. Але це не так. Розмір вузла залежить від кількості зв'язків з 

іншими вузлами. 

Найбільша кількість зв'язків з іншими вузлами притаманна посередникам. 

Очевидно, що роль посередника в офшорному бізнесі дуже висока. Головні 

причини, через які представник звертається за допомогою до посередника – 

конфіденційність і спрощення реєстрації офшору. Досвідчені посередники 

знайомі з ефективними агентами (приклад, Mossack Fonseca), які працюють у 

багатьох юрисдикціях з низькими податками; мають досвід оформлення 

великої кількості необхідних документів; готові надати представнику бажаний 

рівень анонімності. 
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У панамських документах зазначено 20 посередників, які зареєстровані в 

Україні: 9 з них – це фізичні особи, інші 11 – юридичні [11]. 

Рейтинг посередників відповідно до кількості зареєстрованих офшорів 

виглядає так:  

1. «ANGLO BUSINESS ADVISORS LTD.» – 110;  

2. «Tax Consulting U.K. Ltd.» – 93;  

3. «C&A Limited» – 71;  

4. «C & A PARTNERS LLP» – 38;  

5. «K. A. C. LIMITED» – 38.  

Україна є учасником міжнародної офшорної системі світу, але частка її 

незначна.  

Як показують дослідження, офшори використовують бізнесмени 

практично в усіх видах діяльності та в усіх країнах. Зрозуміло, що Україна не є 

винятком. Більше того, вітчизняні підприємці перебувають у числі лідерів за 

кількістю створених офшорних компаній, а тривала економічна криза лише 

загострює проблему оптимізації податків і бізнесу та підвищує популярність 

офшорів. Можливими причинами такого становища, за якого офшорні зони 

активно використовуються підприємцями та окремими особами в Україні, на 

нашу думку, є накопичення значних капіталів, що потребують легалізації; 

неефективність податкової політики; низький розвиток фінансового ринку; 

небезпека декларування високих доходів; корупція численних контролюючих 

чиновників; зневіра у владі; нестійкий макроекономічний стан; незахищеність 

належним чином права власності; несприятливий інвестиційний клімат та 

умови розвитку підприємницької діяльності [12]. Крім вищезазначених 

чинників, є інші мотиви використання національними підприємствами 

офшорних зон, серед яких: низька або нульова ставка податку; легкість 

реєстрації фірми; відсутність в офшорних юрисдикціях зобов’язання стосовно 

подачі звітності; рух капіталу та нерозголошення даних про його власників; 

добровільна наявність засновників фірми. На відміну від країн Заходу бізнес в 
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Україні також піддається впливу політичних та регуляторних заходів, що 

створює додаткові мотиви, здебільшого мотиви для великого бізнесу, 

працювати в Україні за посередництва офшорів. Підтвердженням існування 

перекосів у застосуванні державних інструментів регулювання української 

економіки є дані рейтингу сприятливих умов для підприємницької діяльності, 

де Україна посідає 142-е місце, що спричиняє недоотримання бюджетом 

податкових надходжень. Однак створення таких фірм в офшорних зонах не 

забороняється законом, а дохід офіційно з’являється у суб’єктів 

господарювання інших держав [12]. 

Так, наприклад, за різними даними, за останні 15 років з України виведено 

приблизно 170 млрд. дол. США. На Кіпрі, як зазначають експерти, українські 

компанії та українські багатії зберігають понад 30 млрд. дол. США, зароблених 

в Україні. Це можна пояснити тим, що між Україною та Кіпром підписаний 

договір про уникнення подвійного оподаткування та підтримку іноземних 

інвестицій. Тому сьогодні Кіпр досить активно виступає як у ролі своєрідного 

офшорного центру, так і в ролі так званого фінансового каналу, через який 

рухаються світові капітали в економіку України. Значну частину цих коштів, 

які надходять із Кіпру, можемо розглянути як прямі інвестиції українського 

походження. Згідно з даними Держкомстату, загальна сума прямих інвестицій з 

України в економіку іноземних країн на січень 2017 р. становила 6,3 млрд. дол. 

США. Акціонерний капітал з України надійшов до 47 держав світу [13]. 

Розглянемо динаміку інвестицій з України за 2012–2017 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 - Динаміка прямих інвестицій з України за 2012–2017 рр. [13] 

Країна 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Австрія 5,0 5,3 6,1 3,5 3,1 4,6 

Бiлорусь 4,1 5,8 4,1 3,8 4,3 4,5 

Латвiя 80,4 95,5 98,6 85,0 69,8 68,4 

Молдова 16,7 16,9 16,9 10,7 7,8 7,1 
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Продовження таблиці 1 

Нiмеччина 9,0 9,1 9,4 2,6 2,3 2,7 

Польща 46,3 52,3 56,4 53,4 50,2 48,7 

Росiйська 

Федерацiя 
236,6 292,6 377,9 196,4 122,8 144,1 

Угорщина 0,1 4,2 17,3 16,0 14,6 14,9 

Швейцарiя 9,2 5,7 8,2 7,3 7,3 7,1 

Грузiя 32,3 33,0 41,1 37,6 1,4 1,7 

Кiпр 5 899,7 5 917,6 5 925,1 5 926,1 5 923,7 5 930,5 

Вiрґiнськi 

Острови 

(брит.) 

25,8 25,8 25,8 25,8 51,3 57,6 

 

Аналізуючи динаміку інвестицій за 2012–2017 рр., можемо зробити 

висновок, що більше 90% інвестицій, які надходять з України до зарубіжних 

країн, становлять інвестиції до Кіпру (близько 5,9 млрд. дол. США). Незначною 

є частка інвестицій до іншої офшорної юрисдикції, а саме Віргінських Островів 

(близько 57 млн. дол. США, тобто менше 1%). Отже, справедливим буде 

стверджувати, що переважно всі інвестиції, які надходять з України, спрямовані 

в офшорні зони. Аналогічна ситуація залишається відносно сталою протягом 

усього досліджуваного періоду та коливається в інтервалі від 88% до 94% 

незалежно від збільшення обсягу інвестиційних надходжень до іноземних країн 

та до зазначених офшорних зон загалом. Однак частина капіталовкладень до 

офшорних юрисдикцій повертається назад у вигляді іноземних інвестицій. Так, 

станом на 1 січня 2017 р. загальна сума прямих іноземних інвестицій в Україну 

становила 37,5 млрд. дол. США (Кіпр – 9,6 млрд. дол. США, Нідерланди – 5,9, 

Велика Британія – 2, Віргінські Острови – 1,6 млрд. дол. США) [14]. 

Висновки. Більшість країн світу підтримує процес боротьби з офшорами, 

тому що податки повинні сплачуватися там, де заробляється прибуток. Але 

світова практика показує, що офшорний капітал не зникне в доступній для 

огляду перспективі. Він зазнає істотних змін, стаючи більш прозорим і 

передбачуваним. Але стан податкової конкуренції та інвестиційної 

привабливості окремих юрисдикції буде завжди визначати потоки капіталу в 

світовій економіці. Все це вимагає комплексного підходу до вирішення даних 

проблем. Найважливішими його напрямами повинні стати вдосконалення 
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податкової політики, зниження адміністративних бар'єрів і створення інших 

сприятливих умов для ведення підприємництва в Україні, альтернативних 

офшорним. надзвичайно важливим для України є формування оптимальної 

інституційної системи. Вдосконалення системи валютного контролю 

неможливе без вдосконалення існуючої системи державних органів, що 

здійснюють контроль у сфері валютних відносин. На сьогодні існує 

інституційна система з головним органом валютного контролю – Національним 

банком України, у структурі якого функціонує Департамент валютного 

контролю і ліцензування, а також частково делеговані повноваження обласним 

управлінням Національного банку України та Міністерству фінансів, 

Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, Міністерству 

зв'язку та іншим органам. 
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Постановка проблеми. Тенденції розвитку сучасного суспільства 

обумовлюють трансформацію усталених підходів до управління економічними 

процесами, в тому числі тими, що пов’язані з формуванням і використанням 

трудових ресурсів підприємств. Закономірно перед менеджерами постають нові 

виклики, які пов’язані з адаптацією існуючих інструментів і методів управління 

до нинішніх тенденцій економічного розвитку. За таких обставин зростає попит 

на якісне аналітичне забезпечення, яке формує інформаційну підтримку в 

прийнятті та реалізації управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми аналізу трудових 

ресурсів в частині організації та методики стали об’єктом наукових досліджень  

вчених-економістів, зокрема: Є.В. Мниха, Н.Л. Правдюк, І.Ф. Прокопенко,               

М.С. Пушкаря, М.Г. Чумаченка, О.Ю. Шоляк, Д.М. Ядранського та ін. 

Віддаючи належне науковим доробкам вчених, необхідно відзначити, що 

окремі аспекти, зокрема трактування трудових ресурсів як об’єкта 

економічного аналізу в контексті формування аналітичного забезпечення 

управління трудовими ресурсами залишаються недостатньо вивченими, 

потребують систематизації та вдосконалення. 

Метою статті є обґрунтування сутності трудових ресурсів підприємства як 

об’єкта економічного аналізу та визначення їхнього місця в понятійно-

категоріальному апараті економічної науки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах основну 

роль у виробничому процесі відіграє не фізичний капітал, а інтелектуальний, 

носіями якого є люди. Тобто відбувається переосмислення ролі людини від 

споглядальницького до дієвого чинника виробництва, без урахування якого 

нівелюються будь-які перспективи розвитку підприємства в умовах 

конкурентного середовища. Наслідком цього є зміщення бази управління від 

традиційних економічних активів до нетрадиційних, якими є трудові ресурси.  

Формування нової парадигми управління трудовими ресурсами неможливе 

без налагодженої системи аналітичного забезпечення як інформаційної бази 

прийняття управлінських рішень. У зв’язку з цим закономірною виникає 

потреба в обґрунтуванні місця трудових ресурсів в понятійно-категоріальному 

апараті економічної науки та системі об’єктів економічного аналізу. 
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Вивчення літературних джерел з питань економіки дало змогу встановити, 

що дослідженням проблеми людини, її ролі та місця у виробничому процесі 

займалися чимало вчених. На основі узагальнення поглядів економістів на 

змістовне наповнення досліджуваної категорії відзначимо, що під трудовими 

ресурсами підприємства необхідно розуміти сукупну чисельність працівників, 

які, володіючи трудовими активами, а саме фізичними здібностями, освітою, 

досвідом та професійними знаннями, здатні забезпечувати провадження 

виробничого процесу. 

Під об’єктом економічного аналізу розуміють те, на що спрямований 

процес пізнання, тобто пізнавальну діяльність, що існує поза свідомістю 

людини і незалежно від неї [3, с. 42]. Таке широке трактування об’єкта 

економічного аналізу призвело до того, що фактично в кожній науковій праці 

наведено різні їх переліки, які хоча й не суттєво, проте відрізняються між 

собою.  

Деякі економісти узагальнено підходять до характеристики об’єктів 

економічного аналізу, виділяючи як об’єкт усю господарську діяльність 

підприємства. В такому разі об’єкт економічного аналізу асоціюється з його 

предметом, з чим важко погодитися. З огляду на це ми поділяємо думку вчених, 

які об’єкт деталізують на окремі господарські процеси, економічні явища, 

показники (виробництво, ресурси, фінансові результати та ін.). З останнього 

випливає, що об’єкти економічного аналізу охоплюють як матеріальні, так і 

нематеріальні ознаки, є тривалими або дискретними у просторово-часовому 

вимірі, наслідком чого є різноманітність підходів до їх тлумачення. 

Загалом на основі вивчення й аналізу наукових джерел можна простежити 

два основні дослідницькі підходи до комбінування об’єктів економічного 

аналізу: структурний (ґрунтується на організаційній структурі підприємства) та 

виробничий (в основу покладено класифікацію господарських процесів). У 

межах першого підходу до класифікації об’єктів економічного аналізу можна 

віднести виробничу, маркетингову, фінансову, комерційну та іншу діяльність 

підприємства, виробничі й управлінські структури тощо, а другого – 

господарські процеси в цілому, забезпеченість трудовими, матеріальними і 

фінансовими ресурсами, виробництво й реалізацію продукції, фінансові 

результати роботи [2]. 
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В контексті аналізу трудових ресурсів деякі вчені у якості об’єктів 

виокремлюють певні напрями дослідження, за якими необхідно організовувати 

аналітичний процес. М.Г. Чумаченко підкреслював, що предметом дослідження 

аналітика є чисельність, склад та рух робочої сили; фонд робочого часу; 

трудомісткість продукції; продуктивність праці [1, с. 377]. Подібної точки зору 

щодо структуризації об’єктів економічного аналізу дотримуються й інші 

науковці, які в процесі аналітичної роботи рекомендують досліджувати рівень 

забезпеченості підприємства трудовими ресурсами (склад, структура кадрів, їх 

рух), здійснювати оцінку професійного складу й рівня підготовки кадрів, 

ступеня використання робочого часу, рівнів продуктивності й ефективності 

праці, акцентувати увагу на пошук невикористаних резервів тощо. 

Отже, дослідники абстрагуються від деталізації об’єктів аналізу, таких як 

склад трудових ресурсів, витрати на їх формування, використання та 

відтворення тощо, тобто тих об’єктів, раціональне управління якими, зрештою, 

і визначає кінцеві показники трудової діяльності (виробіток, продуктивність 

праці). Тому підхід, в основу якого покладено штучне обмеження переліку 

об’єктів економічного аналізу, на наш погляд, є невиправданим, адже позбавляє 

можливість аналітика отримати вичерпну інформацію про трудові ресурси 

підприємства.  

Вагомий внесок у вивчення представленого питання здійснив                       

Д.М. Ядранський. Досліджуючи проблемні питання економічного аналізу 

трудових ресурсів з позиції соціально-економічної категорії «праця», вчений 

сформував інституційну модель аналізу праці, в рамках якої запропонував такі 

об’єкти, як кількісна й якісна структура працівників, соціальні та виробничі 

норми праці, час роботи і відпочинку, заробітна плата, сукупні витрати, 

продуктивність праці, екологічні об’єкти, соціальне самопочуття [5, с. 201].      

О.Ю. Шоляк вважає, що об’єктом діагностики є персонал підприємства та його 

освітній рівень; витрати підприємства на збільшення вартості людського 

капіталу; дохідність людського капіталу; втрати робочого часу; кількість 

виробленої продукції [4, с. 157]. 



133 

Не заперечуючи правильність поглядів учених щодо визначення переліку 

об’єктів економічного аналізу, все-таки необхідно внести деякі уточнення. На 

нашу думку, доцільно серед об’єктів економічного аналізу виділити витрати на 

формування (витрати на пошук і первинне навчання персоналу) та розвиток 

(витрати, пов’язані з навчанням, проведенням курсів підвищення кваліфікації 

та перепідготовки) працівників. Крім того, склад об’єктів економічного аналізу 

доречно доповнити трудовими активами працівників, зокрема їх фізичними 

здібностями, освітою, досвідом та професійними знаннями. Введення в сферу 

аналітично-дослідницького процесу таких об’єктів є закономірним явищем, 

оскільки диктується нинішньою соціально-економічною ситуацією, а саме 

зростанням рівня мобільності кадрів, інтелектуалізацією праці та соціалізацією 

економічних відносин, що приводить до зростання трудових витрат та їх частки 

в структурі загальних витрат підприємства. 

Таким чином, на основі систематизації існуючих підходів учених до 

групування об’єктів економічного аналізу та з урахуванням власного бачення у 

вирішенні окресленого проблемного питання проведемо структуризацію 

об’єктів, за якими, на наше переконання, доцільно проводити аналітичні 

процедури з подальшим групуванням результатів дослідження та наданням їх 

управлінській ланці для прийняття рішень (рис. 1).  

Практична реалізація зазначеного підходу до виокремлення об’єктів 

економічного аналізу дає змогу формувати актуальну інформацію для 

раціонального управління трудовими ресурсами, оцінити ефективність 

вкладень у формування та професійний розвиток працівників, виявити вплив 

зміни вартості трудових активів на показники діяльності підприємства. 
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Рисунок 1 - Трудові ресурси в системі об’єктів економічного аналізу 

Висновки і перспективи подальших досліджень. В сучасних умовах 

ведення бізнесу набувають актуальності проблеми, обумовлені існуванням 

неузгодженості позицій економістів щодо місця й ролі людського чинника у 

функціонуванні суб’єкта господарювання. Відсутність термінологічної єдності 

в частині виокремлення сутнісних ознак трудових ресурсів ускладнює і без того 

непростий процес їх ідентифікації як об’єкта економічного аналізу. З метою 

вирішення даного проблемного питання наведено визначення трудових 

ресурсів, як сукупної чисельності працівників, які, володіючи трудовими 

активами, а саме фізичними здібностями, освітою, досвідом та професійними 

знаннями, здатні забезпечувати провадження виробничого процесу. 

Запропонований підхід до розуміння сутності трудових ресурсів дав змогу 

структуризувати систему об’єктів економічного аналізу, що сприяє зростанню 

якісного рівня інформаційно-аналітичного забезпечення управління трудовими 

ресурсами підприємств в умовах становлення та розвитку економіки знань. 
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М’ясо є одним із важливих продуктів в харчуванні людини. Воно є 

головним джерелом постачання незамінних тваринних білків для організму 

людини. В м’ясних продуктах міститься значна частина мінеральних речовин 

(залізо, калій, кальцій, магній, цинк, мідь, фосфор, селен) та важливих для 

здоров’я людини вітамінів групи В (ніацин, холін, рибофлавін, вітаміни В6 і 

B12), вітамін А, вітамін D. Відповідно розвиток людини і структурних 

складових її ресурсного потенціалу в значній мірі визначається рівнем 

споживанням м’яса і м’ясопродуктів відповідно до потреб організму за 

науково-обґрунтованими нормами, раціональною видовою структурою, 

асортиментом. При цьому тваринницька продукція, а також навколишнє 

природне середовище мають бути екологічно безпечними для здоров’я людини.  

В той же час на рівень споживання населенням країни м’яса і 

м’ясопродуктів чинить вплив ціла низка культурних, соціальних і економічних 

факторів. Серед головних з них є обсяги виробництва продукції, її надлишок 

або дефіцит на ринку, ціни, доходи громадян, культура споживання та інші.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на надзвичайну 

важливість м’яса і м’ясопродуктів в житті людини рівень функціонування 

даного ринку є предметом уваги як державних органів влади так і науковців. 

Серед численної кількості досліджень варто виділити праці Варченко О.М., 

Свиноуса І.В. і Липкань О.В. [3], Власенко І.Г., Власенка В.В. і Лоянича Г.С. 

[4], Дієсперова В.С. [5], Карп’як М.О. [6], Кернасюка Ю.В. [7, 8], 

Ляховської О.В. [10], Шиян Н.І. [20], Шлапак О.В. [21] та інших. Проблеми 

споживання м’яса і м’ясопродуктів знайшли своє відображення в публікаціях 

Мудрака Р.П. і      Музики Б.Б. [11], Сегеди С.А. [14, 15, 16, 17, 26], Козак О.А і 

Грищенко О.Ю. [9]. Проте залишається ціла низка невирішених питань: 

досягнення науково-обґрунтованих норм споживання м’яса і м’ясопродуктів, їх 

залежність від обсягів виробництва та імпорту продукції, доходів громадян і 

ринкових цін.  

Крім того, рівень споживання м’яса і м’ясопродуктів справляє сильний 

вплив на соціально-медичну та економічну сфери життєдіяльності людини. Так 
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науковці із Сербії у своєму дослідженні виявили тісний зв’язок між 

споживанням продуктів харчування і основними показниками смертності 

населення. Зокрема, було доведено наявність оберненого зв’язку між 

споживанням яловичини і смертністю людей від новоутворень, ішемічної 

хвороби серця і цукрового діабету [24].  

Інша група науковців дослідили взаємозв’язок між соціально-

демографічними індикаторами розвитку людини та споживанням продовольчих 

товарів. Було виявлено прямий зв’язок між споживанням м’яса і рівнем 

народжуваності, очікуваною тривалістю життя і рівнем фертильності жінок; 

зворотній зв’язок спостерігався з рівнем смертності населення [26].  

Виклад основних результатів дослідження. Протягом 1990-2001 рр в 

Україні спостерігається поступове зменшення споживання м’яса та 

м’ясопродуктів з 68,2 до 31,1 кг на одну особу, або на 54,40% (рис. 1). Однак 

починаючи з 2002р обсяги споживання в Україні поступово збільшуються з               

32,6 кг до 56,1 кг у 2013 році. Максимально досягнутий рівень споживання 

м’ясопродуктів (2013 рік) був менший показника 1990 року на 17,74% та 

нижчий раціональної норми (80 кг) – на 29,88%. З 2014 року споживання м’яса 

та м’ясопродуктів зменшено до 52,8 кг на одну особу в 2018 році.  

Дослідження показали, що протягом 1990-2003 рр обсяги споживання 

м’яса забезпечувались його виробництвом всередині країни, але раціональної 

норми у розрахунку на одну особу на досягали. Починаючи з 2004р до 2013р 

спостерігалась зворотна тенденція – обсяги споживання м’яса та 

м’ясопродуктів перевищували обсяги виробництва. Дефіцит м’ясних продуктів 

частково ліквідовувався за рахунок імпортованої продукції. З 2014 року обсяги 

виробництва знову почали перевищувати обсяги споживання м’ясопродуктів на 

5-6%, але не досягали раціональних норм. Відповідно, стверджувати, що 

чинником виникнення дефіциту м’яса та м’ясопродуктів в Україні є їх експорт, 

ми не можемо. В той же час виробництво м’яса у розрахунку на особу не 

забезпечувало раціональної норми споживання.  

Пропозицію м’яса на ринку формують чотири основі його види – 
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яловичина і телятина, свинина, баранина і козлятина та птиця усіх видів. 

Впродовж  1990-2018 рр. на ринку м’яса відбулися суттєві зміни. Особливо 

вразливим є те, що зменшилось виробництво яловичини і телятини з 38,3 до 8,5 

кг на одну особу, або в 4,5 рази (рис. 2).  

Виробництво м’яса свинини знизилось за 1990-2005 рр із 30,4 до 10,5 кг на 

особу, або в 2,9 рази, але протягом 2006-2018 рр спостерігається повільне його 

збільшення – до 16,6 кг на особу. Виробництво м’яса птиці зменшилось за 

1990-2000 рр. із 13,7 кг до 3,9 кг на особу, але за 2001-2018 рр. спостерігається 

його нарощування з 4,9 до 29,8 кг, або в 6,1 рази.  

Дослідження засвідчили суттєві структурні зміни у виробництві м’яса. 

Якщо в 1990 році в пропозиції м’яса частка яловичини займала 45,6%, то в                 

2018 році вона знизилась до найнижчого показника – 15,2%, або в 3 рази. 

Частка свинини знизилась відповідно з 36,2% до 29,7%, або на 6,5 відсоткових 

пункти. Натомість питома вага м’яса птиці всіх видів протягом 1990-2018 рр. 

зросла з 16,3% до 53,3%, або в 3,3 рази. Частка інших видів м’яса (баранина, 

кролятина, конина) знизилась з 1,9 до 1,8%. 

Зазначені зміни знайшли своє відображення на попиті населенням країни 

на продукцію. Так зростання споживання м’яса у період 2007-2018 рр. 

забезпечувалось переважно за рахунок м’яса птиці (сальдо в 2018 році +203 

тис. т) і лише частково за рахунок яловичини й телятини (сальдо в 2018 році 

+41 тис. т). Обсяги виробництва свинини в країні не задовольняють наявний 

попит на продукцію (рис. 3), що частково протягом тривалого періоду 

задовольнявся за рахунок імпорту. Це свідчить про необхідність активізації 

розвитку галузі свинарства в Україні.  

Наступним етапом нашого дослідження було виявити наявність та тісноту 

зв’язку між рівнями споживання м’яса і м’ясопродуктів (загалом і в за видами) 

та факторами, що їх обумовлюють за допомогою методики кореляційно-

регресійного аналізу [22, 23]. Відповідно споживання населенням країни 

м’ясної продукції загалом буде результативною ознакою (Y).  

Одним із важливіших факторів задоволення попиту людини на 

м’ясопродукти є достатній рівень виробництва їх в середині країни (x1).  

Попит і пропозиція продукції залежать від рівня цін та доходів населення 
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країни. В ринкових умовах функціонування економіки найбільшої ваги серед 

доходів громадян країни має рівень заробітної плати. Для точності дослідження 

середньомісячну заробітну плату, що визначена у гривнях, нами було 

переведено в долари США (x2), що є наступним фактором впливу на рівень 

споживання м’яса і м’ясопродуктів.  

Важливим чинником в забезпеченні споживачів продуктами харчування, 

особливо м’ясом і м’ясопродуктами, є частка споживчих витрат на продовольчі 

товари (х3).  

В ринкових умовах темпи зростання заробітної плати можуть не 

співпадати з темпами зростання цін на основні продукти харчування. Тому ще 

одним фактором впливу нами було обрано індекс споживчих цін на м’ясо і 

м’ясопродукти (x4). 

Задоволення попиту людини на продукти харчування крім внутрішнього 

виробництва можливе також і за рахунок імпорту відповідної продукції, 

особливо, якщо виробництво такої продукції в Україні відсутнє. Відповідно 

обсяги імпорту основних продуктів харчування будуть здійснювати певний 

вплив на рівень їх споживання в середині країни (x5).  

Обробка даних була проведена нами за допомогою програмного продукту 

Microsoft Exel. Для оцінки тісноти (сили) зв’язку в кореляційному аналізі нами 

використовувалась шкала Чеддока: слабкий – від 0,1 до 0,3; помірний –                          

від 0,3 до 0,5; помітний – від 0,5 до 0,7; високий – від 0,7 до 0,9; вельми 

високий (сильний) – від 0,9 до 0,99 .  

В результаті проведеного аналізу нами було виявлено прямий і сильний 

зв’язок між рівнем споживання м’яса і м’ясопродуктів та середньомісячною 

заробітною платою покупців (r=+0,9185, p˂ 0,001) (табл. 1). Коефіцієнт 

детермінації r
2
=0,8436 свідчить, що варіація результативної ознаки Y 

(споживання м’яса і м’ясопродуктів) обумовлена варіацією факторної ознаки 

(x2) на 84,36%. Це свідчить про значний вплив доходів громадян країни на 

споживання продукції. 

Дослідженнями було виявлено високий і прямий зв’язок між обсягами 

виробництва (x1) та споживанням м’яса і м’ясних продуктів (r=+0,8792, 

p˂ 0,001), а також помітний зв’язок із обсягами імпорту (x5) продукції 
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(r=+0,6004). Останній фактор свідчить, що обсяги виробництва м’яса чи 

м’ясопродуктів в країні є недостатні (нестабільні) або мають вищу ціну 

порівняно з імпортованою продукцією.  

Зв’язок результативної ознаки з часткою споживчих витрат на продовольчі 

товари (x3) є оберненим і високим (r=-0,8923, p˂ 0,001). Відповідно, підвищення 

рівня життя населення країни буде зумовлювати зниження частки витрат на 

продовольство, що в свою чергу сприятиме збільшення споживання м’яса і 

м’ясопродуктів і навпаки.  

Результати кореляційного аналізу засвідчили обернений і помірний зв’язок 

(r=-0,3079, p˂ 0,1997) між споживання продукції та індексом споживчих цін на 

м’ясопродукти (x4). Тобто, цей фактор не справляв суттєвого впливу на 

результативну ознаку і фактично є статистично незначущим в подальших 

розрахунках.  

Для дослідження форми зв’язку, вагомості впливу (тісноти зв’язку) всіх 

факторів (обсяги виробництва продукції, середньомісячна заробітна плата, 

частка споживчих витрат на продовольчі товари, індекс споживчих цін 

продукцію та обсяги імпорту) на рівень споживання м’яса і м’ясопродуктів, 

причинно-наслідкової залежності між залежними і незалежними змінними нами 

було використано методику множинного (багатофакторного) кореляційно-

регресійного аналізу [22, с.63-69; 23, с.53-84]. Для об’єктивності результату ми 

перевірили колінеарну діагностику, сутність якої полягає у виключенні тих 

факторів, що показали значну взаємну кореляцію (r>0,80), а саме: парний 

коефіцієнт кореляції частки споживчих витрат на продовольчі товари                              

(r=-0,8891), що корелював з рівнем середньомісячної заробітної плати.  

В результаті розрахунків нами було одержано рівняння множинної регресії 

залежності споживання м’яса і м’ясопродуктів від незалежних факторів (обсяг 

виробництва, середньомісячна заробітна плата, обсяг імпорту):  

 

Параметри регресії (а1, а2, а3) показують, що при збільшенні обсягів 

виробництва м’яса і м’ясопродуктів в Україні на 1 кг/особу рівень їх 
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споживання збільшиться в середньому на 0,58 кг; при підвищенні 

середньомісячної заробітної плати на 1 дол. США – на 0,02 кг; а при 

збільшення обсягів імпорту на 1 кг/особу – на 0,74 кг.  

Оскільки розраховані коефіцієнти (параметри) множинного регресії не 

можуть дати чіткого і повного уявлення про істотність впливу кожного з 

включених до моделі факторів на результативну ознаку нами було визначено 

коефіцієнти еластичності – Е1=0,5519; Е2=0,1177; Е3=0,0917. Звідси можна 

зробити висновок, що збільшення на 1% обсягів виробництва м’яса і 

м’ясопродуктів призведе до збільшення їх споживання відповідно на 0,5519%, 

середньомісячної заробітної плати – на 0,1177%, обсягів імпорту продукції – на 

0,0917%. Тобто, найбільший вплив на рівень споживання м’яса та 

м’ясопродуктів в Україні має обсяг їх виробництва всередині країни.  

Коефіцієнт множинної (сукупної) кореляції трьох факторів показує, що 

тіснота зв’язку складає R=0,9875, що оцінюється як вельми висока (сильна).  

Коефіцієнт множинної детермінації R
2
=0,9751 свідчить, що 97,51% всієї 

варіації споживання м’яса і м’ясопродуктів обумовлені сукупною дією 

досліджуваних змінних – обсягу виробництва, середньомісячної заробітної 

плати, обсягу імпорту продукції. Решта 2,49% обумовлені впливом на 

результативну ознаку інших чинників, що не враховані в моделі.  

Фактичне значення критерію Фішера Fф=195,926 перевищує його 

табличний (критичний) рівень Fк=3,29, отже ймовірність випадково отримати 

розраховане значення F-критерію не перевищує дозволений рівень значущості 

5%. Таким чином підтверджується статистична значущість всього рівняння 

множинної регресії і показника тісноти зв’язку – множинного коефіцієнта 

кореляції.  

Розраховані критерії Стьюдента t1=8,8053, t2=3,4229 і t3=3,7371 

перевищують табличне значення (tк=2,1098). Відповідно нульова гіпотеза про 

незначущість коефіцієнта множинної регресії відкидається, тобто він є 

статистично значущим.  

Для з’ясування вагомої частки впливу кожного із факторів на мінливість 

результативної ознаки нами було проведено розкладання загальної варіації 
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споживання м’яса і м’ясопродуктів на фактори. Для цього було визначено                    

β-коефіцієнт (з 95% довірчим інтервалом). β-нестандартизований коефіцієнт 

показує, наскільки результат змінюється з одним факторним, коли всі інші 

фактори зберігаються постійними. Отримано двостороннє значення p, що 

вказує на статистичну значущість при меншій ніж 0,05 похибці. Весь 

статистичний аналіз проводився за допомогою програмного продукту MS Exel. 

Розрахунки свідчать, що головним чинником варіації обсягу споживання 

м’яса і м’ясопродуктів є обсяги виробництва продукції – 52,99% впливу. 

Другим за значимістю є рівень заробітної плати – 29,30% впливу. Зміна обсягів 

імпорту м’яса і м’ясопродуктів забезпечує лише 15,22% впливу.  

Таким чином, обсяги виробництва м’яса і м’ясопродуктів справляють 

значний вплив на рівень їх споживання. Відповідно цей фактор потребує 

особливого вивчення з точки зору достатності виробництва аграрно-

продовольчої продукції. 

Споживання м’яса та м’ясних продуктів в Україні обумовлене видовою 

структурою їх пропозиції. На вибір певного виду м’яса впливають доходи 

громадян, рівень виробництва продукції та імпорту продукції, вподобання 

споживачів, смакові якості продукції, релігійні чинники, сезонність 

виробництва та інші. Тому наступним кроком нашого дослідження було 

виявити форму, тісноту і напрямок зв’язку між результативною та факторними 

ознаками.  

Залежною (результативною) змінною в нашому дослідженні є загальний 

рівень споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні (Y).  

В якості незалежних (факторних) ознак нами було взято рівень 

виробництва яловичини і телятини (x1), свинини (x2), м’яса птиці всіх видів (x3) 

та інших видів м’яса (баранина і козлятина, конина, кролятина, тощо) – (x4).  

В результаті проведеного кореляційного аналізу нами було виявлено 

сильний обернений зв’язок між споживанням м’яса і м’ясопродуктів та 

обсягами виробництва яловичини в країні (r=-0,9471, p˂ 0,001).  

Тобто, яловичина не користується особливим попитом у споживачів. Серед 
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основних причин можна виділити відсутність культури споживання яловичини 

в Україні, а також низький рівень доходів населення. Основними споживачами 

продукції скотарства залишаються переробні підприємства.  

Натомість результати аналізу показали прямий і сильний зв’язок між 

результативною ознакою і обсягами виробництва м’яса птиці (r=+0,9619, 

p˂ 0,001). Коефіцієнт детермінації r
2
=0,9253 свідчить, що варіація споживання 

обумовлена варіацією виробництва м’яса птиці на 92,53%. Таким чином, 

подальше збільшення пропозиції м’яса птиці на ринку буде зумовлювати 

підвищення рівня споживання м’яса і м’ясопродуктів загалом. Фактично, м’ясо 

птиці через відносну фінансову доступність стало головним видом м’яса для 

населення країни.  

Також дослідженнями було виявлено помітний і прямий зв’язок між 

результативною ознакою і обсягами виробництва свинини (r=+0,5554, p=0,01) 

та слабкий зв’язок з іншими видами м’яса (r=+0,0980, p=0,134).  

Для виявлення причинно-наслідкових залежностей між споживанням м’яса 

(результативна ознака) і обсягами його виробництва за видами (незалежними 

змінними) нами було використано методику множинного (багатофакторного) 

кореляційно-регресійного аналізу. Після виключення статистично незначущих 

факторів (виробництво свинини та інших видів м’яса) та колінеарних факторів, 

що показали взаємну кореляцію (виробництво яловичини), в розрахунках 

залишилась лише одна змінна – виробництво м’ясо птиці.  

Результати кореляційно-регресійного аналізу виявились наступними:  

1) коефіцієнт кореляції (r) – 0,9619, отже, щільність зв’язку дуже висока;  

2) коефіцієнт детермінації (r
2
) – 0,9253, отже, мінливість функції на 92,53% 

визначається мінливістю вибраних факторів;  

3) критерій Фішера: Fф=210,65, Fк=4,45; Fф˃ Fк, отже, нульова гіпотеза про 

відсутність зв’язку між показниками відкидається – модель адекватна 

реальності;  

4) критерій Стьюдента: tф=14,5137; tк=2,1098; tф˃ tк, отже, нульова гіпотеза 

про незначущість коефіцієнта регресії відкидається – він є статистично 

значущим;  

5) рівняння регресії має вигляд:  



144 

 

Рівняння регресії показує, що при збільшенні обсягів виробництва м’яса 

птиці в розрахунку на 1 кг/особу загальне споживання м’яса і м’ясопродуктів в 

країні збільшиться на 1,13 кг/особу.  

Наступним кроком нашого дослідження було з’ясувати наявність та 

щільність зв’язку між обсягами споживання окремих видів м’яса (яловичина, 

свинина, м’ясо птиці всіх видів) з головними факторами впливу – обсяги 

виробництва та імпорту продукції, індекс споживчих цін на неї та рівень 

доходів громадян.  

Дослідження показали дуже щільний прямий зв’язок між рівнем 

споживання яловичини та обсягами її виробництва в країні (r=+0,9629, 

p˂ 0,001).  

Зв’язок між обсягами імпорту продукції та її споживанням був помітний 

(середній), але цей показник був статистично незначущим (r=+0,5696, p˃ 0,05). 

Тіснота зв’язку між доходами громадян (r=+0,1881) та індексом споживчих цін 

(r=-0,1751) була слабкою. Таким чином споживання яловичини залежить лише 

від обсягів її пропозиції на ринку. Виявлена слабка тіснота зв’язку між 

середньомісячною заробітною платою свідчить про низьку культуру 

споживання яловичини населенням країни або переважання інших видів м’яса в 

харчуванні. 

Дослідження показали сильний прямий зв’язок між споживанням свинини 

та доходами громадян (r=+0,7768, p=0,003) і прямий помітний зв’язок з 

обсягами імпорту продукції (r=+0,5914, p=0,04). Це означає, що попит на 

свинину в середині країни обмежується низьким рівнем доходів населення 

країни. В зв’язку з цим споживачі купують імпортовану продукцію (м’ясо 

свиней та субпродукти), вартість якої є нижчою за вітчизняну. Щільність 

зв’язку з іншими факторами була слабкою та статистично незначущою.  

Прямий помітний зв’язок також було виявлено між обсягами виробництва 

та споживання м’яса птиці всіх видів (r=+0,6466, p=0,02). Це свідчить, що 

потребу в м’ясі і м’ясопродуктах значна частина населення задовольняє за 

рахунок більш доступного за ціною м’яса птиці. Зв’язок з іншими факторами 

(середньомісячна заробітна плата, індекс споживчих цін, обсяги імпорту 

продукції) був слабкий та статистично незначущий.  
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Висновки.  

1. В Україні спостерігається невідповідність рівнів споживання м’яса і 

м’ясопродуктів їх раціональній нормі, що обумовлено занепадом деяких 

галузей тваринництва та низьким рівнем доходів більшості населення країни. З 

2001р в країні спостерігається поступове зростання споживання м’яса і 

м’ясопродуктів населенням України. Проте рівня 1990 року (68 кг на особу) 

досі не досягнуто.  

2. До 2014 року обсяги споживання м’яса та м’ясопродуктів перевищували 

обсяги їх виробництва. Даний факт стимулював збільшення імпорту продукції в 

країну, особливо свинини.  

3. Протягом 1990-2018 рр. кардинальних змін зазнала структура 

виробництва м’яса. Частка м’яса птиці досягла 53,3%, свинини – 29,7% і 

яловичини – 15,2%.  

4. На рівень зміни обсягу споживання м’яса і м’ясопродуктів найбільший 

вплив мають розмір середньомісячної заробітної плати, обсяги виробництва та 

імпорту продукції. Таким чином зростання доходів громадян є вагомим 

фактором збільшення споживання продукції. Також це потребує інтенсифікації 

розвитку галузі тваринництва.  

5. Рівень споживання м’яса і м’ясопродуктів перебуває в прямому зв’язку з 

обсягами виробництва м’яса птиці (дуже висока тіснота) і свинини (помітна 

тіснота). Обернений сильний зв’язок спостерігається з обсягами виробництва 

яловичини.  

6. Головним фактором зміни обсягу споживання яловичини населенням 

України є обсяг її виробництва всередині країни. Варіація попиту на м’ясо 

птиці також перебуває в помітному зв’язку з обсягами її виробництва. Зміна 

споживання свинини обумовлюється дією таких факторів як розмір 

середньомісячної заробітної плати і обсяги імпорту продукції.  
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Постановка проблеми. Ринкові трансформації економічної системи 

України суттєво змінили умови та принципи формування фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання. Сучасний стан розвитку економіки України 

характеризується високим динамізмом змін зовнішнього середовища, що 

обумовлює підвищення рівня фінансових ризиків та загострює проблему 

нестачі фінансових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню моніторингу 

управління фінансовими ресурсами підприємства приділяли увагу багато 

авторів, серед яких варто відзначити: Василика О. Д., Балабанова І. Т. 

Поддєрьогіна А. М., Мочерного С. В., Радіонова В. М., Бєлоліпецького В. Г. та 

інших. 

https://orcid.org/0000-0001-6961-8923
https://publons.com/researcher/1975269/anastasiia-abdullaieva-anastasiia-gromova/
https://orcid.org/0000-0003-3326-4742
https://publons.com/researcher/1847886/olha-hromova/


149 

Мета статті. В таких умовах виникає необхідність формування нового 

механізму управління джерелами фінансових ресурсів на мікрорівні, 

орієнтованого на зростання та ефективне використання об’єктів майнового 

потенціалу підприємств при забезпеченні їх стійкості та допустимого рівня 

ризиків.  

Виклад основного матеріалу. В основу прийняття управлінських рішень 

щодо фінансових ресурсів необхідно покласти систему моніторингових 

досліджень, яка б дала змогу оперативно реагувати на зміну вартості та 

структури джерел фінансових ресурсів підприємств та забезпечувала прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Системи моніторингу являє собою синтез аналізу, контролю, планування й 

займає особливе місце в системі управління підприємствами. Моніторинг 

здійснює об’єктивну фінансову оцінку сильних та слабких сторін підприємства, 

а також дозволяє попередити банкрутство та кризові ситуації. 

Саме система моніторингу відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію 

фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття 

інвестиційних і фінансових рішень. Якщо розглядати моніторинг результатів 

діяльності підприємства як сукупність процедур, то його можна визначити як 

безперервний процес збору й аналізу інформації, яка дозволяє уповноваженим 

органам, а також зацікавленим особам і установам приймати необхідні рішення, 

націлені на підвищення результативності діяльності органів влади, бюджетних 

установ, цільових програм [1, с.186]. 

Важливим є вибір діапазону моніторингу, оскільки йдеться про обмежений 

у часі період, який розглядають у поточній площині (години, дні, тижні, тощо). 

Ґрунтуючись на цих характеристиках, можна стверджувати, що моніторинг є 

складовою функції менеджменту – контролювання, але акцент зроблено на 

поточне контролювання в системі менеджменту підприємства [2, с.205]. 

Основними характеристики моніторингу є: обмеженість щодо періоду 

здійснення; поточне спрямування одержаних результатів; діяльнісний характер; 

періодичність та якість виконання [1, с. 190]. 
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Моніторинг системи управління фінансовими ресурсами підприємства – це 

динамічна система з гнучкою інфраструктурою, яка дає змогу виконувати 

постійне дослідження і спостереження за основними кількісними та якісними 

параметрами фінансово-економічної діяльності підприємств з цілю оцінки, 

контролю та короткострокового прогнозу стану економічної і ділової 

активності підприємств [3, с. 75]. 

Головною метою моніторингу фінансовими ресурсами підприємства є 

підвищення ефективності управління ними. 

Складовими елементами моніторингу є: 

- суб’єкти моніторингу (керівництво підприємства, фінансовий директор, 

головний бухгалтер, фінансовий менеджер); 

- об’єкти моніторингу (складові управління фінансовими ресурсами 

підприємства); 

-  цілі моніторингу (оцінка відповідності одержаних результатів плановим 

показникам забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємства, 

тобто визначення рівня досягнення мети та завдань управління фінансовим 

ресурсами); 

-  методи проведення моніторингу (методи збору інформації: опитування 

різних груп респондентів, тестування, збір статистичних даних про стан 

розвитку фінансового ринку; методи обробки інформації: методи статистичного 

аналізу, методи порівняння, факторного аналізу, моделювання (економіко-

математичні методи, методи теорії масового обслуговування, економічного 

аналізу та прогнозування (якісні і кількісні методи)). Всі ці методи дозволяють 

здійснити збір, зберігання, обробку і аналіз інформації, фіксацію 

найважливіших подій. Набір методів залежить від характеру та змісту 

проблеми, термінів і коштів, які виділяються на етапі постановки; 

- результати моніторингу: відстеження динаміки змін діяльності 

підприємства з метою визначення ефективності його управління фінансовими 

ресурсами; одержання інформації про необхідність корегування фінансових 

процесів). 
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Проведення моніторингу фінансових ресурсів є інструментом для 

досягнення головної мети організаційно-економічного механізму управління 

фінансовими ресурсами підприємства, саме тому моніторинг є однією із 

складових механізму. Складові елементи моніторингу управління фінансовими 

ресурсами підприємства відображено на рисунку 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Складові елементи моніторингу управління фінансовими 

ресурсами підприємства [1] 

Моніторинг здійснюється на всіх рівнях управління фінансовими 

ресурсами підприємства.  

Стратегічний моніторинг - це комплексна система стратегічних 

досліджень, яка призначення для спостереження, діагностики та створення 

основ для розробки засобів впливу на об’єкт дослідження. 

Система стратегічного моніторингу виступає як в якості регулятора, так і в 

якості об'єкта регулювання. Всі організаційні одиниці підприємства можуть 

бути зв'язані, по меншій мірі інформаційними потоками з його внутрішнім та 

зовнішнім середовищем і виконувати функції регулятора і об'єкта регулювання. 

В якості регулятора система стратегічного моніторингу управління зв'язками 

підрозділів із середовищем функціонування організації. В якості об'єкту 

регулювання система стратегічного моніторингу виступає як підсистема 

стратегічного управління, яка має свої цілі, задачі, організаційної реалізації й 

планування. 
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Фінансовий моніторинг використовує весь комплекс фінансової 

інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі 

керівництва підприємством. Тільки такий моніторинг дає можливість реально 

оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не 

тільки всієї випущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її 

видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою 

точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотримання 

розділів бізнес-плану. Найважливішим елементом моніторингу є система 

інформаційних потоків об'єкта. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, можна зробити 

висновок, що володіючи інформацією, керівник об'єкта може здійснювати 

моніторинг його діяльності. Проводити відстеження процесів у режимі 

реального часу, складання оперативних звітів про результати його 

функціонування за будь-які проміжки часу, порівняння цільових результатів з 

фактично досягнутими. На підставі такого порівняння доходять висновків 

стосовно зміни стану об'єкта, а також щодо сприятливих і несприятливих 

тенденцій розвитку зовнішніх умов. З'ясування умов зовнішнього і 

внутрішнього середовищ об'єкта веде до перегляду цільових параметрів: 

необхідно перевірити, наскільки обґрунтованими є поставлені цілі за нових 

умов, чи зможе об'єкт, зважаючи на зміни, що відбулися, досягти бажаних 

цілей. 
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забезпечення функціонування територіальних громад задля їх повноцінного 

залучення до процесів соціально-економічного зростання держави. Це 
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характер фінансових взаємозв’язків й обумовлює необхідність нарощування 

фінансової бази місцевого самоврядування і, як наслідок, зростання його 

самодостатності та фінансової незалежності.  

Фінансовий ресурс територіальної громади створюється за рахунок 

джерел, що його наповнюють. Однак для визначення фінансових можливостей 

територіальної громади в забезпеченні її соціально-економічного розвитку 

цього недостатньо. Важливо визначити її реальні і потенційні фінансові 

можливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останнього періоду 

проблеми формування бюджету об’єднаних територіальних громад та 

визначення їх фінансової спроможності вивчалися широким колом науковців та 

практиків, серед них О. Василик, О. Гетманець, О. Кириленко, В. Кравченко,                

О. Кузьменко, О. Мороз, В. Ніколенко, А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, 

О.П. Орлюк, К.В. Павлюк, В. Плаксієнко, О.О. Сунцова, Н. Ткаченко та інші. 

Правовою основою, яка регламентує управління фінансами територіальних 

громад, є зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи», Закон України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Закон 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних 

громад», Закони України «Про засади державної регіональної політики», 

Закони України «Про співробітництво територіальних громад» та інші 

Метою статті є проведення аналізу фінансової спроможності місцевих 

бюджетів України в умовах адміністративної реформи. 

Виклад основного матеріалу. Економічною основою функціонування 

кожної об’єднаної територіальної громади є ресурси якими вона володіє. 

Відповідно до чинного законодавства, матеріальною і фінансовою основою є 

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, земля 

природні ресурси, що є у власності територіальних громад.  
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Зростання власних доходів об’єднаних територіальних громад в Україні 

відбувається як в кількісному так і в якісному вираженні. Протягом 2018р. до 

загального фонду місцевих бюджетів України надійшло 234,1 млрд грн, що на 

21,5% більше ніж попереднього року. У 2019р. планується отримати доходів на 

суму 267 млрд грн. що перевищує минулорічний показник на 14,1% [3]. 

З початку проведення фінансової децентралізації доходи місцевих 

бюджетів зросли. Так у 2014р. вони становили лише 68,6 млрд грн, то по 

закінченню 2019р. їх планується отримати у 3,9 разів більше, і їх сума 

становитиме 267 млрд грн. (рис. 1). 

Такий скачок зумовлений як збільшенням кількості ОТГ з 159 у 2014 р. до 

882 у 2019 р. ( станом на 27.09.2019 р., ще 81 громада очікує призначення 

виборів). Ще однією причиною зростання доходів є збільшення відсотків 

оподаткування які залишаються на місцях.  

Це дає більше можливостей для територіальних громад для забезпечення 

делегованих повноважень держави. 

Власні доходи загального фонду ОТГ на 1 жителя у 2017р. становили                 

4965,2 грн, а у 2018р. вони зросли на 21,5% і становлять 6032,9 грн [2, c. 5]. 

 

Рисунок 1 – Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів в Україні, 

млрд. грн. 

Джерело: побудовано авторами за [8] 
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Надходження по ПДФО на одного жителя зросли на 25,5% і складають  

3557,9 грн. Доходи по місцевих податках і зборах зросли на 16,1% і становлять 

1570,6 гр. (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів в Україні 

на одного мешканця 2016-2018р.р., % та грн. 

Джерело: побудовано авторами за [8] 

Зростання наведених показників відбулося за рахунок збільшення 

середньої заробітної плати з 3200 грн у 2017 до 3723 грн у 2018р., проведених 

заходів щодо стимулювання виходу бізнесу з тіні, утворення «багатих» 

об’єднаних територіальних громад. Пожвавлення економічних відносин 

сприяло зменшенню безробіття, зростання світових цін на продукцію 

сільського господарства зумовило збільшення надходжень по єдиному податку.  

Найбільше надходжень до загального фонду об’єднаних територіальних 

громад у 2018р. припадало на ПДФО – 45% (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Структура надходжень зведених бюджетів ОТГ у 2018р. 

Джерело: побудовано авторами за [8] 

Другим за величиною каналом наповнення виступають місцеві податки і 

збори, на них припадає 25% надходжень. Найменшу частку в доходах ОТГ має 

акцизний податок – 6%. З часом структура надходжень буде змінюватись. У 

багатьох громадах не сплачується податок на нерухоме майно, або його ставка 

знаходиться на мінімальному рівні. Несплата податку спричинена тривалим 

переводом реєстрових документів бази оподаткування у електронний вигляд. 

Від початку децентралізації держава щорічно збільшує надання бюджетної 

підтримки для розбудови інфраструктури, особливо доріг. Так у 2019 р. 

передбачена субвенція місцевим органам влади у розмірі 14,7 млрд. грн. на 

реконструкцію і утримання доріг. Субвенція на соціально-економічний 

розвиток була запроваджена ще у 2014р. за цей час вона зросла у 9 разів. 

Державний фонд регіонального розвитку був запроваджений у 2015 році. 

Для підтримки реформи медицини держава виділяє субвенції на розвиток 

медицини у сільській місцевості (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Обсяги державної підтримки органів місцевого 

самоврядування, млрд грн. 

Джерело: побудовано авторами за [8] 

Капітальні видатки об’єднаних територіальних громад по Україні на 

одного мешканця у 2017 р. зросли на 12,2% у порівнянні з 2016р. У 2018 таке 

зростання становить 27,6%. Це пов’язано із збільшенням бюджету 

територіальних громад (рис 5). Видатки на будівництво та капітальний 

розвиток у 2017р. зросли на 11,1%, а 2018р. показав таке зростання на рівні 

23,3%. Зростання видатків на капітальний розвиток відбулося за рахунок 

коригування видатків на показник інфляції. А також відбулося зростання фонду 

регіонального розвитку.  Видатки на житлово-комунальне господарство у 

2017р. становлять 701 грн на одного мешканця територіальної громади. 

У 2018р. такі видатки збільшились на 10,5% у порівнянні з 2017 р. 

Зростання видатків житлово-комунального господарства майже не зазнає 

значних змін, вони лише трішки випереджають інфляцію. 
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Рисунок 5 – Видатки на одного мешканця в Україні 2016-2018 рр., грн. 

Джерело: побудовано авторами за [8] 

Далі ми розглянем структуру надходжень і видатків у Старосинявській 

ОТГ. Найбільші надходження до бюджету у Старосинявській об’єднаній 

територіальній громаді складає податок на доходи фізичних осіб ( табл. 1).  

Таблиця 1 – Структура власних надходжень Старосинявської об'єднаної 

територіальної громади загальний фонд, тис. грн. 

Доходи 2016 2017 2018 

Податок на доходи фізичних осіб 16 093 26 577 36 055 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
15 20,5 70,2 

Акцизний податок 2 084 2 598 2 648 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів 
5,5 6,1 11,8 

Податок на майно 7 254 9 062 9 697 

Єдиний податок 5 853 9 379 13 815 

Інші надходження 211 620 484,7 

Доходи від операцій з капіталом 0,9 0,6 0,4 

Джерело: побудовано авторами за [7] 

Надходження від ПДФО коливається від 51% в 2016р. до 57% у 2018р. 

Другим за величиною показником наповнення є податок на майно – 15,4% від 

наповнення бюджету у 2018р. Найменший показник у доходів від операцій 

капіталом, лише 0,0007% у 2018р. Це зумовлено відсутністю вільних грошових 

ресурсів на кореспондентських рахунках. 
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Старосинявська ОТГ є глибоко дотаційним регіоном. Офіційні трансферти 

займали 66,7% у 2016р., 58,1% у 2017р. і 56,6% у 2018р (рис. 6). Можна 

помітити позитивну динаміку у структурі наповнення загального фонду. Це 

зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати до 3723 грн. у 2018р [6]. 

Сумарні видатки Старосинявської об’єднаної територіальної громади з 

загального фонду зросли з 77,68 млн. грн. у 2016р. до 132,87 млн. грн. у 2018р 

(рис. 7). Якщо враховувати індекс інфляції то ми матимемо наступне: у 2016р. 

інфляція складала 12,4%. Номінальне зростання бюджету 2017р. складає 

42,97% або 33,38 млн. грн., тоді як  реальне зростання становить 21,38%. 

 

Рисунок 6 – Динаміка структури доходів бюджету Старосинявської 

об’єднаної територіальної громади, тис. грн. 

Джерело: побудовано авторами за [7] 

Зростання видатків зумовлене поступовою передачею державою своїх 

функцій на місця 
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Рисунок 7 – Динаміка обсягу видатків Старосинявської ОТГ, млн. грн. 

Джерело: побудовано авторами за [7] 

Інфляція у 2017 р. становила 13,7%. У 2018р. бюджет об’єднаної 

територіальної громади зріс на 12,81 млн. грн. Номінальне зростання бюджету 

становить 19,6% у той час реальне зростання склало лише 4,3%.  

Спеціальний фонд Старосинявської ОТГ має значно менше наповнення 

ніж загальний. Збільшення фонду за три роки становить 6,23 млн. грн. Якщо 

розглянути даний проміжок більш детально то усе виглядає не настільки 

позитивно. У 2017 в номінальному вираженні ресурси фонду зросли на 9,8%, 

тоді як реальне зростання є від’ємним і становить -2,3%. 2018р. показав 

номінальне зростання спеціального фонду на рівні 19,2%, з реальним 

зростанням у 4.6% [2]. 

Найбільше видатків із загального фонду бюджету Старосинвскої ОТГ іде 

на освіту (рис. 8). Причина таких надмірних витрат полягає у великій кількості 

шкіл і малій загальній кількості учнів. Небажання управління ОТГ провести 

скорочення недоукомплектованих шкіл призводить до надмірних витрат. 

Витрати на навчання одного учня в деяких школах доходять до 25 тис грн. у 

той час вартість навчанні такого самого учня в місті становить 8-10 тис. грн. 

[1]. 
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Рисунок 8 – Структура видатків Старосинявської ОТГ, загальний фонд, 

млн. грн. 

Джерело: побудовано авторами за [7] 

Найменші видатки по соціальному захисту зумовлені низькою чисельністю 

населення в громаді.  

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, 

передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства. 

Згідно ст. 89-91 БКУ видатки місцевих бюджетів поділяються на ті, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, і на ті, що можуть здійснюватися з 

окремих видів місцевих бюджетів [4]. Видатки спеціального фонду 

здійснюються за рахунок конкретно визначених джерел які закріплені у 

бюджетному кодексі України за відповідний період. У разі відсутності джерел 

надходжень до спеціального фонду такі видатки не здійснюються [3].  

Зростання видатків на освіту у 2017р. склало 9,8% - у номінальному 

вигляді, а враховуючи показник інфляції, реальне зростання видатків на освіту 

спеціального фонду склало -2,28% (рис. 9). У 2018р. відбулось скорочення 

видатків на освіту на 38%, тоді як реальне скорочення видатків за 2018р. 

становить 82,5%. 
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Рисунок 9 – Структура видатків Старосинявської ОТГ, спеціальний фонд, 

тис. грн. 

Джерело: побудовано авторами за [7] 

У зв’язку з проведенням медичної реформи і закриття сільських 

амбулаторій вдалося скоротити загальні видатки до 214,9 тис. грн. у 2018 р. 

оновлення автопарку комунальних підприємств є причиною різкого збільшення 

видатків у 2018 р., реконструкція будинків культури і закупка  в них апаратури 

у 2018 р. спричинили різке і значне зростання видатків із спеціального фонду 

місцевого бюджету. 

З створенням ОТГ у 2016р. було обраховано ПДФО на одного мешканця 

(рис. 10). Воно становить 807,72 грн. у той час середній показник по Україні – 

1403,6 грн. Такий низький показник зумовлений низькою кількістю працюючих 

у регіоні а також небажанням населення показувати власні надходження. 

У 2017р ПДФО на одного мешканця зріс на 533,48 грн. до 1341,2 грн. 

Основна причина зростання припала на підвищення мінімальної заробітної 

плати в країні з 1600 грн до 3200 грн. Зростання надходжень ПДФО на одного 

мешканця становить 66,4%. За 2019р. ПДФО яке отримують об’єднаної 

територіальної громади з одного працюючого зросли на 491,7 грн. до 1832,9 

грн. або на 36,7%. У 2018р відбулось зростання мінімальної заробітної плати на 

523 грн. Навіть враховуючи дане зростання Старосинявська ОТГ все одно 

відстає від середньо українського показника, у 2018 році він становив 3476,4 

грн. на одного мешканця. 
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Рисунок 10 – Надходження ПДФО на одного мешканця, грн 

Джерело: побудовано авторами за [7] 

Податкові надходження на одного мешканця Старосинявської ОТГ у 

2016р. складають 1579,7 грн. Загальноукраїнський показник за 2016 р. 

становить               3762,6 грн. на одного мешканця. У 2017р. показник зріс на 

855,6 грн. Зростання у 2018р становить 755,8 грн. і складає 3191,1 грн. на 

одного жителя. По Україні даний показник зріс на 1368,9 грн. до 5857,4 грн на 

одного жителя. 

Наведені дані свідчать про те, що реформа децентралізації сприяє 

поліпшенню фінансового стану місцевих бюджетів. Дає змогу розвиватися 

самостійно,  адже громада краще знає що її потрібно на даний момент і який 

вектор розвитку вибрати. Усвідомлення свої можливостей сприятиме 

швидкому розвитку таких громад, а правильна державна політика допоможе їм 

впоратися з труднощами на початковому етапі становлення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. З початком реформи 

децентралізації територіальні громади отримали у своє розпорядження значні 

фінансові ресурси у вигляді податкових надходжень і офіційних трансфертів. 

Держава за допомогою фонду регіонального розвитку надає допомогу на 

розвиток. З початком децентралізації громади отримали доступ до міжнародної 

технічної допомоги, або так званої донорської допомоги. 

Власні доходи місцевих бюджетів з початку децентралізації почали 

відігравати відчутну роль при наповненні бюджету громади. За аналізований 

період вони зросли з 8,1 до 26,0 млрд. грн. Хоча наявна позитивна динаміка 

частка офіційних трансфертів залишається на досить значному рівні (57,1% за 

2018 р.). 
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Адміністративно-територіальна реформа на сьогоднішній день набуває все 

більших обертів. Актуальним стає питання об’єднання об’єднаних 

територіальних громад з метою формування фінансово стабільного місцевого 

бюджету та зменшення навантаження на державний бюджет. Саме розкриття 

цих питань буде напрямом подальших досліджень та публікацій. 
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КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

ЗА ВИДАТКАМИ 

У статті досліджено основні засади казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за видатками. Проведено оцінку динаміки та структури видатків 

місцевих бюджетів України протягом 2015-2019 рр. за функціональною та 

економічною класифікацією. Визначено основні тенденції за 2015-2019 рр. та 

напрями видатків місцевого бюджету Вінницької області.  

Ключові слова: казначейське обслуговування, видатки місцевих бюджетів. 

Постановка проблеми. Казначейське обслуговування видатків місцевих 

бюджетів є важливим елементом бюджетного процесу на місцевому рівні. На 

органи Казначейства покладені функції введення рахунків, їх відкриття, 

закриття, обслуговування, контрольні функції тощо. З посиленням фінансової 

спроможності місцевих бюджетів, пов’язаних з процесами фінансової 

децентралізації, та розширенням дохідної бази місцевих бюджетів 

модифікуються і процеси у сфері обслуговування видатків місцевих бюджетів, 

що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою 

дослідження стали основні нормативно-правові акти, що визначають засади 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками [1; 6], 

статистичні бази даних, що стосуються предмету дослідження [2; 3; 4] та праці 

вітчизняних науковців [5; 7].  

Мета статті полягає в оцінці казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за видатками. 

Виклад основного матеріалу. Один з важливих етапів бюджетного 

процесу, на якому здійснюється  реалізація запланованих завдань і заходів 

держави – виконання бюджетів. Учасником цього процесу є Державна 

казначейська служба України, основними завданнями для якої є [1; 5]:  

https://orcid.org/0000-0002-6272-3330
https://orcid.org/0000-0002-6272-3330
https://publons.com/researcher/2224418/oksana-demchenko/
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- забезпечити якісний і оперативний контроль за своєчасністю і повнотою 

надходжень доходів до державного та місцевих бюджетів України; 

- цільове й ефективне витрачання бюджетних ре-сурсів; 

- прозорість усього процесу виконання державно-го та місцевих бюджетів 

України; 

- здійснення операцій з бюджетними коштами; 

- розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів; 

- контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень; 

- прийняття зобов'язань та проведення платежів, бухгалтерський облік та 

складання звітності. 

Окрім обслуговування, ефективність процесу здійснення видатків 

залежить від їх планування. Процес планування видаткової частини місцевих 

бюджетів нерозривно пов’язаний з планування їх дохідної частини і включає 

стадії підготовчої роботи; складання проекту місцевого бюджету; розгляд 

проекту місцевого бюджету та затвердження місцевого бюджету . 

Органи місцевого самоврядування самостійно планують видатки місцевих 

бюджетів на основі закріплених видаткових повноважень, планових показників 

обсягу доходів їх бюджету, обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених у 

проекті державного бюджету та інших вихідних матеріалів, які необхідні та 

можуть бути використані в процесі планування. 

Видатки місцевих бюджетів відображають соціально-економічні відносини 

на місцевому рівні й з урахуванням регіональних особливостей. Розвиток 

бюджетних відносин характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у 

процесі регулювання соціально-економічного розвитку держави  та регіонів.  

Проаналізуємо склад видатків місцевих бюджетів України (табл.1). Дані 

таблиці свідчать, що серед усіх видатків місцевих бюджетів за функціональною 

класифікацією найбільшими за обсягом фінансування є видатки, спрямовані 

соціальний захист і соціальне забезпечення. 
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Таблиця 1 – Склад та структура видатків місцевих бюджетів України 

протягом 2015-2019 рр. (за функціональною класифікацією) млрд. грн  

Напрямки видатків 

Рік Приріст 2019/2018 

2015 2016 2017 2018 2019 

Абсол., 

(млрд. 

грн.) 

Віднос., 

(%) 

Загальнодержавні 

функції 
11,02 14,52 16,21 23,8 26,3 2,5 10,5 

Громадський 

порядок, безпека і 

судова влада 

0,24 0,32 0,38 0,63 0,69 0,06 9,5 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

0,88 1,47 1,48 2,61 3,0 0,39 14,9 

Житлово-

комунальне 

господарство 

17,69 15,68 17,53 27,17 30,1 2,93 10,7 

Охорона здоров'я 46,56 59,55 63,04 27,17 35,8 8,63 31,7 

Духовний і 

фізичний розвиток 
8,89 9,61 11,94 16,44 21,6 5,16 31,4 

Освіта 71,46 84,00 97,61 136,17 165,7 29,53 21,6 

Соціальний захист 57,45 72,64 106,36 141,28 137,6 -3,68 -2,6 

Економічна 

діяльність 
9,23 19,12 34,77 55,88 67,5 

11,62 

 
20,8 

Міжбюджетні 

трансферти 
2,12 3,14 4,17 5,96 7,4 1,44 24,2 

Всього  225,63 280,08 350,5 496,09 498,69 2,63 0,5 

Джерело: обраховано автором на основі [2; 3] 

Динаміка видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення у складі 

видатків місцевих бюджетів характеризується постійним зростанням із                        

57,45 млрд. грн. у 2015 р. до 137,6 млрд. грн. у 2019 р., зростання відбулося на 

79,15 млрд. грн., або на 237,92%. Варто зазначити, що витрати на соціальний 

захист та соціальне забезпечення збільшилися за рахунок збільшення обсягу 

видатків на соціальний захист пенсіонерів, дані тенденції мають характер 

«проїдання»,  не містять інвестиційної, стимулюючої складової. 

Наступним вагомим джерелом фінансування за рахунок бюджетних коштів 

є освіта. З місцевих бюджетів фінансуються в основному дошкільні, 

загальноосвітні навчальні заклади, позашкільна освіта та професійно-технічна 

освіта. Ці видатки є делегованими видатками місцевих бюджетів. 
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 Із 2015 р. на фінансування освітньої галузі з державного бюджету 

місцевим бюджетам виділяється освітня субвенція, обсяги якої розраховуються 

відповідно до формули з урахуванням кількості учнів, коефіцієнту 

податкоспроможності території та ін. Таким чином, за аналізований період 

2015–2019 рр. сума видатків місцевих бюджетів на освіту мала тенденцію до 

поступового зростання з 71,43 млрд. грн. до 165,7 млрд. грн. Найнижчий рівень 

виконання місцевих бюджетів за видатками на освіту спостерігався в 2015 р. 

(89,89%), що пояснюється скороченням усіх видатків місцевих бюджетів у 

зв’язку з виникненням непередбачуваних обставин, а саме зростання видатків 

на оборону країни через події на сході держави. 

Проведемо аналіз видатків місцевих бюджетів України за 2015-2019 роки 

за економічною класифікацією (табл. 2). 

Таблиця 2 – Склад  видатків місцевих бюджетів України протягом                       

2015-2019 рр. (за економічною класифікацією) млрд. грн 

Напрямки 

видатків 
Рік 

Приріст 

2019/2018 

2015 2016 2017 2018 2019 
Абсолютний 

млрд. грн 

Відносний 

% 

Поточні видатки 211,6 247,9 297,8 421,7 498,8 77,1 18,3 

Капітальні 

видатки 
13,9 32,1 52,6 73,5 113,0 39,5 53,7 

Всього видатків 225,5 280,0 350,4 495,2 611,8 116,6 23,5 

Джерело: обраховано автором на основі [2; 3] 

Економічна класифікація видатків бюджетів передбачає їх поділ на 

поточні і капітальні. Дані таблиці 2 свідчать, що у структурі всіх видатків 

бюджету найбільшу частку займають поточні видатки. Вони забезпечують 

функціонування бюджетних установ і організацій. Динаміка поточних видатків 

у період 2015–2019 рр. указує на їх поступове зростання з 211,6 млрд. грн. до 

498,8 млрд. грн., або на 287,2 млрд. грн. Питома вага поточних видатків 

місцевих бюджетів у структурі всіх видатків за 2019 рік становить 81,5% 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Видатки місцевого бюджету України за економічною 

класифікацією видатків протягом 2015-2019 рр., млрд. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [2; 3] 

Основну частку у видатках місцевих бюджетів займають поточні видатки, 

які становлять 80-90%.  Протягом аналізованого періоду  абсолютні обсяги 

поточних та капітальних видатків Державного бюджету України мали 

тенденцію до збільшення. 

Позитивною є динаміка зростання частки капітальних видатків у загальній 

сумі місцевих видатків, зокрема, з 6,2% у 2015 році до 18,5% у 2019 році. Таке 

зростання свідчить про незначне, але стійке зростання інвестиційної складової 

у місцевих видатках, тих видатках, які спрямовуються на розвиток та 

інвестиції, мають довгостроковий характер. 

Розвиток системи місцевих бюджетів та їх функції зумовлені низкою 

національних, політичних, економічних та інших факторів. Найбільший вплив 

мають економічні та політичні фактори. Так як цей вид бюджету є фондом 

фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на відповідній 

території, також складається з обласного бюджету та бюджетів районів і міст 

обласного підпорядкування. Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу 

роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Оскільки місцеві органи 

самоврядування покликані вирішувати локальні проблеми, що безпосередньо 

пов’язані з виконанням суспільних функцій у формі надання соціальних послуг 

та сприяння підвищенню життєвого рівня населення, то склад і структура 

видатків місцевих бюджетів відображають соціальну спрямованість.  
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Аналіз динаміки видатків бюджету Вінницької області протягом 2015-

2019 рр. свідчить про наступні тенденції, зокрема, основну частку у структурі 

видатків області становлять видатки на охорону здоров’я, наступними за 

обсягами є видатки на освіту, соціальний захист; позитивною є тенденція 

зростання видатків на культуру і мистецтво, хоча це, звичайно, незначні обсяги 

коштів (таблиця 3). 

Таблиця 3 – Склад  видатків місцевого бюджету Вінницької області 

протягом 2015-2019 рр., млн. грн. 

Напрямки 
видатків 

Рік Приріст 2019/2018 

2015 2016 2017 2018 2019 
Абсолютний 

млрд. грн 
Відносний 

% 
Державне 
управління 

4,03 5,71 8,75 8,06 14,6 6,54 81,1 

Освіта 492,1 563,7 532,81 641,60 867,9 226,3 35,2 
Охорона здоров’я 746,3 794,1 796,31 1116,2 1228,1 111,9 10 
Соціальний 
захист 

93,2 87,21 117,82 156,65 215,1 58,45 37,3 

Житлово-комуна-
льне господарство 

1,64 7,65 2,15 5,82 7,41 1,59 27,3 

Культура і 
мистецтво  

61,9 64,7 74,9 82,21 98,0 15,79 19,2 

Будівництво, 
регіональний 
розвиток 

11,9 13,7 15,7 15,6 14,9 0,95 -4,5 

ЗМІ 3,8 5,1 6,4 6,8 8,84 1,3 30 

Всього: 
1414,

8 
1542,

9 
1554,84 2033,48 2434,68 407,03 235,6 

Джерело: обраховано автором на основі [4] 

В абсолютних обсягах майже всі напрямки вказують на зростання 

видатків, окрім видатків на будівництво та регіональний розвиток. Найбільший 

приріс мають видатки на державне управління 81,1% у 2019 році порівняно з 

2018 р. На 30% зросли видатки на засоби масової інформації, на 27,3% - 

видатки на житлово-комунальне господарство, більше, ніж на 35% зросли 

видатки на освіту та соціальний захист. Загальна сума видатків бюджету 

Вінницької області з 2015 по 2019 рік збільшилась на 991,65 млн. грн. Кошти, 

які спрямовані на потреби регіону використовуються майже на 90 %. Цей 

показник свідчить про ефективне і своєчасне здійснення органами влади 

заходів щодо підвищення задоволення потреб населення та достатнього рівня 

розвитку області. Органи казначейства забезпечують ефективне оперативне 

управління та обслуговування місцевих бюджетів за видатками. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Без наявності потужної 

та ефективної системи управління державними та місцевими фінансами 

неможливе створення суспільного середовища зі стійким економічним 

зростанням. Велике значення має контроль та казначейське обслуговування 

виконання бюджетів, що дозволяє слідкувати за законністю та обґрунтованістю 

використання фінансових ресурсів на всіх стадіях бюджетного процесу. Слід 

відзначити, що вітчизняна система впорядкування бюджетних видатків 

характеризується недостатньо чітким розподілом функцій та повноважень між 

органами центральної та місцевої влади і спрямуванням переважної частини 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів на виконання делегованих 

повноважень.  

Окрім того, сучасний етап розвитку вітчизняних бюджетних відносин 

потребує посилення обґрунтованості планування видаткової частини бюджетів, 

посилення інвестиційної складової видатків, запровадження стратегічного 

бюджетного планування. Модернізація бюджетних програм має відбуватися 

завдяки розширенню стратегічних цілей, досягнення яких покладено на 

головного розпорядника бюджетних коштів. Важливим є запровадження у 

процес бюджетного планування механізму розроблення щорічних доповідей 

головними розпорядниками бюджетних коштів про досягнуті результати, 

здійснення їх оцінки. Вагомим моментом у процесі здійснення видатків 

місцевих бюджетів є розроблення та запровадження оцінки рівня їх 

фінансування шляхом порівняння результатів виконання бюджетних програм 

між розпорядниками коштів та головними розпорядниками коштів, визначення 

найбільш ефективних видатків за бюджетними програмами, планування 

показників на наступний бюджетний період на основі фактичного виконання 

бюджету в минулому періоді. Вищезазначене обумовлює перспективи 

подальших досліджень у сфері вдосконалення казначейського обслуговування 

місцевих видатків та їх планування.  
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регіон, продовольчий ринок. 

Постановка проблеми. На всіх історичних етапах розвитку держави 

зовнішньоекономічна діяльність впливала на вирішення економічних проблем 
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на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, 

підприємств. Як частина загальної структури народного господарства, 

зовнішньоекономічна діяльність впливає формування агропродовольчого 

ринку, удосконалення внутрішньогосподарських пропорцій, розміщення і 

розвиток виробничих сил. Ще жодній країні не вдалося створити здорову 

економіку, ізолювавшись від світової економічної системи. 

Отже, проблема активізації та перспектив розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних підприємств в агропродовольчі сфері є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів регіональної економіки, шляхів та 

методів їх розв'язання знайшли відображення в наукових працях учених-

економістів М.І. Дідківського, І.В. Багрова, В.І. Губенка, О.Д. Гудзинського, 

Г.М. Калетніка, С.М. Кваші, А.О. Климчука, В.В. Козика, О.П. Красняк,  О.М. 

Онищенко, А. П. Румянцева, П.Т. Саблука, В. І. Топіхи, О. І. Яковлева та ін. 

Однак, окремі питання організації агропродовольчих кластерів 

підприємств регіону і визначення економічної ефективності експорту певних 

видів продукції розглянуті недостатньо. 

Метою статті є розробка теоретичних, методологічних положень і 

практичних рекомендацій щодо функціонування агропродовольчих кластерів та 

вдосконалення його механізму у реальному секторі економіки України. 

Виклад основного матеріалу. Одним з найефективніших шляхів 

становлення економічної самодостатності регіонів України є кластерна 

організація агропродовольчої сфери (АПС). Для реалізації кластерної моделі 

розвитку в агропродовольчій сфері регіону необхідно забезпечити виконання 

певних умов [1, с. 192]:  

– збалансування економічних інтересів учасників кластера;  

— формування інформаційного середовища;  

— наявність інвестиційно-інноваційного забезпечення;  

— налагодження консультаційної підтримки;  

— розвиток горизонтальної та вертикальної інтеграції;  
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— тісна співпраця з науковими установами та органами влади.  

З переліку цих позицій, можна зробити висновок, що кластер повинен 

працювати як єдиний організаційно-економічний механізм. Основні принципи 

утворення та функціонування кластерів показані у таблиці 1. 

Кластерні механізми капіталізації економіки регіонів представляють собою 

формування мобільних самодостатніх економічних модулів, які можуть швидко 

та ефективно реагувати на зміни в оточуючому їх середовищі.  

Поняття кластеру використовується в різних галузях знань, і хоча 

трактування цього поняття є різним, сутність залишається незмінною: кластер – 

об’єднання декількох однорідних елементів (у випадку економічного кластеру - 

об’єднання бізнесу, науки та влади), яке може розглядатися як самостійна 

одиниця з притаманними їй певними ознаками. 

Таблиця 1 - Принципи утворення та функціонування кластерів* 

Категорія Принципи Значення 

Основоположні Концентрація Дозволяє забезпечити наявність певної 
«критичної маси» підприємств, необхідної 
для якісної зміни відносин між ними 

Самоорганізація Є умовою для виникнення видозмінених 
відносин у кластері, які були б прийнятними 
для його учасників 

Ефективні Збереження конкуренції Визначає напрямок розвитку кластера; 
дотримання цього принципу є умовою для 
розвитку ефективного мережевого типу 
взаємодії 

Кооперація Дозволяє досягти конкурентних переваг 
кластера за рахунок зниження витрат та під-
вищення якості продукції 

Гнучкість та мобільність Дозволяє забезпечити стійкість системи до 
мінливих факторів зовнішнього середовища 

 Інноваційна 
спрямованість 

Є передумовою для збереження 
конкурентних переваг у довгостроковому 
періоді 

*Джерело: удосконалено авторами за даними [2, с. 734–738]. 

Роль кластерів зростає в умовах посилення процесів глобалізації. 

Основними принципами глобалізації є пріоритетність національних / локальних 

інтересів та орієнтація на місцеві (ендогенні) ресурси за умови врахування 

глобальних тенденцій, використання локальної специфіки в якості 

конкурентної переваги при інтеграції до глобальних мереж створення доданої 

вартості. Саме кластери здатні мобілізувати ендогенні ресурси та оптимально 

поєднати їх в процесі створення конкурентоспроможного продукту. 
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За своєю сутністю кластери представляють собою організаційну інновацію 

– кожний кластер є унікальною системою господарювання із унікальною 

комбінацією ресурсів. Проте кінцевою метою кожного кластеру є забезпечення 

розширеного відтворення, тобто капіталізації. 

За допомогою кластерного механізму організації господарювання 

капіталізація економіки регіону можлива за декількома напрямками, серед яких 

можна виокремити такі:  

1) комерціалізація підприємницької ініціативи;  

2) подовження ланцюга створення доданої вартості;  

3) комерціалізація інновацій;  

4) переробка побічних продуктів інших виробництв – забезпечення 

замкнутого циклу виробництва.  

Процеси капіталізації в рамках кластеру можуть здійснюватись на основі 

одного із даних механізмів, або на основі змішаного варіанту, об’єднавши в 

собі декілька різновидів кластерних механізмів. Розглянемо їх детальніше. 

1) Комерціалізація підприємницької ініціативи: кластер створюється за 

ініціативою підприємця, який прагне реалізувати свою підприємницьку ідею і 

перед ним стоїть задача створення виробничої мережі. Ядром кластера стає 

певне виробниче підприємство, а іншими учасниками кластера стають 

супровідні підприємства, серед яких можуть бути постачальники сировини, 

транспортні, ремонтні підприємства, науково-дослідні, освітні, фінансові 

установи, підприємства-споживачі готової продукції тощо. Як правило 

залучення учасників такого кластеру відбувається на основі довгострокових 

контрактів. Особливістю такого типу кластерів є те, що впровадження 

інновацій для них не є пріоритетною задачею і вони слабо орієнтовані на 

інноваційний розвиток. В якості приклада можна навести кластер з 

виробництва хібопродукції. В основу кластера покладено підприємницьку ідею, 

яка полягає у виготовлені продуктів переробки зерна – борошна, круп тощо. 

Ядром кластера стає підприємство, яке здатне забезпечити даний виробничий 

процес. На основі довгострокових контрактів до кластеру залучаються 
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постачальники сировини – сільськогосподарські підприємства, підприємства-

споживачі – пекарні, науково-дослідна установа, яка забезпечуватиме 

технологічний супровід виробничого процесу. 

Різновидом такого типу кластерів є комерційні об’єднання невеликих 

виробників, які поодинці нездатні комерціалізувати свою продукцію. До 

кластеру залучаються підприємства/установи здатні забезпечити комерційний 

супровід (бухгалтерські, юридичні, маркетингово-збутові послуги, контроль 

якості тощо) продукції кластеру за принципом аутсорсингу.  

2) Подовження ланцюга створення доданої вартості: до кластеру 

об’єднуються підприємства, які пов’язані технологічним циклом виробництва 

певної продукції, від постачальників сировини до підприємств, що здійснюють 

найвищі технологічні стадії виробництва продукції. Кластер може мати і більш 

вузьку спеціалізацію, зорієнтовану на окрему технологічну стадію.  

Різновидом даного типу кластерів є об’єднання підприємств, що надають 

послуги в певній сфері з метою всебічного задоволення потреб споживача. 

Основна ідея сервісної економіки полягає в тому, що продається не просто 

продукт, а вирішення певної проблеми клієнта в максимально короткі терміни. 

Конкурентною перевагою таких кластерів стає комплексність надання послуг. 

Кластери такого типу розповсюджені в туристичній сфері, в сфері 

транспортних перевезень. 

Туристичні кластери як правило носять транскордонний характер, так як 

об’єднують підприємства туристичної сфери різних держав вздовж 

туристичного маршруту. 

3) Комерціалізація інновацій: ядром кластерів даного типу стають 

університети та науково-дослідні установи. Підприємства, що входять до 

кластеру, орієнтуються на впровадження інновацій у виробничий процес та їх 

комерціалізацію. Даний тип кластерів є найбільш зорієнтований на інновації. 

Прикладом таких кластерів є технологічний кластер в Силіконовій Долині 

(США). 
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Даний різновид кластерних механізмів для України є перспективою 

майбутнього, враховуючи потужний потенціал країни в сфері ІТ. Україна є 

світовим, але не формальним, лідером з IT, тому що всі компанії цієї галузі 

здійснюють свою діяльність за аутсорсингом і фактично вони титульно не 

представлені в Україні. Тобто наші фахівці знаходяться в першій п’ятірці в 

світі, але українські компанії навіть не в третьому десятку. Точної кількості 

українських спеціалістів, які працюють в IT сфері закордоном назвати не 

можна, але за оцінкою експертів їх кількість складає сотні тисяч.  

4) Забезпечення замкнутого циклу виробництва: виробництво в рамках 

кластерів даного типу зорієнтовано на переробку побічних продуктів інших 

виробництв. Лінійна модель економіки вичерпує себе. 

Останні 150 років промислового розвитку підприємства йшли шляхом 

лінійної моделі виробництва – первинна сировина використовувалась для 

виробництва кінцевої продукції. При цьому, відходи, які утворювались в 

процесі виробництва, а також сама продукція після закінчення терміну 

експлуатації утилізувались без подальшого використання. Такий підхід 

виснажує природні ресурси, проблема обмеженості яких зростає з кожним 

днем, а також забруднює навколишнє середовище. На зміну лінійній моделі 

приходить модель економіки замкненого безвідходного циклу, яка має 

оперативні та стратегічні переваги на мікро- та макрорівнях. 

Нова економічна модель базується на відновлювальній промисловій 

системі, в якій відходи мають подальше використання у виробництві. За 

оцінкою всесвітнього економічного форуму, економіка замкненого циклу 

містить в собі можливості економічного зростання, потенціал розвитку 

інновацій та створення робочих місць. Економічна вигода переходу до цієї 

нової бізнес-моделі, за оцінками, складає більше одного трильйона доларів 

тільки за рахунок матеріалів [7, с.156]. 

Основою безвідходного виробництва є перетворення бездохідних 

цінностей в капітал, тобто капіталізація, але при цьому враховуються 

пріоритети сталого розвитку та «зеленої» економіки. Впровадження мало- та 
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безвідходних виробництв розглядається як стратегічний напрямок 

раціонального використання обмежених природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища в концепціях сталого розвитку та «зеленої» 

економіки. Створення і розвиток безвідходного виробництва призводить до 

стабілізації та покращення якості навколишнього середовища за рахунок більш 

раціонального використання всього комплексу природних ресурсів в умовах 

збалансованого соціально-економічного розвитку. 

Проблема вторинного використання ресурсів є актуальною для переробної 

галузі, так як в цій галузі утворюється значна кількість відходів.  

Ще одним прикладом кластерів даного типу може слугувати кластер 

енергозбереження, ідеологія якого полягає у виробництві електричної енергії і 

тепла за допомогою когенераційних установок, які в якості палива 

використовують відновлювані види енергоносіїв, такі як: біопаливо 

походженням з рослинного масла, біогаз за рахунок утилізації відходів 

тваринного і рослинного походження, твердих побутових відходів, 

дегазаційний шахтний газ метан, синтез газ та інші альтернативні види палива. 

У межах кластеру об'єднуються виробник когенераційних установок, 

постачальники енергетичної сировини для переробки в установці, споживачі 

електроенергії і тепла. Діяльність даного кластеру забезпечить утилізацію 

відходів сільгосппідприємств, підприємств харчової промисловості, побутових 

відходів, шахтного газу тощо. На сьогоднішній день рівень залученості 

відновлювальних джерел енергії, в тому числі і біопалива, в енергетичному 

балансі України не перевищує 1%. Основна маса сировини для біопалива в 

Україні утилізується без будь-якого подальшого використання. Крім того, 

технології енергетичного використання біомаси знаходяться на початковій 

стадії розвитку в Україні, але мають великий потенціал для широкого 

упровадження і комерціалізації в найближчому майбутньому. Проте, саме цей 

ресурс має потужний потенціал для енергозбереження. 

На сьогодні Україна споживає біомасу переважно у вигляді деревного 

палива – біля 1 млн. т у.п./рік при традиційному спалюванні дров для опалення 

приватних будинків, а також у понад тисячі котлів на підприємствах лісової та 
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деревообробної галузей України. Крім того, майже на всіх великих олійно-

екстракційних заводах працюють котли на лушпинні соняшника (загалом 

порядку 15 одиниць). Є лише кілька прикладів впровадження біогазових 

установок та систем збору і утилізації газу звалищ [2, с.9]. 

В той же час, незалежно від особливостей процесу капіталізації в рамках 

кластеру, кластерна взаємодія забезпечує підприємствам-учасникам ряд 

переваг, які можна об’єднати в наступні групи: підвищення продуктивності, 

впровадження інновацій, активізація підприємницької ініціативи, розвиток 

ефективних комунікацій та поширення інформації. В свою чергу кожна з цих 

груп переваг кластерного розвитку для підприємств-учасників кластера 

обумовлює відповідні переваги для регіону розміщення кластера. Так, 

підвищення продуктивності на підприємствах кластеру, яке відбувається за 

рахунок зниження транзакційних витрат, доступу до спеціалізованих ресурсів 

та інфраструктури, застосування аутсорсингу та іншого, обумовлює 

підвищення ефективності використання ресурсів регіону, зростання валового 

регіонального продукту, підвищення рівня зайнятості в регіоні. 

Загальновідомо, що в умовах традиційної організації агропродовольчої 

сфери основна частка прибутку формується на стадії отримання кінцевої 

продукції та її реалізації. Кластерний підхід дозволяє сформувати такий 

механізм відносин (прямих і зворотних економічних зв’язків), який дозволяє 

отримати прибуток, еквівалентний витратам, не тільки тим суб’єктам 

господарювання, які реалізують кінцевий продукт, але й усім учасникам 

об’єднання.  

В результаті зворотних економічних зв’язків прибуток зі сфери реалізації 

повертається у сфери виробництва сировини та її переробки у відповідності до 

понесених витрат. У цьому полягає одна з головних переваг кластерної 

організації, тут у повному обсязі враховуються інтереси безпосередніх 

сільгоспвиробників [6].  

Основні види ефектів від створення кластерів у агропродовольчій сфері 

регіону наведені на рис. 1.  
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Додатковий ефект від створення кластерів досягається тим, що вони 

дозволяють вибудувати раціональний технологічний ланцюг просування 

продукції від виробництва до споживача, економити витрати і формувати 

оптимальну вартість виробництва, впливати на збут продукції, впроваджувати 

інновації, реалізовувати економічні інтереси усіх учасників об’єднання [5, с. 10-

14]. Зазвичай у кластері є ядро (інтегратор) - лідер, який ініціює процес 

формування кластера. Навколо ядра формуються кластероутворювальний блок 

підприємств та внутрішня і зовнішня інфраструктура кластера. 

 

Рисунок 1 – Вплив агропродовольчого кластера на конкурентоспроможність і 

сталий розвиток регіону [3] 

Як правило, до кластера входять три основні групи учасників:  

– підприємства ядра кластера (фермерські господарства, кооперативи та 

переробні підприємства), в якому спостерігається і конкуренція, і кооперація;  

– підприємства другого рівня, що забезпечують ефективну роботу 

агропродовольчої сфери: виробники та постачальники обладнання, добрив, 

упакування, що ґрунтуються навколо ядра;  
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– наукові та навчальні заклади; органи місцевого самоврядування, 

фінансово-кредитні установи та інвестиційні фонди; торгові мережі і т. ін. Така 

особливість моделі формування регіонального агропродовольчого кластера 

наведена на рисунку 2 [5, с. 6]. 

 

Рисунок 2 – Модель регіонального агропродовольчого кластера 

Важливою перевагою кластеру є синергетичний ефект перетоку інновацій. 

Інноваційний синергізм є наслідком спільного використання виробничих 

потужностей, розподілу витрат на НДДКР, спільне використання 

високотехнологічного обладнання тощо. Обмін технологіями значно збільшує 

загальну конкурентоспроможність кластеру, так як нові ідеї, бізнес-процеси, 

технології стають в кластері доступними для усіх підприємств, які, в свою 

чергу, прагнуть впровадити та вдосконалити отримані знання, створюючи тим 

самим нові конкурентні переваги. Впровадження інновацій та поширення 

інформації на підприємствах кластера обумовлює прискорений інноваційний 

розвиток регіону, реалізацію його інноваційного та наукового потенціалу та, що 

важливо, посилення практичної значущості наукових досліджень та освіти. 

Наукові розробки наукових та освітніх установ, що ввійшли до кластера, 

отримують практичне впровадження на підприємствах кластера, що стає 

можливо завдяки спільному фінансуванню наукових досліджень у рамках 

кластера. 
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Перехід підприємств кластера на інноваційний базис буде сприяти 

підвищенню частки високотехнологічної продукції в експорті регіону та країни 

у цілому, що особливо актуально для України з огляду на сировинну та 

напівфабрикатну спрямованість вітчизняного експорту, а це, в свою чергу, 

допоможе регіону та країні вийти на нові світові ринки. 

Активізація підприємницької ініціативи обумовлює створення нових 

робочих місць у регіоні, зростання іноземних інвестицій, збільшення 

податкової бази, розвиток інфраструктури. Зазнає змін традиційна промислова 

політика, які полягають у відходженні від субсидування 

неконкурентоспроможних галузей, залученні непродуктивних інвестицій. 

Поряд з цим пріоритетного розвитку має набувати малий та середній бізнес як 

основа економічного, інноваційного та кластерного розвитку. 

Ефективно використовуючи природно-ресурсний, трудовий та виробничий 

потенціал регіонів України, можна досягти значних успіхів в економічному 

зростанні держави, підвищенні її конкурентоспроможності у світовому 

економічному просторі. Еволюція розвитку кластера може бути прямо 

пов’язана з дією основних рушійних сил сучасної економіки, до яких належать: 

вплив конкурентів, зміни на ринках, розвинутість інфраструктури, загальний 

рівень культури та дія інституційних (національних і наднаціональних) 

організацій.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідження процесів 

глобальної та регіональної інтеграції в їх діалектичній єдності дозволило 

довести: розвиток регіоналізації став іманентною рисою функціонування 

сучасного світового господарства, що пов’язано з виділенням основних регіонів 

тріади світової економіки - європейського, північноамериканського та азійсько-

тихоокеанського, в межах яких розвиваються найбільш потужні регіональні 

інтеграційні об’єднання, що стали рушійними силами розвитку регіональних 

інтеграційних ініціатив, привели до зміцнення позицій у світовій архітектурі 

інтеграційних об’єднань.  

Зберігаючи фінансову незалежність кожного підприємства, експортний 

кластер становить єдиний організм, функціонування якого може забезпечити 

досягнення світового рівня якості. Тісна співпраця всіх учасників виробничого 
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процесу – від постачальників сировини до реалізації кінцевого продукту на 

зовнішніх ринках – забезпечує планування роботи кластера на перспективу, 

створює постійне його завантаження, знижує собівартість продукції та послуг, 

створює єдиний інформаційний та економічний простір.  

Водночас самі кластери не є стабільними утвореннями у довгостроковому 

періоді, вони постійно трансформуються. Успіх і сталість кластерів залежать 

від їх спроможності адаптуватися до мінливих умов навколишнього 

середовища, що стимулює інноваційну активність по усьому ланцюгу 

створення вартості. Загострення конкуренції у глобальному економічному 

середовищі завжди підштовхувало основних гравців міжнародного ринку до 

пошуку нових, найбільш оптимальних форм продукування та реалізації товарів 

і послуг, якими в останні десятиліття стали технопарки, технополіси, кластери.  

Вагомі результати, які Україна має в агропродовольчому виробництві, 

обумовлюють експортну спеціалізацію. Загалом зростання 

конкурентоспроможності відбувається за логікою синергетичного ефекту. 

Тобто кооперування підприємств у кластери (групи) різного виду чи 

конфігурації (вертикальні (функціональні), горизонтальні, регіональні тощо) 

або створення обслуговуючих кооперативів надає цим підприємствам, а також 

сформованим ними інтегрованим бізнес-системам і в підсумку регіональним та 

національним економічним системам їх локалізації додаткові можливості 

(закладені у сфері кооперування, координації зусиль та організації спільної 

діяльності). 
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Постановка проблеми В механізмі забезпечення економічного розвитку 

України важливе місце посідає система фінансового моніторингу, завдання якої 

полягає в запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Зважаючи на те, що рівень 

тінізації вітчизняної економіки оцінюється до 50 %, проблема протидії 

легалізації доходів, отриманих в цій сфері, є особливо актуальною. 

Відмивання «брудних» грошей є проблемою світового масштабу. За 

підрахунками МВФ, сукупний розмір відмивання доходів складає від 2 до 5 % 

світового валового продукту. При цьому основними каналами, через які 

злочинні доходи проникають в економіку, є саме фінансові установи, 

насамперед банки, які  забезпечують понад 90% усіх фінансових трансакцій. 

Відтак організація фінансового моніторингу діяльності фінансових установ 

повинна убезпечити легальну економіку від її використання для легалізації 

грошей, отриманих злочинним шляхом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Дослідженню фінансового 

моніторингу як головного інструменту у сфері боротьби із відмивання активів, 

отриманих незаконним шляхом, присвячені праці учених і практиків                               

А.В. Базилюка, О.І. Барановського, С.Г. Гуржія, О.О. Глущенко, В.М. 

Кірсанова, Д.А.Леонова, В.М.Поповича, М.М. Прошуніна, О.В. Турчинова, 

С.М. Ярового та інших. Колодізєв О.М., Плескун І.В. достатньо детально 

розкрили зміст основних форм легалізації «брудних» грошей [2]. Однак 

трансформації вітчизняної системи фінансового моніторингу не завжди 

відповідали міжнародним вимогам та стандартам, а зміни умов економічного 

розвитку країни, загострення боротьби з тіньовою економікою залишають 

проблему розбудови системи фінансового моніторингу актуальною. 
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Мета статті визначити основні закономірності та першочергові завдання 

розвитку та удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні як 

важливого елементу в механізмі забезпечення економічного розвитку країни. 

Виклад основного матеріалу За прикладом провідних країн світу, 

зокрема країн Європейського союзу, Україна прагне створити сучасну й 

ефективну систему запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. 

Важливою складовою такої системи є фінансовий моніторинг - сукупність 

заходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного 

фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу.  

Сам термін «Фінансовий моніторинг» або «Фінансова розвідка» походить 

від англ. financial intelligence. Це поняття схоже з поняттям фінансового 

контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами 

внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій.  

Науковці виділяють два рівня фінансового моніторингу – первинний і 

вторинний (державний) [2]. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є 

різноманітні фінансові установи та суб’єкти підприємницької діяльності: банки, 

страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, 

товарні, фондові біржі, компанії з управління активами; професійні учасники 

ринку цінних паперів. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є 

Державна служба фінансового моніторингу України, Національний банк 

України, міністерство фінансів України, а також інші міністерства та відомства. 

Фактично в Україні створена система, при якій контроль здійснює 

спеціальний державний орган – служба фінансового моніторингу, а обов'язки 

фіксувати дані і передавати в цю службу покладаються на фінансові установи 

країни, в першу чергу – банки. 

Отже, Державний комітет фінансового моніторингу України 

(Держфінмоніторинг України) посідає центральне місце у національній системі 

протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Подібні організації 

діють у понад 100 країнах світу і мають загальноприйняту назву - підрозділ 

фінансової розвідки (ПФР) - Financial Intelligence Units (FIU). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Держфінмоніторинг України функціонує у взаємодії з фінансовим 

сектором та правоохоронними органами. Мета Держфінмоніторингу України - 

виконання координуючої ролі у сфері реалізації державної політики щодо 

протидії відмиванню "брудних" коштів та фінансуванню тероризму. 

В Україні продовжується удосконалення законодавчої бази боротьби із 

відмиванням «брудних» грошей. 6 грудня 2019 року Верховною Радою України 

у другому читанні і в цілому прийнятий проект Закону України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». Законопроектом передбачені 

комплексні зміни законодавства, які полягають у наступному: 

- збільшення порогу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) та зменшення кількості 

ознак (з 17 до 4) фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані обов’язково 

повідомляти Держфінмоніторинг; 

- перехід на ризик-орієнтований підхід при поданні інформації 

про підозрілі фінансові операції СПФМ; 

- розширення кола СПФМ, до  яких віднесено суб’єктів господарювання, 

які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, 

забезпечення діяльності або управління юридичними особами 

та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів; 

- вдосконалення процедури визначення КБВ; 

- запровадження механізму покладання на третіх осіб для здійснення 

належної перевірки; 

- внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів [5]. 

Слід зазначити, що можливі негативні наслідки для суб’єктів 

підприємницької діяльності можуть наставати лише у тому разі, якщо 

Держфінмоніторинг збере саме таку інформацію, виходячи з якої можна буде 

вважати, що дана фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою 

фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму. У такому 

разі вказана інформація передається для перевірки правоохоронним та іншим 
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уповноваженим органам, які після отримання таких узагальнених матеріалів 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Після здійснення оперативно-

розшукової діяльності правоохоронними органами приймається рішення про 

порушення відповідної кримінальної справи або відмову в порушенні 

кримінальної справи за ст. 209 Кримінального кодексу України.  

Згідно із Базовим Законом, СПФМ подають до  Держфінмоніторингу 

інформацію про фінансові операції, які відповідно до  законодавства 

підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу або щодо яких є підозри 

у причетності до відмивання коштів або фінансування тероризму. Всього 

з  початку експлуатації ІСФМ Держфінмоніторингом отримано та оброблено 48 

840 986 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу, з яких 11 462 494 повідомлення отримано протягом 2019 року 

(табл. 1).  

Таблиця 1 – Динаміка отриманих Держфінмоніторингом повідомлень та 

сформованих досьє  

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Отримано 
повідомлень 

4391834 6381728 8044703 10006093 114624494 

У т.ч. від банківських 
установ 

4312637 6260727 7940799 9871608 11 327 040 

Від небанківських 
установ 

44480 59049 72701 98184 110 095 

Сформовано досьє 1951 2278 2757 2999 2861 

Джерело: укладено автором на основі [5] 

Протягом останніх п’яти років кількість повідомлень від усіх підзвітних 

суб’єктів  зросла з 4,39 мільйона у 2015 р. до понад 11 мільйонів у 2019 р. Слід 

відмітити, що у 2019 році Держфінмоніторингом взято на облік 11 437 374 

повідомлень про  фінансові операції, що на 14,7% більше, ніж у 2018 році. На 

основі отриманих повідомлень збільшилась кількість сформованих досьє від 

1951 до 2861 одиниці. 

Аналіз звітів Держфінмоніторингу свідчить про те, що абсолютна 

більшість отриманих  повідомлень надійшли від банківських установ. Протягом 

2019 року від банківських установ взято на облік 99,04% від загальної кількості 

повідомлень про фінансові операції. 
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Якщо ж проаналізувати активність суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу небанківського сектору, стає зрозумілим, що найбільша кількість 

повідомлень про сумнівні фінансові операції надходить від професійних 

учасників фондового ринку (46,65%) і страхових установ (40,76%) 

У 2019 році кількість повідомлень про фінансові операції, що були 

отримані та взяті на облік Держфінмоніторингом від небанківських установ 

в електронному вигляді збільшилась порівняно з 2018 роком на 12,45% 

та складає 99,78% від загальної кількості повідомлень, взятих на облік 

Держфінмоніторингом від зазначеної категорії СПФМ. Серед небанківських 

установ найбільш активними у поданні повідомлень є професійні учасники 

ринку цінних паперів. Питома вага таких повідомлень у загальному обсязі 

взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що надійшли 

до Держфінмоніторингу від небанківського сектору склала 46,51% (табл.2). 

Таблиця 2 – Питома вага повідомлень у загальному обсязі повідомлень про 

фінансові операції, що надійшли від небанківського сектору та взяті на облік 

Держфінмоніторингом протягом 2018-2019 років 

 
Тип установи 

2018 р. 2019 р. 

Кількість 
повідомлень, 

од. 

Питома 
вага, % 

Кількість 
повідомлень, 

од. 

Питома 
вага, % 

Страхові установи 40021 40,76 44577 40,40 

Інші суб’єкти господарювання,що 
надають фінансові послуги 

6810 6,94 12783 11,59 

Професійні учасники фондового 
ринку 

45805 46,65 51318 46,51 

Суб’єкти господарювання, які 
проводять лотереї 

600 0,61 648 0,59 

Нотаріуси  21 0,02 11 0,01 

Інші СПФМ 4927 5,02 997 0,90 

Джерело: укладено автором на основі [5] 

Підвищується ефективність взаємодії з правоохоронними та 

розвідувальними органами, до яких Держфінмоніторинг направляє відповідні 

узагальнені матеріали. В цілому з березня 2014 по грудень 2018 року до 

правоохоронних органів було надіслано 3599 узагальнених матеріалів. У 2018 

році у порівнянні з попереднім періодом кількість переданих 

Держфінмоніторингом до правоохоронних органів узагальнених матеріалів 

зросла на 31,2%. У вказаних матеріалах сума сумнівних фінансових операцій, 
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становить 347,4 млрд гривень[5]. Тільки за 2019 р. Держфінмоніторингом 

підготовлено та направлено до правоохоронних органів 893 матеріали, на суму 

92,2 млрд гривень 

Важливою є аналітична робота Держфінмоніторингу. За  підсумками 

аналітичної роботи у  2019 році Держфінмоніторингом проведено та доведено 

до відома суб’єктів фінансового моніторингу типологічне дослідження на тему: 

«Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств 

та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих 

бюджетів». Реалізація рекомендацій даного дослідження дозволить зменшити 

зловживання при використанні бюджетних коштів, що є гострою проблемою на 

сучасному етапі розвитку нашої країни. 

Проведений аналіз звітів Держфінмоніторингу України за останні роки 

дозволив виділити основні стратегічні напрями удосконалення його роботи, що 

узагальнено в табл.3 

Таблиця 3 - Стратегічні напрями роботи Держфінмоніторингу України*  

Стратегічні цілі Шляхи досягнення 

Удосконалення 

міжвідомчої 

взаємодії між 

органами державної 

влади – учасниками 

національної 

системи фінансового 

моніторингу 

Координація виконання Стратегії розвитку системи запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів на період до 2020 року 

(розпорядження КМУ №1407 від 30 12 2015 та № 601 від 30 08 

2017) 

Проведення на постійній основі засідань Ради з питань запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів (постанова КМУ № 

613 від 08 09 2016) 

Координація та організація проведення другого раунду 

Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму 

Проведення аналізу 

фінансових операцій, 

співпраця, взаємодія 

та інформаційний 

обмін з 

правоохоронними та 

іншими державними 

органами 

Здійснення дослідження методів та фінансових схем легалізації 

(відмивання) доходів та доведення їх до відома учасників системи 

протидії легалізації кримінальних доходів 

Проведення стратегічного аналізу інформації про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути 

пов’язані з фінансуванням тероризму 

Надання правоохоронним/розвідувальним органам узагальнених 

(додаткових узагальнених) матеріалів та співпраця з державними 

регуляторами 

 

Участь в 

міжнародному 

співробітництві у 

сфері ПВК/ФТ 

Забезпечення ефективного співробітництва з міжнародними 

організаціями та установами в сфері ПВК/ФТ 

Організація міжнародних навчальних заходів та обміну досвідом у 

сфері ПВК/ФТ 

Укладання міжнародних договорів міжвідомчого характеру з ПФР 

іноземних країн у сфері ПВК/ФТ 
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Продовження таблиці 3 

Удосконалення 

законодавства у 

сфері ПВК/ФТ 

Продовження розробки проектів нормативних актів з метою 

імплементації положень: Рекомендацій FATF, Директиви ЄС 

2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання 

відмиванню грошей та боротьби з тероризмом та Регламенту ЄС 

2015/847 Європарламенту та Ради 

Погодження проектів нормативно-правових актів інших державних 

органів щодо реалізації Базового Закону та імплементації Директиви 

ЄС 2015/849 Європарламенту і Ради щодо запобігання відмиванню 

грошей та боротьби з тероризмом 

Джерело: укладено автором на основі [5] 

Неухильне дотримання й виконання положень Стратегії розвитку системи 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів на період до 2020 року 

дозволить вивести ефективність системи фінансового моніторингу на якісно 

новий рівень. 

Висновки і перспективи подальших досліджень В Україні процес 

становлення національної системи фінансового моніторингу ще не завершено. 

Держфінмоніторинг разом з  усіма суб’єктами фінансового моніторингу 

та громадськістю і надалі продовжить покращувати національну систему 

боротьби з відмиванням кримінальних доходів та  фінансуванням тероризму 

з  метою захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави. 

Ураховуючи досвід зарубіжних країн, подальший розвиток має відбуватися в 

напрямі посилення тиску громадянського суспільства, встановлення жорсткого 

соціального контролю над цими явищами.  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

«ОРАНТА» 

В роботі досліджено основні фінансові показники функціонування страхової 

компанії. Проаналізовані показники оцінки фінансової стійкості НАСК 

«Оранта», які свідчать, що компанія проводить ефективну політику розвитку 

на довгостроковий період. Наведений аналіз фінансового стану страхової 

компанії «Оранта» доводить, що сучасні страхові посередники набувають рис 

підприємницької діяльності. 

Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, рентабельність, страхова 

компанія, фінансові показники. 

Постановка проблеми. Кризові явища у фінансовому і реальному 

секторах економіки виявили багато проблем, які пов’язані з підтриманням 

суб’єктами господарювання фінансової стійкості. Особливо гостро це питання 

постає перед фінансовими посередниками, які залучають значні фінансові 

ресурси на довгострокових засадах або, як страховики з ризикових видів 

страхування, формують страхові резерви з узяттям на себе відповідних 

зобов’язань. Страхові компанії як специфічні підприємства створюються задля 

отримання прибутку, та водночас предметом їх першочергової діяльності є 
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надання страхового захисту, і вони мають бути фінансово забезпечені для його 

втілення. Досягнення такого завдання є можливим за умови дотримання на 

відповідному рівні фінансових показників діяльності страховика.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти теоретико-

методологічного обґрунтування специфіки фінансoвoгo забезпечення страхoвих 

кoмпаній розглядають наступні зарубіжні фахівці, як: О.Архіпов, А. Афонсо,                  

А. Баутов, Дж. Браун,Т. Гварліані, Ю. Гризенкова, П. Розенштейн-Родан,                        

Р. Стьюард, А. Фінкельштейн, Р. Франк, Д. Фурчеттті та ін. Питання 

формування фінансoвoгo пoтенціалу та рoзвитку страхoвих кoмпаній 

oбґрунтували у своїх наукoвих працях вітчизняні наукoвці: Ж. Довгань, В. 

Приймак, Л. Гринів, О. Ватаманюк, В. Дем’янишин, А. Загородній, Є. Іонін, О. 

Ковалюк, С. Лобозинська, Є. Майовець, І. Михасюк, В. Плиса, Б. Пшик, О. 

Стефанишин, А. Хоронжий та ін. 

Незважаючи на значний oбсяг наукoвих публікацій, які відoбражають 

прoблематику розвитку фінансових аспектів діяльності страхoвих кoмпаній 

України, на сьогодні не існує єдиного підходу до оцінки фінансового стану 

страхових компаній.  

Метою статті є теоретичне оцінювання фінансового стану страхових 

компаній на прикладі страхової компанії «Оранта». 

Виклад основного матеріалу. Національна акціонерна страхова компанія 

«Оранта» є однією з найбільших компаній, що працює на страховому ринку 

України. Вона надає страховий захист майнових інтересів громадян і 

юридичних осіб, а також здійснює фінансову діяльність з метою одержання 

прибутку в інтересах акціонерів забезпечуючи своїм працівникам умови для 

перспективної роботи та ріст їхнього професіоналізму [1]. Для початку 

проаналізуємо прибуток даної страхової компанії за період з 2013 по 2018 роки 

в табл. 1. 

Таблиця 1 – Фінансові результати СК «Оранта» за 2013-2018 рр., тис. грн. 

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Страхові премії 387 655,2 445 578,3 508 415,3 610 415,3 576 083,5 451 586,6 

Страхові виплати 117 375,4 113 990,6 149 942,7 195 470,2 184 920,3 154 361,2  

Страхові резерви 300 183,0 357 790,8 328 704,3 376 979,3 459 624,1 567 983,8 

Всього: 805 213,6 917 359,7 987 298 1 182 864,8 1 220 627,9 1 173 931,6 

Сформовано за даними [3; 4] 
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З табл. 1 видно, що основні фінансові показники діяльності страхової 

компанії «Оранта» в загальному збільшились. У свою чергу страхові премії 

складали у 2014 році лише 387 655,2 тис. грн , а у 2018 році вони збільшились 

на 188 428,3 тис. грн. Такі зміни обумовлюються укладання більшої кількості 

договорів страхування. А страхові виплати даної компанії не мають різкої 

тенденції до зміни, так як вони залежать від кількості настання страхових 

випадків, в 2018 році вони становили лише 184 920,3 тис. грн, що на                         

10549,9 тис. грн більше порівняно з попереднім.  

Розглянемо показники фінансової стійкості НАСК «Оранта» в табл. 2. 

Вони відображають загальний фінансовий стан даної страхової компанії при 

будь-якого параметру, тобто кількості страхових премій, виплат. 

Таблиця 2 – Показники оцінки фінансової стійкості НАСК «Оранта» за 

2013-2018 рр. 

Назва показника 
2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Відхилення 

2014/

2013 

2015/

2014 

2016/

2015 

2017/

2016 

2018/

2017 

Коефіцієнт фінансової автономії 0,45 0,50 0,30 0,39 0,37 0,26 0,05 -0,20 0,09 -0,02 -0,11 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,81 0,86 0,81 0,90 0,91 0,93 0,05 -0,05 0,09 0,01 0,02 

Коефіцієнт фінансової залежності 2,20 2 3,31 2,54 2,68 0,38 -0,2 1,31 -0,77 0,14 -2,3 

Коефіцієнт фінансової стабільності 1,2 1,0 2,3 1,5 1,7 2,9 -0,2 1,3 -0,8 0,2 1,2 

Сформовано за даними [3; 4] 

Здійснивши оцінку фінансової стійкості Н АСК «Оранта» з табл. 2.2, 

можна стверджувати, що коефіцієнт фінансової автономії не відповідає 

нормативному значенню (>0,5). Так як, він становив у 2015 р. лише 0,30, а у 

2016 р. майже 0,40. Такі значення показують, що частина власного капіталу 

страхової компанії складається більше із залучених коштів, тобто рівень 

фінансової залежності від зовнішніх джерел фінансування є досить високим. 

Також прослідковується те, що коефіцієнт у 2017 році дорівнює 0,37 і це 

означає, що компанія може профінансувати тільки 37% активів за власний 

рахунок, а у 2018 році лише 26%. 

Коефіцієнт фінансової стійкості відображає платоспроможність страхової 

компанії на довгостроковий період. Значення цього показника відображає, яку 

частку активів компанія може фінансувати за рахунок залученого капіталу на 

довгостроковий термін та власного капіталу [2, с. 32]. Нормативне значення 

цього показника становить від 0,7 до 0,9.  
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За розрахунками коефіцієнта з таблиці видно, що у 2014 році він становив 

0,86 і майже не змінився, так як у 2018 році становив 0,93. Протягом даних 

років він відповідав нормі, адже дана страхова компанія здійснила ряд заходів 

для його стабілізації, а саме збільшення розміру довгострокових позикових 

коштів. 

Можна дійти висновку, що компанія проводить ефективну політику 

розвитку на довгостроковий період. Також більше 80% активів компанії 

фінансуються виключно за рахунок власного капіталу і довгострокових  

зобов’язань. 

Проаналізуємо наступний показник – коефіцієнт фінансової залежності. 

Його нормативне значення становить 0,5 – 0,7 і відображає кількість 

фінансових ресурсів використовує страхова компанія на кожну гривню 

власного капіталу. У 2015 році він становив 3,31, а у 2016 році вже зменшився 

на 0,77. За даним                   2017 року його значення досягло лише 2,68, що 

суттєво відрізнялось від 2018 року – 0,38. Прослідковується нестабільність 

даного коефіцієнта, а саме різке зменшення, яке відображає неповне 

використання страховою компанією власних можливостей. Отже, цей показник 

не досягає нормативного значення в аналізований період з 2013 по 2018 роки і 

не використовує максимальні власні можливості. 

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує забезпеченість 

заборгованості власними коштами. Перевищення власних коштів над 

позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства. Нормативне 

значення даного показника становить від 0,6 до 1,5. У 2013 році цей показник 

мав значення 1,2. Але після 2015 року даний коефіцієнт мав тенденцію до 

зростання і становив 2,3, а у 2017 році – 1,7. У 2018 році відбулося різке 

підвищення до показника 2,9. До таких змін призвело залучення коштів 

інвесторів та реінвестування прибутку у роботу страхової компанії. 

Далі проаналізуємо рентабельність страхової компанії «Оранта», тобто її 

відносну прибутковість з різних позицій згідно з інтересами учасників 

економічного процесу (табл. 3).  
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Таблиця 3 – Показники оцінки рентабельності НАСК «Оранта» за                      

2013-2018 рр.  

Назва показника 
2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Відхилення 

2014/

2013 

2015/

2014 

2016/

2015 

2017/

2016 

2018/

2017 

Коефіцієнт рентабельності активів 0,07 0,07 0,2 0,6 0,05 0,04 0 0,13 5,4 -5,55 -0,01 

Рентабельність власного капіталу 0,15 0,14 0,65 1,43 13,7 0,16 -0,01 0,51 0,78 12,27 - 13,54 

Сформовано за даними [3; 4] 

З табл. 3 видно, що оцінку рентабельності даної страхової компанії було 

здійсннено за допомогою коефіцієнта рентабельності активів та коефіцієнта 

власного капіталу. 

Коефіцієнт рентабельності активів показує ефективність використання 

активів компанії для генерації прибутку. Даний коефіцієнт необхідно 

аналізувати його в динаміці, тобто зіставляючи значення різних років за період 

дослідження.  Так у 2013 та 2014 роках цей коефіцієнт складав 0,07, за даними 

2015 року він становив 0,2, що на 0,13 більше у порівнянні з попереднім 

(аналізованим) періодом. У 2016 році коефіцієнт рентабельності активів 

становить вже 5,6, а у 2017 році – 0,05. У 2018 році даний коефіцієнт 

зменшується до 0,04. Така динаміка даного показника обумовлена тим, що 

проводилась ефективна політика, зниження сум витрат щодо управління 

страховою компанією.  

Проаналізуємо наступний показник, а саме коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу. Він вказує на скільки ефективно використовується власний 

капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на кожну гривню залучених 

власних коштів. За даними 2015 року показник становив лише  0,65, але у 2016 

він зріс на 0,78. За звітом 2017 року рентабельність власного капіталу 

збільшилась до 13,7, хоча у 2018 році показник зменшується і становить 0,16. 

Це обумовлено збільшенням чистого прибутку за рахунок використання 

кредитного капіталу замість власного як джерело фінансування. Очевидно, що 

більш високі коефіцієнти не демонструють позитивних наслідків для страхової 

компанії.  

Досить важливу роль у аналізі фінансової стійкості страхової компанії 

відіграє оцінка ліквідності (табл. 4).  
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Таблиця 4 – Показники оцінки ліквідності НАСК «Оранта» за 2013-

2018 рр. 

Назва показника 
2013

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік  

2017 

рік 

2018 

рік 

Відхилення 

2014/

2013 

2015/

2014 

2016/

2015 

2017/

2016 

2018/

2017 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,94 1,98 1,9 3,55 4,2 4,1 1,04 -0,08 1,65 0,65 -0,1 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,56 1 0,6 1,54 0,74 0,45 0,44 -0,4 0,94 -0,8 -0,29 

Сформовано за даними [3; 4] 

З даними табл. 4 видно, що коефіцієнт швидкої ліквідності у 2015 році 

становив 1,9, на 1,65 менше ніж у 2016 році, але у 2017 р. він знову зріс на 0,65 і 

становив 4,5. Така тенденція росту обумовлена тим, що страхова компанія 

збільшила суми високоліквідних активів і знизила суми поточних активів.  

З табл. 4 спостерігається, що показник абсолютної ліквідності коливається 

від 0,5 до 1,5 при нормі до 0,2. За даними 2016 року він становив 1,54, а у 2017 

році зменшився на 0,8 і становив лише 0,74. У 2018 році він зменшився і 

становив 0,45. Значення вище нормативного також може вказувати на проблеми 

в компанії і свідчити про неефективну стратегію управління фінансовими 

ресурсами. Високий показник абсолютної ліквідності говорить про те, що 

значна частина капіталу відволікається на формування непродуктивних активів 

[5, с. 115; 6]. 

Розглядаючи фінансовий потенціал як сукупність фінансових показників 

діяльності страхової компанії спочатку проаналізуємо динаміку показників 

фінансових результатів (табл. 5) 

Таблиця 5 – Динаміка показників фінансових результатів НАСК «Оранта» 

м. Київ, 2015-2018 рр. 

Показники Роки 

2015  2016 2017 2018 

Прибуток від реалізації, тис. грн  201369 211274  238617 682957 

Чистий прибуток, тис. грн  3272 45780 31761 35740  

Середньорічна сума активів, тис. грн 675904  706196  655186 709451,5 

Середньорічна сума власного капіталу, тис. 

грн 

225907  288454  187908 180063,5 

Сформовано за даними [3; 4] 
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Розрахувавши та проаналізувавши динаміку показників фінансових 

результатів досліджуваної страхової компанії, бачимо, що у 2017 році 

порівняно з 2015 роком прибуток та чистий прибуток збільшуються. Проте, 

середньорічна сума власного капіталу у 2017 році зменшилась на 3,07% 

(порівняно з 2015р.) та на 7,22% (порівняно з 2016р.), також зменшилась 

середньорічна сума активів. А у 2018 році цей показник становив 180063,5, що 

на 0,95 % більше ніж у попередньому році. Далі проведемо оцінку фінансової 

надійності страхової компанії НАСК «Оранта» за системою фінансових 

показників (табл. 6).  

Таблиця 6 – Показники оцінки фінансової надійності страхової компанії 

НАСК «Оранта» 2015 – 2018 рр.  

Показники Роки 

2015  2016 2017 2018 

Показники, що характеризують достатність власних коштів для виконання страхових 
зобов’язань 

Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу  147,19 120,53  211,05 158.32 

Коефіцієнт достатності страхових резервів  209,01  163,93  1328,107 4,15 

Показник покриття зобов’язань за страховими виплатами  425,67 438,19  422,19 32,15 

Показник ступеню власного фінансового забезпечення  29,14 181,42  118,18 123,53 

Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу 

Показник обсягів страхування  39,45 41,75  34,91 34,18 

Показники, що характеризують заборгованість страхувальників і страховика за страховими 
виплатами 

Коефіцієнт оборотності кредитної заборгованості за 
страховими виплатами  

0,95  0,75 0,75  0,83 

Показник дебіторської заборгованості  7,91 7,503 18,05 13,75 

Показники, що характеризують міру незалежності від перестрахування 

Показник незалежності від перестрахування  241,34 224,89  264,89 259,53 

Сформовано за даними [3; 4] 

За даними табл. 6 можна сказати, що показники, що характеризують 

здатність виконувати зобов’язання, такі як показник ліквідності активів, які 

відображають здатність страхової компанії виконувати свої зобов’язання за 

рахунок високоліквідних активів у 2017 році, зменшився на 33,97% порівняно з 

2015 р., а у 2018 році. 
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Коефіцієнт боргового навантаження вказує на здатність страхової компанії 

покрити зобов’язання наявним капіталом, за досліджуваний період, 

спостерігаємо збільшення цього показника у 2017 році на 7,12% порівняно з 

базисним роком. Для більш детальної оцінки розглянемо аналіз структури 

капіталу в табл. 7.  

За даними табл. 7 можна сказати, що власний капітал у 2018 році 

порівнянні з 2015 роком був не стабільний. Таке зменшення відбулося за 

рахунок зменшення майже всіх показників. В аналізованому періоді страховик 

отримував непокритий збиток, який спостерігається з 2015 року. 

Таблиця 7 – Аналіз структури капіталу НАСК «Оранта» м. Київ,                             

2015 – 2018рр. 

Показники Роки 

2015  2016 2017 2018 

Зареєстрований пайовий капітал  775 125 159 000 159 000 159 000 

Капітал у дооцінках  208 655 234 112 208 196 204 185 

Додатковий капітал 45 45 45 45 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (817 302) (121 424) (199 767) (215 185) 

Резервний капітал  1 678 1 651 1 651 1651 

Інші резерви  57 628 15 000 18 715 22 967 

Неконтрольована частка  78 70 68 69 

Власний капітал  225 907 288 454 187 908 172 219 

Сформовано за даними [3; 4] 

Дослідивши аналіз фінансової стійкості страхової компанії «Оранта» 

можна дійти висновку, що страхова діяльність в Україні стала набувати риси 

підприємницької діяльності. Для фінансування НАСК «Оранта» використовує 

власні обігові кошти, кошти власного капіталу, залучені в результаті додаткової 

емісії, кредити банків на вигідних для компанії умовах. Страхова компанія має 

достатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань. 
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Постановка проблеми. Формування дивідендної політики підприємства є 

одним із найбільш складних завдань фінансового менеджменту в сучасних 

умовах. Необхідність вирішення цього питання завдання зумовлена 

забезпеченням вимог фінансової стратегії щодо підвищення ринкової вартості 

підприємства, інвестиційної політики, політики  формування власних 

фінансових ресурсів та деяких інших аспектів фінансової діяльності 

підприємства. Дивідендна політики відіграє важливу роль у визначенні вартості 

підприємства, реалізації його фінансової стратегії. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним питанням 

розроблення основних принципів та засад формування дивідендної політики 

приділяло уваги багато як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких: 

В.Д. Базилевич, Д.О. Баюра, І.О. Бланк, М. Гордон, Н.Е. Дєєва, Л.В. Клоченок, 

Л.О. Лігоненко, Дж. Лінтнер, М. Міллер, Ф. Модільяні, І.П. Мойсеєнко [5],                   

Н.Г. Пігуль, Л.С. Селівестрова, О.В Сташук [4], В.М. Суторміна, Н.В. Юрчук та 

ін.  

Проте більшість вітчизняних дослідників акцентують увагу на шляхах 

підвищення ефективності та прибутковості підприємства, не приділяючи 

належної уваги впливу дивідендної політики на фінансову діяльність 

підприємства.  

Мета статті полягає у пошуку стратегій реалізацій дивідендної політики 

для підвищення ефективності функціонування підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Одним із факторів успішного 

функціонування підприємства є вдала дивідендна політика підприємства. Вона 

забезпечує фінансування діяльності підприємства, а також дає акціонерам 

змогу оцінити ефективність діяльності підприємства. За цих обставин особливо 

актуальним є формування надійних теоретико-методологічних засад 

дослідження організаційно-економічного забезпечення дивідендної політики  

підприємств в Україні. 

Дивідендна політика підприємства – це сукупність стратегічних і поточних 

рішень щодо розподілу результатів діяльності акціонерного підприємства. У 

цілому дивідендну політику можна трактувати як сукупність заходів щодо 

розподілу чистого прибутку на тезавровану та споживчу частину. Основними 

завданнями дивідендної політики є виявлення основних чинників, які 

впливають на прийняття рішення щодо виплати дивідендів чи реінвестування 

прибутку та визначення оптимального співвідношення між розподіленим і 

тезаврованим прибутком. 

Головною метою розробки дивідендної політики є становлення такого 

співвідношення між поточним споживанням прибутку власниками та його 

зростанням у майбутньому, що максимізує ринкову вартість підприємства та 

забезпечує його стратегічний розвиток. [1]. 
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Дивідендну політики підприємство здійснює згідно з його статутом та 

економічними завданнями певного періоду, а її ефективне формування 

передбачає такі основні етапи: 

1) врахування основних факторів, що визначають передумови формування 

дивідендної політики підприємства; 

2) вибір типу дивідендної політики відповідно до фінансової стратегії 

підприємства; 

3) розробку механізму розподілу прибутку відповідно до обраного типу 

дивідендної політики; 

4) визначення форм та розміру виплати дивідендів; 

5) оцінка ефективності дивідендної політики [4]. 

Основними факторами, що впливають на формування дивідендної 

політики, є:  

-стадія життєвого циклу підприємства;  

-наявність у підприємства прибуткових інвестиційних можливостей; 

-існування можливостей формування фінансових ресурсів із 

альтернативних джерел; 

-обмеження об’єктивного характеру (правові, фінансові, договірні, 

пов’язані із розширенням виробництва, рекламно-інформаційного характеру). 

Дивідендна політика являє собою сукупність методів і заходів управління 

прибутком, які полягають в оптимізації його пропорцій між частинами, що 

направляються на виплату дивідендів чи використовуються для інвестицій. 

Значна роль дивідендної політики підприємства характеризується такими 

основними положеннями:  

– дивідендна політика є основною складовою частиною політики 

розподілу прибутку, головна мета якої – збільшення рівня добробуту власників 

підприємства;  

– дивідендна політика є основним інструментом впливу на зростання 

ринкової вартості підприємства;  
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– характер дивідендної політики є важливим індикатором інвестиційної 

привабливості підприємства;  

– вибір дивідендної політики впливає на трудову активність персоналу 

підприємства, додаткову соціальну захищеність працівників; 

 – обраний тип дивідендної політики здійснює вплив на рівень поточної 

платоспроможності підприємства [2]. 

Обираючи дивідендну політику, підприємству необхідно приймати до 

уваги те, що вона впливає на параметри фінансово-господарської діяльності 

підприємства: ліквідність, величину самофінансування, ціну залучення 

фінансових ресурсів, структуру капіталу та ін. Прослідковується чітка 

залежність між дивідендною політикою та самофінансуванням підприємства: 

чим більше прибутку виділяється на виплату дивідендів, тим менше коштів 

залишається у підприємства для його розвитку. Якщо ж прибуток 

спрямовується на збільшення власного капіталу (тезаврація прибутку), то 

змінюється загальна структура капіталу підприємства, що може впливати на 

його вартість. Ефективна дивідендна політика повинна забезпечити 

оптимальний розподіл коштів між акціонерами та на розвиток підприємства. Це 

в свою чергу буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності компанії, як з 

точки зору покращення виробничних потужностей, застосування нових 

технологій, так і з точки зору привабливості для нових інвесторів. [3]. 

У практиці фінансової діяльності підприємства виокремлюють 4 групи 

формування дивідендної політики: 

1. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості 

підприємства; 

2. Фактори, що характеризують можливості формування капіталу з 

альтернативних джерел; 

3. Фактори, що пов’язані з об’єктивними обмеженнями; 

4. Інші фактори. 

Оцінка цих факторів дозволяє визначити передумови формування 

оптимальної дивідендної політики, обґрунтувати її вибір на перспективу. При 
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формуванні дивідендної політики необхідно враховувати насамперед одержані 

фінансові результати і фінансовий стан підприємства, які є наслідками 

попередньої фінансово-господарської діяльності під впливом факторів 

об’єктивного характеру та ефективності управління. Результатом ефективної 

дивідендної політики має стати оптимальний розподіл коштів на розвиток 

підприємства, що забезпечить успішне його функціонування, а також на 

виплату стабільних дивідендів, що сприятиме привабливості акцій 

господарського товариства. [6]. 

Удосконалення дивідендної політики українських підприємств, слід 

проводити за такими напрямками:  

1. Забезпечення конкурентоспроможності дивідендних виплат.  

2. Забезпечення довготермінового характеру та інформаційної прозорості 

формування дивідендної політики.  

Основними завданнями, які мають бути обов'язково вирішені у процесі 

реалізації ефективної дивідендної політики це: максимізація добробуту 

акціонерів і достатнє фінансування діяльності компанії.  

Для формування дійсно ефективної дивідендної політики підприємство 

має подолати такий ряд труднощів, які прямо впливають на її реалізацію, як:  

1) Правові обмеження. До прикладу у більшості країн дивіденди 

відповідно до законодавства сплачуються з прибутку (в тому числі 

нерозподіленого прибутку минулих років) або з прибутку та емісійного доходу. 

Причому оподатковуються сплачені дивіденди, а відстрочені (нерозподілений 

прибуток) обкладаються податком за пониженою ставкою в момент отримання 

капіталізованого доходу. Оскільки оподатковуються тільки отримані 

акціонерами дивіденди, компанії нерідко здійснюють капіталізацію прибутку з 

тим, щоб уникнути оподаткування.  

2) Обмеження контрактного характеру. Якщо компанія має намір отримати 

довгострокову позику, вона за вимогою банку може обмежити мінімальний 

розмір нерозподіленого прибутку або мінімальний процент прибутку, який 

повинен реінвестуватися у виробництво. Це значною мірою може вплинути на 
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дивідендну політику компанія-позичальника та на рівень дивідендних виплат. 

3) Обмеження у зв'язку з недостатньою ліквідністю. Підприємство може не 

мати в достатній кількості грошових коштів та їх еквівалентів для виплати 

дивідендів. При цьому причинами можуть виступати не тільки проблеми у 

виробничо-господарській діяльності та низький рівень прибутку, а й проблеми 

управління грошовими коштами підприємства. В таких випадках або змінюють 

механізм виплати дивідендів, або, якщо дозволяє законодавство, беруть 

короткостроковий кредит для виплати дивідендів. 

4) Обмеження у зв'язку з виробничими потребами. Дивідендні виплати 

можуть обмежуватись у зв'язку з необхідністю накопичувати прибуток для 

здійснення капіталовкладень. В деяких випадках підприємства в установчих 

документах визначають частку прибутку, яка повинна реінвестуватися.  

5) Обмеження у зв'язку з інтересами акціонерів. Сукупний дохід акціонера 

складається з дивідендних виплат та зростання курсової вартості акцій. 

Менеджери багатьох підприємств прагнуть проводити дивідендну політику, яка 

б максимізувала сукупний дохід акціонера. Часто це передбачає стабільну 

виплату дивідендів, які зростають. 

6) Обмеження рекламно-інформаційного характеру. Оскільки про порядок 

виплати та розміри дивідендів компанія широко інформує громадськість, вона 

часто намагається зберегти стабільну дивідендну політику, навіть при змінах у 

діяльності компанії. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, дивідендна 

політика відіграє значну роль у функціонуванні акціонерного товариства або 

корпорації, які на сучасному етапі з розвитком ринкових відносин 

функціонують «як відкрита економічна система». Дивідендна політика  займає 

провідне місце в реалізації фінансової стратегії підприємства, впливає на рівень 

добробуту інвесторів (власників капіталу підприємства). Використання 

дивідендної політики підприємством є не лише набором цілей і завдань, які 

визначає керівництво підприємства у галузі розподілу прибутку і виплати 

дивідендів, а й ознакою, за якою акціонерні товариства вирізняються з поміж 

інших форм організації бізнесу, де підвищення її ефективності прямо впливає 

на добробут усіх учасників суб’єкта господарювання. 
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ОНЛАЙН НАВЧАННЯ: ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ В УМОВАХ 

КАРАНТИНУ 

У статті запропоновано шляхи та інструменти організації онлайн навчання 

під час карантину у закладах вищої освіти України.  Окреслено переваги  

системи управління навчанням  Moodle. Наведено спосіб організації онлайн 

навчання на прикладі електронного курсу «Теорія ймовірностей» для студентів 

економічних спеціальностей. 

Ключові слова: онлайн навчання, змішане навчання, система управління 

навчанням, Moodle, теорія ймовірностей. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освітянського 

простору повністю замінити або впровадити дистанційне навчання замість 

традиційного неможливо, проте використання деяких елементів, форм або 

технологій у навчальний процес в деяких випадках є необхідним. Це сталося, 

коли із запровадженням карантину весь світ прокинувся в іншій реальності. На 

допомогу освітянам Міністерство та комітет цифрової трансформації України 

запустили онлайн-курс сервісів дистанційного навчання. У добірку сервісів 

ввійшли [4]: гейміфіковані платформи з безкоштовними курсами з  предметів 

ЗНО, ресурси для створення ментальних мап; ресурси зі створення презентацій; 

ресурси зі створення текстів, завдань, інформаційні ресурси; платформи 

готових завдань з різних предметів; платформи для онлайн-конференцій тощо. 

http://orcid.org/0000-0003-4752-535X
https://publons.com/researcher/1975296/
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Найбільш пристосованими  до навчання в умовах адаптованого карантину 

на освітянській ниві виявилися заклади вищої освіти, у більшості з яких  

реалізовувалася система змішаного навчання з використанням існуючих 

платформ для організації дистанційного навчання. Існуючі віртуальні навчальні 

середовища, призначені для реалізації дистанційних технологій, дозволили 

організувати навчальний процес на безкоштовній основі в будь-який зручний 

час для студента. 

Аналіз досліджень. Стратегія впровадження змішаного навчання в 

освітній процес закладів вищої освіти відображена у роботах К.Л. Бугайчука,                              

А.Є. Фандєєвої та ін. Зарубіжний і вітчизняний досвід використання систем 

управління навчанням знайшли відображення у працях [1, 5, 6] та ін.  

Метою статті є вивчення можливостей системи управління навчанням  

для організації онлайн навчання в умовах карантину.  

Виклад основного матеріалу. Однією із найбільш популярних 

безкоштовних СУН є Moodle. Ця система вже багато років займає провідну 

позицію серед аналогічних засобів для забезпечення дистанційного навчання в 

освіті, як серед комерційних, так і серед вільно розповсюджуваних продуктів.  

Переваги Moodle полягають у тому, що система: 

 поширюється у відкритому вихідному коді, тобто має можливість 

підлаштовуватися під особливості конкретного освітнього проекту, розробки 

додаткових модулів, інтеграції з іншими системами; 

 дозволяє організувати навчання в активній формі, під час спільного 

вирішення навчальних завдань, взаємного обміну знаннями; 

 великі можливості комунікації: форум, чат, внутрішня пошта, обмін 

файлами будь-яких форматів, розсилка, можливість рецензувати роботи 

студентів, та ін.; 

 можливість використовувати різні системи оцінювання; 

 повна інформація про успіхи студента і його роботу; 

 програмні інтерфейси дозволяють працювати людям різного освітнього 

рівня, фізичних можливостей і культур. 
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Перераховані особливості системи передбачають як контактну форму, так і 

дистанційну. Тому, використання платформи Moodle спрямоване не тільки на 

самостійне оволодіння навчальним матеріалом студентами, а і на супровід 

освітнього процесу при традиційному підході. 

Як зазначено в роботі [6] системи дистанційного навчання бувають 

різного ступеня складності. Найпростіші, що складають основу дистанційного 

навчання – це засоби розробки курсів, що забезпечують розробку 

дистанційних матеріалів на основі візуального програмування або текстових 

редакторів. Потім розроблені курси об’єднують в спеціалізовану базу даних, 

яка включає механізми пошуку за метаданими, агрегації навчального 

контенту, документообіг тощо. Так організована база даних називається 

системою управління курсами і дозволяє створювати каталоги графічних, 

звукових, відео- та текстових файлів. Далі для управління навчальним 

процесом створюють системи управління навчання, які управляють реєстром 

користувачів, правами їх доступу, призначенням, збором, зберіганням 

інформації щодо користувачів, що включає статистику навчання, відвідування 

та використання ресурсів. І на завершення, систему управління навчальним 

процесом і систему управління навчальним контентом об’єднують в єдину 

систему управління. 

З введенням у ЗВО кредитно-рейтингової системи зменшилась загальна 

кількість аудиторних годин. Таким чином, викладач за урізані години 

повинний викласти той же обсяг навчального матеріалу, при цьому знайти час 

на проведення контрольних заходів та їх перездачу. Як наслідок, більшість 

матеріалу виноситься на самостійне опрацювання. Проте, не завжди можливо 

студентам самостійно набути теоретичні та практичні навички з 

природознавчих дисциплін, в тому числі і з математичних. Тому, одним з 

актуальних питань впровадження дистанційної форми навчання у навчальний 

процес є питання навчально-методичного забезпечення процесу навчання, 

створення бази навчально-методичних комплексів та дистанційних або 

електронних курсів. 
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Як вже було зазначено система дистанційного навчання складається з 

дистанційних навчальних курсів, що практично повністю виключають 

наявність викладача і надають можливість самостійно опанувати теоретичними 

знаннями та навичками з даного курсу. Для отримання практичного досвіду 

створення та впровадження таких дистанційних курсів розроблено електронний 

курс «Теорія ймовірностей», що є допоміжним навчально-методичним 

матеріалом у засвоєнні знань та набутті практичних навичок студентами 

освітнього ступеня бакалавра з економічних спеціальностей. 

З метою впорядкування навчального процесу та підвищення якості 

підготовки фахівців, у навчальному плані яких є фундаментальна дисципліна 

«Теорія ймовірностей» на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних 

систем розроблений електронний курс із зазначеної дисципліни на базі 

платформи управління навчанням Moodle [2, 4].  

Вибір цієї системи є не випадковий, оскільки, її налаштування дозволяє 

пристосувати кожен курс не тільки під особливості конкретної дисципліни, але 

і вимоги викладача та студента, який зможе самостійно побудувати зручну 

траєкторію навчання. 

Дана система дистанційного навчання з відкритим кодом є однією з 

найбільш поширених серед українських вишів, має багатомовний інтерфейс, в 

тому числі і український та призначена для використання в Internet, є ідеальною 

основою для формування й розвитку методичного забезпечення. У процесі 

створення зазначеного електронного курсу ми врахували специфічні 

особливості самої дисципліни, види та характер навчальної діяльності, форми 

організації навчального процесу. 

Розглянемо особливості представлення навчального контенту у СУН 

Moodle на прикладі однієї із тем курсу «Теорія ймовірностей». Даний 

електронний курс є сукупністю програмно-методичних засобів для 

автоматизації процесу навчання, також забезпечує навчально-методичними 

матеріали, включає електронну взаємодію з викладачем. Під час роботи з 

електронним курсом студенти мають можливість опановувати нові засоби 

доступу до інформації та використовувати активну форму діяльності, що 

сприяє ефективному освоєнню навчального матеріалу з даної дисципліни. 
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Структурно-функціональна схема створеного електронного курсу «Теорія 

ймовірностей» наведено на рисунку 1. 

Процес навчання за допомогою електронного курсу базується на 

самостійному вивченні або повторенні навчальних матеріалів, що були надані 

викладачем на лекційних заняттях, а також самоконтролі набутих теоретичних 

знань за допомогою тестів першого рівня складності та набутті практичних 

навичок за допомогою тестів другого (тренувального) рівня складності, що 

включають розв’язання простих типових задач та проведення обмеженого у 

часі контрольного заходу. 

 

Рисунок 1 - Структурно-функціональна схема електронного курсу «Теорія 

ймовірностей» 

У межах кожної теми використано наступні елементи: лекція (різні форми 

подачі), тестові завдання, супровідні медіа-матеріали, індивідуальні завдання із 

вкладеною відповіддю, комп’ютерні демонстраційні моделі. По закінченні 

тестування користувач автоматично отримує статистичну інформацію щодо 
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результату тесту, в якому вказані правильні відповіді. Завдання із вкладеною 

відповіддю розвивають творчі здібності студента, стимулюють до поетапної 

подачі матеріалу та його вивчення. Запропоновані види робіт забезпечують 

зміну видів діяльності під час навчання студентів як дистанційно, так і в 

аудиторії. Всі завдання обмежені у часі, що дисциплінує студента та в цілому 

позитивно відображується на вивченні предмета, оскільки засвоєння 

навчального матеріалу відбувається поетапно окремими блоками протягом 

семестру. 

Використання медіа призначене для кращого унаочнення та візуалізації 

навчального матеріалу. Такі інтерактивні елементи, як тести та завдання із 

вкладеною відповіддю призначені для активізації діяльності студентів, а також 

виступають як засоби контролю та самоконтролю. 

У курсі передбачений глосарій, який дає можливість отримати довідкову 

інформацію за матеріалами навчальної дисципліни. Необхідний запис можна 

виділити або з алфавітного списку вибору термінологічного словника або за 

допомогою рядку пошуку (текстовий рядок «Знайти»), при цьому список 

записів можна сортувати: за алфавітом, категорією, датою реєстрації та автору. 

Крім того, у тренувальному режимі тестування користувач завжди може за 

виділеним ключовим словом  одержувати автоматичне посилання на 

відповідний запис у глосарію, тобто отримувати теоретичну підказку не 

звертаючись до лекційного матеріалу. Зазначимо, що глосарій таким же чином 

може використовуватися і при вивченні або повторенні теоретичного 

матеріалу. 

Висновки. Плануючи та удосконалюючи систему дистанційного навчання 

ми повинні враховувати ці тенденції, які необхідні для ефективної реалізації 

дистанційної освіти в умовах карантину. COVID-19 змусив весь світ 

прокинутися в іншій реальності. Ця епідемія, звісно, буде зупинена й життя 

увійде в усталене русло, проте після отриманого досвіду система координат 

національної освіти зміниться назавжди. Бо ці зміни – результат нашого 

розвитку [3]. 
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Постановка проблеми. Розвиток різних галузей економіки, швидка зміна 

технологій, зміна видів професійної діяльності викликає підвищений попит на 

освітні послуги і породжує нові дистанційні форми професійної підготовки, які 

орієнтовані на використання інформаційних-комунікаційних технологій і 

самостійну роботу студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд наукових праць свідчить 

про те, що питання використання інформаційних-комунікаційних технологій у 

вищій школі досліджуються досить широко, як вітчизняними так і зарубіжними 

науковцями такими, як А.А. Андрєєв, Б. Баскервілл, Батесон, В.Ю. Биков, 

А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, В.Ф. Заболотний, Л.А. Карташова, В.В. Лапінський, 

Н.В. Морзе, Т. Робб, О.В. Співаковський, І.В. Цівільський та ін.  

Поняття ж «самостійна робота» багатогранне, тому не отримало єдиного 

тлумачення в педагогічній літературі. Кожне з визначень має свою педагогічну 

цінність. Останнім часом в Україні цими питаннями займались ряд сучасних 

науковців А.М. Алексюк, В. Буряк, В.П. Дубіщев, О.В. Євдокимов, 

В. Загвязинський, І.А. Зязюн, В.А. Козаков, Н.Г. Ничкало, П.І. Підкасистий, 

М.І. Сметанський, Н.Ф. Тализіна та інші. Найважливішим є те, що самостійна 

робота спрямована в усіх випадках на формування пізнавальної активності і 

пізнавальної самостійності студентів. 

Мета статті. Розробка науково-методичних основ організації та 

вдосконалення самостійної роботи студентів в процесі навчання курсу вищої та 

прикладної математики в умовах модернізації освіти, перевірка їх ефективності 

на практиці та впровадження в навчальний процес.  

Виклад основного матеріалу. Тенденція розвитку сучасного суспільства 

ставить завдання виховання освічених і активних особистостей, які вміють 

самостійно приймати рішення. Але, в системі освіти і виховання досі 

спостерігається недостатність науково-практичних заходів в забезпеченні 

самостійності студентів. Тому, науковою проблемою даного дослідження є - 
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визначення нових способів і педагогічних основ організації самостійної роботи 

студентів, як фактори, що мають суттєвий вплив на підвищення якості освіти та 

професійного розвитку студентів в умовах модернізації змісту освіти. 

Аналізуючи сучасні умови професійної підготовки у закладах вищої 

освіти, можна виділити наступні їх особливості: 

1. Реалізація освітніх стандартів третього покоління передбачає 

формування компетенцій у майбутніх фахівців як результат навчання. 

2. Підготовка бакалаврів відбувається в умовах скорочення числа годин, 

відведених на аудиторну роботу студентів, акцент в підготовці зміщується на 

самостійну роботу студентів. 

3. Підготовка студентів вузів відбувається в умовах швидкого збільшення і 

оновлення обсягу інформації, необхідної для успішної професійної діяльності, 

під якою розуміються методи, способи, прийоми, характер впливу на об’єкт 

професійної діяльності з метою його зміни, перетворення. 

4. Підготовка сучасних студентів відбувається в умовах стрімкого 

розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, доступних для 

викладачів і студентів як під час аудиторної так і позааудиторної роботи. 

Формування професійної компетентності фахівців в процесі навчання 

вищої та прикладної математики буде ефективною, якщо: 

- дисципліни будуть розроблені по системно-рольної моделі на основі 

аналізу змісту і структури професійної компетенції викладачів; 

- буде обґрунтована та розроблена модель професійних компетенцій, які 

необхідно формувати у ЗВО; 

- визначені ефективні принципи і організаційно-педагогічні умови 

формування професійних компетенцій викладачів за напрямками; 

- будуть розроблені модулі дидактичної системи формування професійних 

компетенцій студентів, які охоплюють цільову компоненту, зміст, методи, 

форми і засоби навчання, оцінну компоненту. 

Самостійна навчальна робота студентів включає підготовку до всіх видів 

занять, виконання робіт і покликана виконувати кілька функцій: освітню; 
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розвиваючу; виховну. Однак це дає позитивні результати, коли самостійна 

робота являє собою систему. При побудові системи самостійних робіт 

необхідно відштовхуватися від педагогічних підходів і принципів організації 

самостійної роботи студентів, які орієнтовані на розвиток умов самореалізації 

особистості в світі комунікацій, які оновлюються, зв’язків і взаємин в освітніх 

системах. 

Ми зосередимо увагу саме на інформаційно-комунікаційному підході, що 

визначає поняття інформаційного освітнього простору, яким є електронне 

навчальне середовище Moodle. 

Moodle - це платформа, яка представляє собою систему управління 

вмістом сайту, спеціально розробленої для створення якісних online-курсів 

викладачами, що володіє широкими можливостями: 

- може використовуватися як для дистанційного, так і для очного 

навчання; 

- має простий і ефективний web-інтерфейс; 

- дає можливість редагування облікових записів, додавання фотографії і 

т.д.; 

- пропонує багатий набір модулів, що складають для курсів                                    

(Чат, Опитування, Форум, Глосарій, Робочий зошит і ін.); 

- надає можливість зібрати всі оцінки на одній сторінці (або у вигляді 

файлу) і т.д. 

Системна організація самостійної роботи студентів в середовищі Moodle 

вимагає створення декількох структур, а саме: змістовної - відбиває зміст 

дисциплін і завдання; процесуальної - характеризує методи і процедури 

діяльності; результативної - відбиває результати навчання. 

Розробляючи систему організації самостійної роботи студентів з курсу 

«Вища та прикладна математика», що поєднує традиційне навчання із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, ми прийшли до 

необхідності сформулювати ряд принципів, що відображають специфіку 

проведеної роботи і можливості електронного навчального середовища Moodle, 

а саме: 
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- принцип інтегративності, який реалізує ідею формування 

загальнокультурних і професійних компетенцій в ході самостійної роботи 

студентів в інформаційному освітньому середовищі в системі Moodle, що 

дозволяє здійснювати інтеграцію професійно значимої інформації, що 

вивчається в різних дисциплінах, за допомогою виконання студентами 

комплексних практико-орієнтованих завдань; 

- принцип модульності передбачає, що дисципліна (модуль), яка має певну 

логічну завершеність по відношенню до встановлених цілей і результатів 

виховання, навчання в системі Moodle повинна мати єдину структуру і бути 

представлена трьома компонентами: організаційним, змістовним і методичним; 

- принцип кумулятивності - враховується при підборі і складанні завдань 

для студентів. 

Завдання для самостійної роботи студентів розподіляються за такими 

критеріями: 

- завдання основного модуля пов’язані з базовими цілями освіти; 

- завдання спеціалізованого модуля відрізняються підвищеним рівнем 

складності і носять міждисциплінарний характер; 

- завдання додаткового модуля пов’язані з професійною практичною 

діяльністю. 

Викладачеві доступні персональні дані кожного студента, що дозволяє 

викладачеві своєчасно впливати на навчальну діяльність студентів, коригувати 

проблеми в навчанні, і розвивати у них потребу в самостійній систематичній 

роботі. Матеріали контролю дають можливість систематично накопичувати, 

аналізувати і узагальнювати досвід навчально-виховної роботи. А перевірка 

структури та змісту дистанційного курсу сприяє суворому виконанню 

навчального плану, реалізації його цільової установки. 

У Moodle існує можливість створення трьох типів курсів: форум, календар 

(навчальні модулі з прив’язкою до календаря), структура (без прив’язки до 

календаря). Також курс може містити будь-яку кількість електронних ресурсів 

(веб-сторінки, книги, посилання на файли, каталоги) і довільну кількість 
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інтерактивних елементів курсу, таких як wiki, анкети, глосарій, опитування, 

пояснення, тести. Ці можливості будуть корисні не тільки викладачам, а й 

студентам [2, с. 51]. 

Розроблений курс «Вища та прикладна математика» середовища Moodle 

включає в себе: робочу програму, що дозволяє студенту отримати повне 

уявлення про даний курс; форум спілкування викладача зі студентами; 

навчальні модулі; підсумковий тест; посилання на додаткові інформаційні 

ресурси. 

Кожен навчальний модуль складається з наступних ресурсів: лекції з 

тематики модуля, з вмістом додаткової інформації для самостійного вивчення, 

відеолекції, відеоролики, презентації; практичні роботи по тематиці модуля; 

тестові завдання з тематики модуля (режим контролю), призначені для 

діагностики навчальних досягнень. Під час навчання студенти самостійно 

вивчають теоретичні матеріали курсу, виконують практикум, самостійні 

роботи, індивідуальні завдання і в онлайн режимі проходять тестування. 

Щотижня відповідно до розкладу проводяться електронні консультації. 

Підсумкове заняття організовується за технологією «форум», на якому 

студенти можуть вести діалог не тільки з викладачем, а й один з одним. 

На нашу думку, використання системи управління навчанням Moodle у 

викладанні вищої та прикладної математики є єдиним засобом активізації 

пізнавальної діяльності студентів. 

Висновки. Таким чином, спільне використання сучасних педагогічних та 

інформаційних технологій підвищує ефективність навчання вищої та 

прикладної математики і є одним з механізмів, який дозволяє особистості 

самореалізуватися, а викладачеві створити таке «розвиваюче середовище», в 

якому у кожного студента будуть сформовані певні компетенції, необхідні 

йому при виборі професії.  

Перспективи подальших досліджень. Ми переконані в тому, що переваги 

навчальної платформи Moodle під час вивчення дисципліни «Вища та 

прикладна математика» описані вище, дозволяють не тільки ефективно 
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організувати самостійну роботу студентів, а й підвищити їх мотивацію завдяки 

використанню нових форм і методів навчання. Подальше впровадження 

середовища Moodle зробить систему навчання гнучкою, надасть можливість 

проводити навчання ефективно, і є важливим елементом в підвищенні якості 

освіти у ЗВО в даний час. 
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Для вирішення були використані методи оптимізації, які дозволяють 

розв’язати задачу оптимального розподілу витрат компанії. Ключовим 

моментом є використання функції залежності кількості клієнтів від витрат 

на маркетингові заходи, що здійснюються компанією з метою залучення та 

утримання клієнтів. 

Ключові слова:  рекламна кампанія моделювання рекламної кампанії, 

стратегія рекламної кампанії, оптимізація, рекламний бюджет, комунікаційна 

складова 

Постановка проблеми. Реклама відіграє величезну роль у збереженні та 

зміцненні позицій фірми на ринку. Перед будь-яким підприємством, що 

виготовляє товар, постає проблема його збуту, тому, як правило, в якості 

основної мети рекламної кампанії фірми називають збільшення збуту або 

підтримка його на попередньому рівні. В умовах динамічного конкурентного 

середовища та обмеженості фінансових ресурсів постає завдання визначення 

рекламного бюджету підприємства з метою використання наявних ресурсів з 

максимальною ефективністю. Будь-яке відхилення від оптимальності 

приводить до неефективності: при меншому бюджеті підприємство 

недоодержує прибуток від продажів (тому що не всі споживачі інформовані про 

товар), при більшому бюджеті підприємство просто витрачає частину 

фінансових ресурсів безрезультатно (тому що всі споживачі інформовані й 

додаткова реклама не потрібна).  Реклама впливає на збут в основному через 

підвищення рівня відомості продукту та компанії, і створення образу продукту 

та компанії. Проте для того, щоб реклама працювала, необхідно розробити 

стратегію рекламної кампанії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі 

відображення проблематики моделювання процесу рекламних кампаній 

підприємства знайшло в роботах таких вчених: Ю. К. Баженов, М. Г. Гузя,                          

Т. І. Лук’янець, Ю. Г. Лисенка, Д. Дж. Маєрс, Ф. Г. Панкратов, Е. В. Ромат, У. 

Уелс, В. Фрайбургер та інших. Досліджували питання оптимізації рекламних 

стратегій підприємства наступні науковці: Л.Ю. Луференко, Л.В. Хомченко,      

О.В. Тарасов,  Г.М. Удянська. Економіко-математичне моделювання рекламної 
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кампанії представлено в роботі В.П. Лісовської [1]. Проте, попри велику 

кількість та різноплановість досліджень питання оптимізації витрат при 

плануванні рекламної кампанії на сьогодні потребує подальшого вивчення.  

Мета статті є аналіз існуючих моделей оптимізації витрат на рекламну 

кампанію та вибір оптимальної. 

Виклад основного матеріалу. В основі моделювання рекламної діяльності 

лежить планування витрат на рекламу. Існує багато методів визначення 

розмірів рекламних асигнувань: метод фіксованого відсотка, аналогії, 

оптимальних витрат, цільовий метод.  

Метод фіксованого відсотка передбачає, що сума асигнувань на рекламу 

визначається як певний відсоток від минулорічного або очікуваного обсягу 

продажу. На основі методу аналогії асигнування на рекламу передбачаються на 

рівні витрат підприємств, що випускають аналогічну продукцію.  

Метод максимальних витрат передбачає, що на рекламу необхідно 

асигнувати якомога більше коштів. Його застосування виправдане в тих 

випадках, коли існує тісний причинно-наслідковий зв’язок між затратами на 

рекламу й обсягом реалізації. Проте водночас слід мати на увазі, що 

використання цього методу може призвести до фінансових ускладнень, а також 

до зриву рекламних заходів у критичний момент через відсутність коштів. 

Цільовий метод полягає в тому, що спочатку мають бути визначені цілі й 

завдання реклами, а потім розрахована сума коштів, необхідних для їх 

досягнення. Цей метод найкращий, бо він передбачає зрозуміле й чітке 

формування цілей рекламної діяльності, а також зіставлення різних варіантів 

завдань з точки зору можливих витрат на їхнє виконання [2].  

Заключним етапом управління рекламною роботою є оцінка ефективності 

реклами. У зв’язку з цим проблема розробки концепції синтезу ефективної 

рекламної політики підприємства та комплексу відповідних економіко-

математичних моделей і методів є актуальною. Нині банк моделей рекламної 

політики складається, передусім, з економіко-математичних моделей 

економічних процесів взагалі та рекламної діяльності зокрема. Переваги 
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математики як засобу пізнання рекламної діяльності та поведінки споживачів 

полягають у можливості побудови економіко-математичних моделей, які у 

спрощеній формі відтворюють сукупність кількісних взаємозв’язків 

економічних чи психологічних елементів рекламного бізнесу [3, с. 88].  

Для побудови економіко-математичної моделі керування рекламним 

процесом (і тим самим одержання можливості оперативного контролю за ним) 

використовуються оптимізаційні моделі, імітаційні моделі, а також методи 

прогнозування. Останні переважно застосовуються як статичні й динамічні 

моделі.  

У процесі прогнозування ходу рекламної кампанії визначаються якісні 

зміни стану фірми в будь-який майбутній момент часу. Застосування тих самих 

моделей для перевірки їх відповідності реальному ходу рекламної кампанії 

підтвердить правильність (неправильність) розробленої моделі рекламної 

діяльності або окреслить відхилення фірми від попереднього плану та на 

наслідки цих відхилень [3, с. 102].  

Для оцінки ефективності рекламної кампанії застосовують моделі 

економічної і комунікативної ефективності. До найбільш розповсюджених 

типів моделей оцінки економічної ефективності можна віднести статичні й 

динамічні. Найпростіша статична модель оцінки економічної ефективності, 

розроблена на базі кореляційно-регресійного аналізу, становить лінійну 

функцію реакції збуту на рекламу:  F= b0 b1t,  де F – залежна змінна, що 

характеризує обсяг збуту або частку ринку; t– незалежна змінна, що 

характеризує рекламні витрати; b0, b1– коефіцієнти регресії, при цьому b0 – 

вільний член, що характеризує вплив інших факторів. Зокрема, модель такого 

виду використовує у своїх дослідженнях вчений А. Д. Пілько та вважає, що 

саме вона найкраще відображає кореляційно-регресійний зв’язок між 

витратами на маркетинг (факторна змінна) та виручкою від реалізації послуг 

(результуюча змінна) [4].  

Останнім часом широкого застосування при розробці рекламного бюджету 

отримали методи, засновані на використанні математичних моделей прийняття 



224 

рішень. Застосування цих методів зумовлено тим, що людина не здатна оцінити 

та врахувати велику кількість факторів. Тому актуальним стає застосування 

математичних методів прийняття рішень, спеціальних програмних засобів [5]. 

Відомими підходами у даній предметній галузі є: модель Данахера-Руста; 

модель Відейла й Волфа; модель ADBUDG; метод Шроєра; модель Юла. 

Зауважимо, що одним з актуальних підходів до управління 

взаємовідносинами з клієнтами є концепція CRM (Customer Relationship 

Management). Особливість CRM полягає в тому, що це стратегія організації 

бізнесу, в якій взаємовідносини з клієнтом ставляться в центр діяльності фірми. 

В основі CRM-концепції знаходиться лояльний клієнт, який представляє 

для кампанії велику цінність. Для компанії набагато важливіше утримати 

даного клієнта, котрий є вірним своїм вподобанням відносно товарів та послуг, 

ніж витрачати значні зусилля для залучення нового. Таким чином, головна мета 

CRM - визначити найбільш «прибуткових» клієнтів, навчитися ефективно 

працювати з ними, запобігти їхньому переходу до конкурентів та збільшити 

дохід компанії. 

Таким чином можна сформулювати задачу оптимального розподілу 

рекламних витрат. Найбільш відповідними для вирішення даної задачі є методи 

оптимізації, які допомагають якомога якісно та ефективно отримати відповідь 

на шукане питання. 

Розглянемо компанію, що володіє певною клієнтською базою [6]. Ця база 

може бути розбита на сегменти ( ), кожен з яких характеризується рядом 

параметрів: періодом часу ( ); дохідністю ( ); кількістю клієнтів ( ). 

Загальний бюджет маркетингових заходів, що здійснюються з метою 

утримання існуючих і залучення нових клієнтів, в кожному періоді не повинен 

перевищувати рекламний бюджет компанії: 

                                              
1

n

i

ij ZZ ( 1 ) 

Таким чином, постає задача вибору оптимальних маркетингових заходів, 

що дозволять з урахуванням існуючих обмежень на бюджет максимізувати 

дохід від усіх клієнтських сегментів компанії. 
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Цільова функція матиме наступний вигляд: 

                                      max
1

n

i

iDD  ( 2 ) 

де, D – сумарний дохід, що отримується компанією від усіх клієнтських 

сегментів (i=1,n) за певний період; 

 – дохід, що отримується компанією від i-го сегменту за період, що 

розглядається. 

Ціль компанії полягає в тому, щоб розподілити витрати на заходи з 

залучення та утримання клієнтів таким чином, щоб збільшити сумарний дохід 

від всіх клієнтів компанії. Цей дохід залежить від ряду факторів: дохідності 

сегменту, його структури, динаміки клієнтської бази, величини рекламних 

витрат на залучення та утримання клієнтів. 

Таким чином, цільова функція  матиме вигляд:                 

                         max)(
1

n

i

iii ZZfRND                        (3) 

де,  - число клієнтів за конкретний період (життєвий цикл); 

D – сумарний дохід, що отримується компанією від усіх клієнтських 

сегментів  за певний період; 

– прибуток, що отримується компанією с кожного клієнта i-го сегменту 

за j-ий період часу (  = const) без врахування маркетингових витрат; 

функціональну залежність між витратами на залучення клієнтів (Z) та 

темпом зростання клієнтської бази    

 – рекламні витрати (на залучення потенційних і утримання існуючих 

клієнтів) на i-ий клієнтський сегмент. 

Конкретний вигляд даної функції можна визначити або використовуючи 

якісні моделі та методи оцінки задоволеності та лояльності клієнтів, або за 

допомогою інструментів кореляційно-регресійного аналізу. 

Використовуючи отриману модель компанія зможе коректувати свою 

рекламну політику в напрямку більш привабливих сегментів і вкладати в них 
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максимум коштів. Такий підхід відповідає концепції CRM, згідно з якою 

необхідно підтримувати і розвивати найбільш перспективних клієнтів і 

витрачати мінімум зусиль на ті групи споживачів, які представляють для 

компанії меншу цінність. 

Оскільки рекламні заходи по відношенню до клієнтів обмежені наявними у 

розпорядженні компанії бюджетними засобами й не можуть бути від’ємними, 

ми вводимо наступні обмеження на бюджет та невід’ємність: 

                                          Z
1

n

i

iZ  (4) 

                                            0iZ  (5) 

Задачею компанії є оптимізація рекламної політики для всього життєвого 

циклу клієнтів, тобто за багато років. Розв’язування отриманої моделі для 

одного року не означає, що дане рішення буде оптимальним для всього 

життєвого циклу. 

Таким чином, треба оцінити ефект від заходів, що проводяться, за увесь 

життєвий цикл клієнта, і обґрунтованим є застосування       концепції часової 

вартості грошових коштів. Усі майбутні доходи й витрати компанії треба 

дисконтувати, звівши їх  до поточної вартості, використовуючи для цього 

коефіцієнт дисконтування (r). 

У результаті модель матиме наступний вигляд : 
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Отримані функціональні залежності можна використовувати для 

прогнозування величини клієнтської бази в майбутніх періодах. Результатами є 

не тільки оптимальний розподіл витрат, але й оптимальна величина рекламного 

бюджету [6].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, представлено 

розробку моделі, яка дозволяє підібрати оптимальний варіант розподілу 

рекламного бюджету фірми таким чином, щоб максимізувати дохід. Ідея моделі 
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базується на концепції CRM, що дозволяє виділити найбільш «прибуткові» 

сегменти клієнтів, для подальшої ефективної взаємодії з ним, попередження 

переходу клієнтів з цього сегменту до конкурентів та збільшення прибутків 

компанії. 

Отримані функціональні залежності можна використовувати для 

прогнозування величини клієнтської бази в майбутніх періодах. Результатами є 

не тільки оптимальний розподіл витрат, але й оптимальна величина рекламного 

бюджету. Це є актуальним питанням, адже будь-яке відхилення від 

оптимальності приводить до неефективності: при меншому бюджеті компанія 

недоодержує прибуток від продажів (тому що не всі споживачі інформовані про 

товар), при більшому бюджеті компанія просто викидає частину засобів на 

вітер (тому що всі споживачі інформовані й додаткова реклама не потрібна). 
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УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ 

У статті розглядаються питання визначення та запобігання академічному 

плагіату в системі управління навчанням закладу вищої освіти. Зокрема, 

проаналізовані види плагіату в освіті та науці, що в подальшому впливає на 

вибір методів та алгоритмів його виявлення. Наведено класичні методи 

виявлення текстового плагіату. Здійснено стислий огляд та порівняння 

розповсюджених в Україні систем та онлайн-сервісів для перевірки тексту на 

унікальність. Кожна з описаних систем має свої переваги і недоліки, а також 

особливості застосування залежно від контенту, що перевіряється. 

Запропонована узагальнена схема взаємодії системи управління навчанням з 

електронною бібліотекою закладу вищої освіти з метою перевірки документів 

на плагіат. 

Ключові слова: академічний плагіат, види академічного плагіату, методи 

виявлення плагіату, програмне забезпечення, система управління навчанням, 

електронна бібліотека, засоби автоматичного пошуку плагіату. 

Постановки проблеми. Основною перевагою застосування інформаційних 

технологій в освіті є прискорення та спрощення обміну інформацією між всіма 

сторонами освітнього процесу, проте цей, майже необмежений, доступ до 

інформаційних ресурсів породжує нову проблему – плагіат. Протягом кількох 

останніх місяців, у зв’язку із запровадженням в Україні обмежувальних заходів 

через пандемію, процес навчання відбувався онлайн. У цих умовах питання 

дотримання академічної доброчесності та плагіату в студентських роботах 

фактично виходить на перше місце. Не завжди маючи можливість особисто 

спілкуватись з кожним студентом в режимі реального часу, викладач змушений 
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оцінювати лише ті види робіт, які студент надсилає йому для перевірки на 

електронну пошту, в систему управління навчанням чи в освітнє середовище. І, 

на жаль, далеко не всі студенти сумлінно дотримуються принципів академічної 

доброчесності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в галузі 

виявлення та запобігання академічного плагіату відбуваються за такими 

основними напрямками: 

- класифікація та порівняльний аналіз алгоритмів та методів виявлення 

плагіату; 

- класифікація та огляд існуючих програмних засобів пошуку 

академічного плагіату; 

- розробка методів та проектування нових програмних засобів для 

виявлення плагіату; 

- особливості боротьби з плагіатом в освітньому та науковому 

середовищі.  

Зокрема, методи протидії автоматичним системам визначення плагіату 

досліджує Є. Б. Артамонов; програмні засоби пошуку плагіату аналізують 

В. О. Болілий, В. В. Копотій, А. О. Білощицький, О. В. Діхтяренко; 

інструментарій виявлення плагіату в академічних роботах розглядають 

Н. А. Длугунович, Ю. М. Главчева, О. В. Каніщева, Ю. А. Квашина, 

Л. А. Лупаренко, Ю. Б. Михайловський, С. П. Ткаченко, А. І. Сідляренко та 

інші; розробці, аналізу та доведенню ефективності алгоритмів аналізу тексту 

присвячені роботи таких українських та зарубіжних дослідників, як С. В. Бевз, 

С. В. Бутаков, В. В. Войтко, А. В. Голобурда, В. В. Дягилев, Р. В. Мещеряков, 

В. Б. Мокін, Ю. Б. Попова, А. С. Романов, А. А. Цхай, А. А. Шелупанов; 

докладні огляди [1, 2] програмного забезпечення для перевірки наукових 

текстів на ознаки плагіату пропонують українські наукові бібліотеки. 

Метою статті є дослідження особливостей виявлення та запобігання 

академічного плагіату в системі управління навчанням закладу вищої освіти. 
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Виклад основного матеріалу. Академічна доброчесність є важливою 

засадою діяльності закладів освіти. Одним із видів порушення академічної 

доброчесності є академічний плагіат. Відповідно до статті 42 Закону України 

«Про освіту» академічний плагіат – це «оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства» [3]. 

У системі управління та забезпечення якості вищої освіти важливе місце 

посідає функціональна підсистема з ефективного запобігання та виявлення 

академічного плагіату. Дотримуватись принципів академічної доброчесності 

мають як науково-педагогічні працівники, так і здобувачі вищої освіти [4].  

На рис. 1 представлені види академічного плагіату в наукових роботах 

відповідно Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та його 

виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, 

наукових доповідях, статтях тощо) [5]: 

 

Рисунок 1 – Види академічного плагіату у наукових роботах 

Відтворення в тексті наукової роботи без 

змін, із незначними змінами, або в пере-

кладі тексту іншого автора(-ів), обсягом 
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автора(-ів) відтвореного тексту 

Відтворення в тексті наукової роботи, 

повністю або частково, тексту іншого 

автора(-ів) через його перефразування 

чи довільний переказ без посилання на 

автора(-ів) відтвореного тексту 

Відтворення в тексті наукової роботи 

наведених в іншому джерелі цитат з 

третіх джерел без вказування, за яким 

саме безпосереднім джерелом наведена 

цитата 

Відтворення в тексті наукової роботи 

наведеної в іншому джерелі науково-

технічної інформації (крім 

загальновідомої) без вказування на те, з 

якого джерела взята ця інформація 

Відтворення в тексті наукової роботи 

оприлюднених творів мистецтва без 

зазначення авторства цих творів мистецтва 

Види академічного плагіату в наукових 

роботах 
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Плагіат може проявлятися в різних формах у документі, роботі, продукті 

чи програмі. Тут можна виділити два основні типи плагіату [6]: текстовий 

плагіат та плагіат вихідного коду (рис. 2). Текстовий плагіат можна умовно 

поділити на сім підвидів: плагіат по типу «копіювати-вставити», 

перефразування, метафора, плагіат ідей, самоплагіат, використання недійсних 

посилань та ретвіт. Плагіат вихідного коду поділяють на чотири підвиди: 

маніпулювання з кодом, перевпорядкування структури, плагіт без змін та зміна 

мови програмування. 

 

Рисунок 2 – Класифікація плагіату 

Л.І. Лупаренко [7] виділяє ще один вид плагіату в освіті та науці – плагіат 

в нетекстових джерелах, тобто копіювання даних в електронних таблицях, 

діаграмах, даних наукових експериментів, фото- та медіаресурсах.  

Вибір методів пошуку плагіату, проектування та оцінка ефективності 

алгоритмів виявлення збігів, а також визначення програмних засобів, які варто 

застосовувати будуть залежати, в першу чергу, саме від виду плагіату. 
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Науковому керівнику чи рецензенту зазвичай важко визначити плагіат у 

науковій роботі студента чи колеги без спеціальних засобів. Для цього варто 

використовувати сучасне програмне забезпечення, адаптоване до різних 

вхідних умов та видів академічного плагіату. Для приховування факту плагіату 

автори можуть вдаватись до заміни символів; рерайтингу; глибокої переробки 

тексту; додавання власних думок, висновків, прикладів; використання 

непроіндексованих матеріалів тощо. Саме тому пошук ефективних підходів до 

виявлення академічного плагіату є актуальним завданням, оскільки на практиці 

точно не обійтись без використання інформаційних технологій, офлайнових та 

онлайнових систем для перевірки тексту на плагіат, які реалізують сучасні 

методи виявлення плагіату (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – Класичні методи виявлення плагіату [8] 

Стислий огляд систем для перевірки тексту на унікальність наведено у 

табл. 1. Кожна з них має свої переваги і недоліки, а також особливості 

застосування залежно від контенту, що перевіряється. 
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на однорідність) 

Метод шинглів Пошук в Інтернеті 

Аналіз частоти 
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Таблиця 1 – Найпоширеніші програми та онлайн-сервіси для перевірки 

роботи на плагіат 

№ 

п/п 

Назва програмного 

продукту 
Доступ до засобу онлайн Розробник Примітки 

1 AntiPlagiarism.NET https://antiplagiarism.net/ 
Econtent 

Limited 

1) Програмний продукт для 

перевірки тексту на наявність 

запозичень з різних джерел 

Інтернету.  

2) Комерційне ПЗ.  

3) Вартість ~ 25 $. 

2 Advego Plagiatus https://advego.com/plagiatus/ 

Біржа 

контенту 

Адвего 

1) Програма пошуку в Інтернеті 

часткових або повних копій 

текстового документа. 

2) Безкоштовна програма. 

3) Може бути встановлена на 

ПК. Дозволяється і перевірка 

онлайн на сайті розробника. 

3 Compare Suite 
https://soft.mydiv.net/win/ 

download-Compare-Suite.html 
AKS-Labs 

1) Програма не лише виявляє 

схожість в текстах, а й 

порівнює файли і папки. 

2) Комерційне ПЗ.  

3) Вартість ~ 70 $. 

4 Content Watch https://content-watch.ru/text/ 
Інформ. 

відсутня 

1) Швидка антиплагіат-

перевірка онлайн. 

2) Умовно безкоштовна 

програма. 

3) Текст довжиною до 10 000 

символів. До 3 перевірок на 

день. 

5  eTXT Антиплагіат https://www.etxt.biz/antiplagiat/ 
Econtent 

Limited 

1) Схожа на першу програму. 

2) Має безкоштовну 

демоверсію. 

3) Обмеження на перевірку 

онлайн до 5000 символів. 

6 

Plagiarism Detector 

Pro (Детектор 

плагіату) 

https://plagiarism-

detector.com/c/ua/index.php 

SkyLine 

LLC 

1) Програма для пошуку і 

виявлення плагіату в онлайн 

та офлайн документах. 

2) Має безкоштовну 

демоверсію, яка потребує 

встановлення на ПК. 

3) Можливість оформлення 

безкоштовної підписки для 

навчальних закладів. 

7 Unicheck 

https://unicheck.com/uk-

ua/plagiarism-check-for-k-12-

and-higher-education 

UKU 

Group ltd 

1) Онлайн-сервіс пошуку 

плагіату, що перевіряє 

текстові документи на 

наявність запозичених частин 

тексту з відкритих джерел в 

Інтернеті чи внутрішньої бази 

документів користувача 

(Бібліотеки). 

2) Комерційне ПЗ.  

3) Можливість інтеграції з усіма 

основними LMS системами 

(наприклад, Moodle). 
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При перевірці академічних робіт на плагіат на практиці зазвичай 

використовується два підходи. Перший підхід передбачає пошук збігів у роботі, 

що перевіряється, з базою робіт, яка напрацьована у закладі вищої освіти. 

Наприклад, база курсових проектів та випускних кваліфікаційних робіт, які 

були підготовлені та захищені у навчальному закладі протягом певного періоду 

часу (зазвичай, за останні 5-10 років). Другий підхід – це пошук збігів у роботі, 

що перевіряється, з документами, які перебувають у відкритому доступі у 

мережі Інтернет. Обидва підходи мають свої переваги та недоліки. 

Для запобігання порушення академічної доброчесності та боротьби з 

плагіатом у системі управління навчанням має бути передбачений модуль 

антиплагіату, який може, використовуючи ресурси електронної бібліотеки 

закладу (зокрема, накопичений медіа-контент, бази даних матеріалів 

конференцій, статей, різних видів кваліфікаційних робіт, навчальних 

посібників, методичних матеріалів, монографій тощо), а також доступ до 

відкритих ресурсів мережі Інтернет, здійснювати перевірку робіт студентів та 

викладачів на плагіат (рис. 4). У цьому випадку під «електронною бібліотекою» 

мається на увазі комплекс взаємопов’язаних різноманітних носіїв інформації і 

засобів, що забезпечують доступ користувачів до ресурсів, тобто є складною 

інформаційною системою, яка є сховищем даних і знань [9]. 

 

Рисунок 4 – Взаємодія системи управління навчанням з електронною 

бібліотекою з метою перевірки документів на плагіат 

Система управління 
навчанням 

• онлайн курси 

• електронні ресурси 

• система моніторингу успішності 

• модуль антиплагіату 

Електронна бібліотека  
ЗВО 

• wiki-ресурси 

• медіа-контент 

• електронні каталоги 

• інституційний репозитарій 

• доступ до відкритих даних 

• профілі ЗВО у наукометричних 
базах та базах цитувань 
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Варто зазначити, що у кожному закладі вищої освіти визначено свої 

критерії щодо рівня оригінальності тексту. Для науково-педагогічних 

працівників – це близько 75% і вище, для здобувачів вищої освіти – від 60% 

[10]. Проте досягти і такого рівня оригінальності тексту досить складно, 

особливо якщо наукова праця вимагає цитування законодавчої бази. 

Оригінальність тексту з точки зору людини та комп’ютера сильно 

відрізняються. Безкоштовні програмні засоби перевірки академічного тексту на 

наявність плагіату зазвичай не є програмами штучного інтелекту, тому навіть 

коректно зроблені посилання на першоджерела, правильно оформлені цитати та 

список використаних джерел відповідно до стандарту, а також усталені 

словосполучення будуть визначені як плагіат.  

Отже, після машинної перевірки наукові роботи мають завжди піддаватись 

детальному аналізу, використовуючи отриманий відсоток унікальності тексту 

лише як свого роду орієнтир.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Насамкінець, слід 

зазначити, що проблема плагіату та помилки у його визначенні у наш час є 

досить актуальними. Підтвердженням цього є той факт, що зовсім нещодавно 

Міністерство освіти і науки України направило керівникам закладів вищої 

освіти та наукових установ лист з аналітичною запискою «Щодо запобігання 

окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної 

доброчесності» [11]. В записці чітко зазначено, що «академічний плагіат не 

зводиться до текстових збігів, а може стосуватися також некоректного 

запозичення фактів, гіпотез, числових даних, методик, ілюстрацій, формул, 

моделей, програмних кодів тощо» і «висновок про наявність чи відсутність 

академічного плагіату мають робити кваліфіковані експерти, обізнані як у 

технічних аспектах виявлення академічного плагіату, так і в сучасному стані 

предметної області досліджень з урахуванням як результатів роботи 

комп’ютерних програм, так і інших даних» [11]. 

Пропаганда академічної доброчесності – це питання іміджу закладу вищої 

освіти та його репутації. Система управління якістю закладу вищої освіти 
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повинна сприяти дотриманню академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти шляхом надання 

науковим керівникам та редакційним колегіям безоплатного доступу до 

ліцензованого програмного забезпечення для перевірки академічних робіт на 

плагіат, а також впровадження сучасних програмних платформ для формування 

інституційного репозитарію.  

З технічної точки зору, модуль перевірки на плагіат в системі управління 

навчанням має бути універсальним та здійснювати пошук збігів як з ресурсами 

в мережі Інтернет, так і у внутрішній базі. Звіт про проведену перевірку має 

бути досить детальним і містити відомості про знайдені збіги із відображенням 

списку джерел. Цей звіт у подальшому має стати підставою для прийняття 

експертами рішення щодо наявності або відсутності в роботі плагіату. 

Боротьба з академічним плагіатом у закладах вищої освіти має бути 

системною, і не обмежуватись лише тотальними перевірками робіт з 

використанням засобів автоматичного пошуку плагіату. Вже з першого курсу у 

студентів потрібно виховувати культуру написання наукових робіт, починаючи 

від маленьких есе, і закінчуючи кваліфікаційними роботами на здобуття 

освітніх ступенів. 
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та виявлено основні переваги під їх час використання. Обґрунтовано 
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Постановка проблеми. У сучасному світі неможливо уявити будь-яку 

діяльність без використання сучасних технологій. Інформаційні технології 

проникли в наше життя дуже стрімко, і зайняли всі сфери життя. Впровадження 

інформаційних технологій в управління проектами має велике значення в 

проекті. Використання інформаційних систем управління проектами дозволяє 

скоротити часові і фінансові витрати на виконання проекту. Компанії, метою 

яких є максимізація використання наявних фінансових, виробничих і людських 

ресурсів, повинні використовувати нові підходи до управління проектами, бо 

сьогодні управління проектами у світі визначено як ключовий механізм 

формування конкурентоспроможності [1]. Тому сьогодні, впровадження та 

використання інформаційних технологій в управління проектами є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти 

досліджень з управління проектами та впровадження у цю сферу 

інформаційних технологій містяться у працях українських та зарубіжних 

вчених, таких як С.Д. Бушуєв, І.В. Кононенко, І.І. Мазур, В.В.Морозов,                       

О.І. Шаров, Є.К. Корноушенко, О.Г., Ю.М. Теслі, Джозеф Филипс,                    

Долорес Ш. Стайгер, Дж. Пинто,  Паула Мартін, Карел Тейт,                                

Деніз Колонна д’Істріа.  
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Процес управління проектами і сьогодні залишається досить 

проблематичним, тому що серед усього розмаїття наявних сьогодні 

інформаційних технологій, призначених для управління проектами, та точок 

зору науковців, складно обрати відповідну для своїй компанії. Тобто, 

незважаючи на всі наявні напрацювання, визначена тема потребує вивчення. 

Метою статті є розгляд процесу проектного менеджменту та доведення 

незамінності впровадження інформаційних технологій в управлінні проектами, 

як інструменту підвищення ефективності функціонування; огляд найвідоміших 

інформаційних систем, що надають істотну допомогу в управлінні проектами. 

Виклад основного матеріалу. Управління господарюючих суб’єктів 

здійснюється через різні проекти, тому що це підвищує ефективність 

управлінських рішень. Для управління проектом потрібне створення єдиної 

інформаційної системи, так як в процесі управління проектом відбувається 

обмін інформацією на різних рівнях управління. Інформаційна система в свою 

чергу включає інструменти та технології для збору, зберігання, обробки і 

розподілу інформації, отриманої в результаті управління проектами на всіх 

стадіях для всіх функцій процесу управління і в інтересах всіх учасників 

проекту відповідно до їх компетенції та відповідальністю [2].  

Більшість інформаційних систем розробляється для підтримки окремих 

функцій (такі системи структуровані по підрозділам компанії), в той час, як 

інформаційна система управління проектом об'єднує дані з різних підрозділів і 

організацій, що належать до конкретного проекту. Для планування і контролю 

ходу виконання проекту, а також для забезпечення осіб, які приймають рішення 

за проектом, необхідної і достатньої інформацією потрібна розробка та 

підтримка в актуальному стані інформаційної моделі проекту, яка забезпечить 

[1-3]: 

- централізоване зберігання інформації за календарними планами робіт, 

ресурсами, вартісними та іншими показниками проекту; 
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- можливості швидкого аналізу впливу змін в плані робіт, ресурсному, 

фінансовому та інших видів забезпечення на кінцеві результати і показники 

проекту; 

- можливість розподіленої підтримки та оновлення даних в мережевому 

режимі функціонування інформаційної системи; 

- можливості автоматизованої генерації звітів і графічних діаграм, 

розробки документації по проекту, а також вирішення інших завдань і процедур 

управління проектом. 

В організаційній структурі проекту як мінімум можуть бути виділені три 

рівня управління, що вимагають спеціалізованої інформаційної підтримки: 

- стратегічний рівень управління проектом (вища ланка керівництва 

компанією чи програмою); 

- рівень управління окремим проектом (керівництво проекту); 

- рівень виконання робіт проекту (виконавці проекту). 

На стратегічному рівні керівництва інформаційна система повинна 

забезпечувати збір і обробку даних для прийняття рішень, пов'язаних із 

затвердженням цілей, пріоритетів, стратегічним плануванням і фінансуванням 

проектів, контролем досягнення віх, проміжних і кінцевих результатів проекту. 

Інформаційна система на даному рівні управління повинна забезпечувати збір 

даних з різних джерел, узагальнення та подання даних у формі, зручній для 

сприйняття. 

На рівні управління проектом інформаційна система забезпечує і 

підтримує планування комплексу робіт, організацію і контроль виконання 

робіт, аналіз і регулювання ходу виконання проекту і закриття проекту. Даний 

рівень керівництва в першу чергу зацікавлений у потужних засобах, що 

дозволяють створити адекватну інформаційну модель комплексів робіт і 

ресурсів проекту, що підтримують розрахунок моделі при різних вхідних 

параметрах, які забезпечують обмін даними з іншими рівнями управління і 

отримання звітів для аналізу та оперативного управління. 
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На рівні виконання завдань (пакетів робіт) проекту необхідна детальна 

інформація, яка регламентує і забезпечує виконання робіт. Дана інформація 

надходить з рівня управління проектом і з функціональних підрозділів. У той 

же час на даному рівні збираються і передаються вищестоящому керівництву 

фактичні дані про хід виконання робіт і використання ресурсів. В даний час 

завдяки появі сучасних технологій, що забезпечують зв'язок між учасниками 

проекту в локальних і глобальних мережах, стала можливою реалізація 

концепції розподіленої інтегрованої системи управління проектом (або 

комплексом проектів), збір і поширення актуальної інформації в режимі 

реального часу. 

В результаті впровадження інформаційної системи управління проектом 

забезпечується вирішення наступних завдань [1-3]: 

-  підтримка процедур аналізу та прийняття рішень по структурі, обсягам 

робіт і директивним термінам досягнення проміжних результатів проекту; 

- визначення необхідного часу і витрат на реалізацію проекту і його 

окремих фаз, а також розподіл в часі фінансових потреб проекту; 

- розробка схеми фінансування робіт і залучення ресурсів відповідно до 

єдиного плану проекту; 

- підтримка процедур розробки зведеного плану проекту та узгодження 

рішень по тимчасовим, об'ємним, вартісним та іншим параметрам з основними 

учасниками проекту; 

- підтримка процедур розробки і узгодження контрактів, розподілу сфер 

ризиків, відповідальності та повноважень, проведення організаційних заходів; 

- збір фактичних даних про хід виконання робіт і їх характеристик 

(наприклад, виконані обсяги, здійснені витрати фінансових, трудових, 

матеріальних та інших видів ресурсів); 

- підтримка процедур управління контрактами; 

- підтримка процесів взаємодії та координації робіт, 

- контролю виконання і оперативного управління; 



242 

- забезпечення всіх рівнів управління актуальною інформацією про 

виконання робіт у відповідних показниках в розрізах контрактів, підрозділів на 

необхідному рівні деталізації; 

- підтримка процедур аналізу стану робіт і причин відхилень фактичних 

показників від планових, аналізу тенденцій, прогнозування термінів виконання 

та інших характеристик робіт; 

- прийняття і узгодження рішень щодо змін в єдиному плані робіт, 

оперативне коректування складених планів виконання робіт відповідно до 

узгоджених рішень; 

- підтримка внутрішньої і зовнішньої звітності в рамках проекту; 

- отримання агрегованої звітності по проекту в різних розрізах                                    

(по учасниках проекту, видам робіт, статей витрат і ін.). 

Різні фази проекту вимагають виконання різних управлінських функцій, 

змінюється обсяг проблем, що вимагають прийняття рішень. Тому 

інформаційна система проекту повинна бути динамічною, функціональність 

якої змінюється в залежності від конкретної фази розвитку проекту та стадії 

управління. 

Сучасні автоматизовані інформаційні системи управління проектами 

повинні забезпечувати виконання таких функцій [2]: календарне планування 

робіт; планування ресурсів; розрахунок критичного шляху і резервів часу 

виконання операцій проекту; розрахунок потреби проекту у фінансуванні, 

матеріалах і обладнанні; розподіл завантаження поновлюваних ресурсів; аналіз 

ризиків і планування з урахуванням ризиків; облік фактичних даних по 

виконанню проекту; підготовка звітних матеріалів; доступ територіально 

віддалених користувачів; централізоване сховище документів (даних) - банк 

знань; колективна (спільна) робота. 

Найбільшим попитом на ринку програмних продуктів в сфері управління 

проектами користуються Microsoft Office Project, Primavera і Project Expert.  

Microsoft Office Project (компанія Microsoft) - універсальна система 

календарного планування та управління проектами. Сімейство продуктів 

Microsoft Office Project складається з наступних продуктів: Microsoft Office 

Project Standard, Microsoft Office Project Professional, Microsoft Office Project 
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Server, Microsoft Office Project Web Access. Настільний додаток для 

індивідуального планування і управління проектами Microsoft Office Project  

включає розробку календарних планів робіт, ресурсних планів і контроль 

виконання проекту; можливості по централізованим налаштуванням, єдиного 

пулу ресурсів і автоматичного узгодження планів з іншими проектами; 

забезпечує централізовані настройки, єдиний пул ресурсів, веб-інтерфейс для 

спільної роботи учасників проекту, а також містить засоби OLAP-аналізу і 

моделювання портфеля проектів; дозволяє учасникам проектів отримати доступ 

до проектної інформації через Internet Explorer, забезпечує управління 

документами і ризиками проектів.  

Програмне забезпечення Primavera (компанія Primavera Systems, Inc.) 

призначене для автоматизації процесів управління проектами відповідно до 

вимог PMI, IPMA і стандартами ISO. Даний продукт призначений для 

використання як в складі корпоративної інформаційної системи, так і 

автономно, забезпечуючи рішення задач календарно-мережного планування, 

розрахунку критичного шляху, вирівнювання ресурсів, what-if аналізу та інших 

завдань моделювання проектів, груп проектів, портфелів і програм. Крім того, є 

можливість забезпечити формування та доступ до бази знань компанії з 

управління проектами. Модулі Primavera  утворюють веб-портал проектів 

компанії і мають всі необхідні можливості для контролю і аналізу даних по 

портфелях проектів, управління проектами, розробці та актуалізації графіків, 

управління ресурсами і ролями, відстеження процесів ініціації і зміни проектів, 

управління документообігом, для ідентифікації, якісної і кількісної оцінки 

ризиків,  автоматизації процесів управління договорами і поставками в 

проектах  і т.д.  

Project Expert (компанія Pro-Invest Consulting) - система розробки 

інвестиційних проектів і фінансового планування діяльності підприємства, що 

дозволяє аналізувати ефективність інвестицій. В програмі Project Expert 

застосовується методика UNIDO по оцінці інвестиційних проектів і методика 

IAS фінансового аналізу. Основні функції програми: моделювання діяльності 

підприємства з урахуванням зміни параметрів зовнішнього середовища 
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(інфляція, податки, курси валют); планування реалізації інвестиційного 

проекту, стратегії маркетингу і виробництва з урахуванням раціонального 

використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів; побудова моделі 

фінансових потоків проекту; аналіз сценаріїв розвитку підприємства з різними 

значеннями параметрів, що впливають на його фінансові результати; 

визначення ключових ризиків; отримання різноманітних звітів: про рух 

грошових коштів, баланс, про прибутки і збитки та інші, що повністю 

відповідають міжнародним вимогам; аналіз чутливості, аналіз загальної 

ефективності проекту. 

Вивчивши характеристики даних програмних продуктів можна підібрати 

підходящий під певний проект в сьогоденні і майбутньому. Це допоможе 

розподілити фінансові вкладення більш грамотно і допоможе розширити 

функціонал, якщо цього вимагатиме проект. 

Програмні продукти розвиваються досить швидко, і це дозволяє 

розробникам додавати і допрацьовувати модулі для своїх продуктів, що значно 

розширює їх функціонал. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Головною перевагою 

інформаційних систем та технологій в управлінні проектами є можливість 

системної автоматизації більшості процесів в проектному управлінні протягом 

усього життєвого циклу. Таким чином, можна зробити висновок, що 

впровадження технологій автоматизації в управління проектами доцільне та 

суттєво допомагає вирішувати низку завдань, сприяє ефективному управлінню 

декількома проектами одночасно та контролю виконання проектів. Нині 

інформаційних систем для управління проектами багато, проте до вибору треба 

ставитися обачно. Також слід пам’ятати, що впровадження інформаційних 

технологій в управлінні проектами потребує проведення попередніх 

досліджень, планування комплексу робіт та контролю за їх здійсненням. Все це 

проводиться з метою автоматизації процесів управління проектами та контролю 

їх виконання, що буде сприяти ефективному управлінню. 
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Постановка проблеми. Управління бізнес-процесами є одним з ключових 

факторів успіху будь-якого підприємства. Побудова і оптимізація бізнес-

процесів впливає на операційну і стратегічну ефективність компанії в цілому, 

на показники прибутковості і рейтинги підприємства. Управління змінами 

вимагає постійного контролю та актуалізації бізнес-процесів. На сьогоднішній 

день процесний підхід в управлінні стосується не тільки базових підходів, 

одночасно із системним, ситуаційним і функціональним, але є одним з 

найпрогресивніших методів організації управління на підприємстві. 

Використання процесного підходу в управлінні передбачає виділення і 

формалізацію бізнес-процесів підприємства.  

Досягнення у технологіях і зміна вартості ресурсів підсилюють негативні 

сторони глобальної конкуренції. В сучасних умовах необхідною є ефективна 

реструктуризації економіки на базі масштабних нововведень в рамках 

антикризової стратегії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цього питання 

займаються вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема І.В. Руденко, С.Ю. Кузнєцов, 

Є.Г. Васильєва та інші. Але стрімкий розвиток у цьому напрямку потребує 

уточнення основних понять і термінів. 

Виклад основного матеріалу. Розробка стратегії - це важкий процес 

отримання цінного знання, як компанії досягти довгострокових цілей. 

Накопичення стратегічного знання є результатом інтелектуальної діяльності 

керівництва компанії. Правильно розроблена стратегія повинна збільшувати 

вартість всього бізнесу. Формалізація стратегії може бути здійснена в 

електронному або паперовому вигляді. Реалізація стратегії відбувається 

шляхом прийняття і виконання управлінських рішень, обліку та аналізу 

прийнятих управлінських заходів, мотивації виконавців, контролю та 

оперативного регулювання в ході реалізації стратегії. Стратегія може бути 

відображена в різних бізнес-моделях і бізнес-планах [1]. 

Стратегічний менеджмент розглядає стратегічний, політичний і тактичний 

рівні розробки і реалізації бізнес-стратегії. 
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На стратегічному рівні для конкретного бізнесу ставляться стратегічні цілі 

в сферах маркетингу, фінансів, виробництва і кадрів. За допомогою відомих в 

стратегічному менеджменті аналітичних інструментів (місія і бачення, 

стратегічне планування, SWOT-аналіз, сценарне планування, кризова 

діагностика) вибирається відповідна ситуації антикризова стратегія зростання 

або балансування (стагнації) тощо. 

На політичному рівні розробляється і реалізується середньострокова 

політика у сферах маркетингу, кадрів, фінансів і виробництва, її метою є 

інвестиції у реконструкцію існуючих активів підприємства або створення нових 

активів (стратегія зростання) або дезінвестиції, розпродаж активів низької 

якості (стратегія стиснення).  

На тактичному рівні відбувається опис і реалізація щоденної операційної 

діяльності з управління підприємством. На цьому рівні компетенції 

підприємства втілюються в реальних технологіях, процедурах, протоколах, 

операціях, об'єднаних звичним поняттям «управління бізнес-процесами» 

(Business Process Management, BPM) для кардинального підвищення 

продуктивності праці і вартості підприємств. У сучасному світі вирішальним 

методом для вдосконалення операційної діяльності компаній є методологія 

BPM, яка спрямована на підвищення клієнтоорієнтованості і ефективності 

бізнесу. Тактичний рівень управління охоплює автоматизацію, стандартизацію, 

оптимізацію, регламенти, а також виробничі і соціальні інновації. Для цілісної 

інтеграції тактичного рівня у стратегічний менеджмент застосовують 

каскадування бізнес-стратегії. Інтерпретація стратегічних місії, бачення, 

базових цінностей у процесно-орієнтованому лідерстві є складною 

управлінською проблемою як в теоретичному, так і в практичному рівні. У наш 

час ця задача достатьо успішно вирішується за допомогою сучасних 

інформаційно-розумних концепцій типу системи збалансованих показників 

бізнес-аналітики (KPI), бізнес-інтелекту, реінжинірингу бізнес-процесів тощо. 

Управління бізнес-процесами на стратегічному рівні ставить стратегічною 

метою створення ефективної системи управління всім підприємством на основі 

комплексного впровадження сучасних управлінських інструментів і технологій. 
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Тактичною метою служить каскадування методів процесного управління як 

основи побудови всієї системи управління підприємством. Стратегічну роль 

ВРМ у ланцюжку формування вартості можна проаналізувати через вартісні 

фактори, серед яких доцільно виділити: 

 внутрішні чинники: ефективність діяльності; відповідності 

стандартизованим процесам; якість управління з метою скорочення помилок і 

виключень; 

 зовнішні фактори: оперативність бізнесу як реакція на запити 

споживачів і ринків; інтеграція ІТ з операційною діяльністю; мережева 

економіка, інтеграція з постачальниками і споживачами [2]. 

Тактичний рівень має істотно більше шарів у порівнянні з більш високими 

рівнями, описується різними поняттями операційної діяльності організації: 

заходи, інструменти, методи, кампанії, ініціативи, операції, бізнес-процеси  

тощо. На цьому рівні визначаються управлінські заходи, які планується 

застосувати протягом року. Залежно від галузевої і технологічної специфіки 

діяльності, часу обороту виробничих і невиробничих ресурсів у рамках року 

мають значення піврічні, квартальні, місячні, тижневі і денні управлінські 

заходи. Крім того, слід враховувати особливості функціонального аспекту 

управління на тактичному рівні.  

Існує безліч більш-менш суворих понять рутинної, повсякденної 

операційної діяльності. Відзначимо також, що стратегічний і політичний рівні 

менеджменту описуються порівняно більш строго, що об'єктивно пов'язано з 

меншим числом його виконавців. 

Поняття управлінських заходів є найбільш абстрактним поняттям у 

визначенні антикризового менеджменту [3]. 

В класифікацію повинна увійти категорія (поточних, операційних, 

короткострокових) тактичних заходів. Крім того, в ній повинні бути 

присутніми поняття операцій і бізнес-процесів. Для опису заходи можуть бути 

використані поняття: інструменти, методи, кампанії, ініціативи. Вони служать 

для загальної характеристики управлінських методів, що існують на більш 

високому політичному рівні і розповсюджуються на тактичний рівень. Без них 
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неможливо ефективно застосувати формалізовану бізнес-стратегію. Інші 

аспекти тактичного рівня описуються поняттями «операції» і «бізнес-процеси» 

з акцентом на процеси.  

Діяльність підприємства виражається в процесах різних видів: 

 основні процеси орієнтовані на виробництво товару або надання 

послуги; 

 допоміжні процеси призначені для забезпечення основних процесів і 

орієнтовані на підтримку їх специфічних рис; 

 процеси управління охоплюють весь комплекс функцій управління на 

рівні кожного бізнес-процесу і системи в цілому. 

В наш час на основі аналізу існуючих підходів до опису та реорганізації 

бізнес-процесів виділяють два різних розуміння процесного підходу до 

управління: 

 розгляд діяльності підприємства як ланцюжка наскрізних процесів, які 

пронизують підприємство від входу до виходу, зазвичай описується з точки 

зору її формалізації за допомогою графічних засобів; 

 побудова у підприємстві системи (мережі) процесів і реорганізація 

системи управління на основі вимог процесного підходу [4]. 

Бізнес-процеси управління необхідні менеджменту для того, щоб 

управляти компанією в цілому, забезпечуючи її виживання, 

конкурентоспроможність і розвиток. Різниця між бізнес-процесами управління 

обумовлені специфікою об'єкта. Кількість бізнес-процесів управління 

підприємством не обмежена і визначається кількістю критичних об'єктів 

управління, які існують в компанії і якими необхідно управляти, набір бізнес-

процесів управління залежить від специфіки об'єкта. 

У наш час будь-який ефективний бізнес нерозривно пов'язаний з 

інформаційними технологіями (ІТ), Big Data, діджиталізацією бізнесу - 

електронним бізнесом, бізнес-аналітикою і з більш загальною 

фундаментальною автоматизацією бізнес-процесів. Розробка і впровадження 

програмного забезпечення для тактичного управління багато в чому визначено 

програмами управління бізнес-процесами. Їх безперервний розвиток дозволяє 
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забезпечувати на новому рівні конкуренції досягнення таких найважливіших 

тактичних цілей, як зростання продуктивності праці, економії поточних витрат, 

безперервності виробничих і соціальних змін, що описується поняттям 

«оперативність бізнесу» (agility). 

Вдосконалення бізнес-процесів пов язано з управлінням тотальною якістю 

(TQM), бережливим виробництвом (lean manufacturing), (six sigma), 

реінжинірингом бізнес-процесів (business process re-engineering). Крім того, 

популярними є ІТ-продукти для стандартизації / структуризації і автоматизації 

процесів у функціональному розрізі: ERP, CRM, SCM, HCM тощо. В основному 

це група практик процесной організації діяльності (BPM). 

В останні десятиліття компанії, що ставали лідерами за рахунок 

вдосконалення бізнес-процесів, йшли по шляху збільшення різноманітності 

застосовуваних підходів для оптимізації і досконалості процесів. В останні роки з 

розвитком Big Data стає можливою зміна парадигми управління бізнес-процесами 

(BPM-2), яка повинна бути гнучкою, легкопереналагоджуваною, стійкої до 

зовнішніх впливів. Саме процесне управління операційною діяльністю 

підприємств стає найважливішим антикризовим тактичним заходом [5]. 

Тактичний рівень управління можна звести до двох базових понять - 

поточні заходи і бізнес-процеси. Як і на інших рівнях управління, на 

тактичному рівні існує проблема формалізації об'єкта управління і його 

імплементації. Бізнес-процеси можуть бути формалізовані у регламентах, 

нотациях, коригувальних процедурах. Однак це не є автоматичною гарантією їх 

успішного функціонування. 

Процес - сукупність взаємопов'язаних видів діяльності. Опис процесу 

полягає в тому, як вихідні дані перетворюються в кінцеві результати. 

Бізнес-процес - це порядок, потік робіт для досягнення комерційного 

результату. Інжиніринг бізнесу включає систему методів для проектування 

процесів бізнесу. Реінжиніринг бізнес-процесів - важлива сфера реформування 

управління виробництвом. 
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Управління бізнес-процесами за допомогою інформаційних технологій (ІТ) 

називається управлінням потоком робіт. Потоки робіт, документів, матеріалів 

тощо. Вони повинні бути взаємопов'язані і з'єднані з трудовими ресурсами, 

інакше виникають простої, заморожування, іммобілізація, затоварення і інші 

кризові виробничі прояви. Бізнес-процеси передбачають встановлення 

обмежень, правил, а також певних ролей і відношень. 

Виконанням сучасних бізнес-процесів зайняті різні фахівці: дизайнери, 

експерти, лідери, архітектори, адміністратори, аналітики. 

Основні вимоги до ведення ефективного управління процесами як 

найважливішої частини будь-якої виробничої діяльності: 

 введення чітких технічних вимог до продукції, що виробляється як 

орієнтира для дотримання якості при запуску, відхиленнях або доробки 

продукції, вони повинні бути ув'язані з маркетинговими вимірювачами 

задоволеності споживчими характеристиками кінцевої продукції; 

 ефективна метрологія для організації технічного контролю в рамках 

описаних процесів при плануванні і проведенні вибіркового контролю; 

 контрольні карти для фіксації виходу процесу за встановлені межі; 

 планування дій при виході процесів з-під контролю; 

 підготовка персоналу (інженерів, менеджерів, майстрів, операторів); 

 документація і періодичний аудит виробничих процесів, ділянок. 

На бізнес-процеси поширюється також теорія життєвого циклу, виділяють 

наступні етапи життєвого циклу бізнес-процесу: аналіз, дизайн, реалізація, 

моніторинг. Якщо процес по можливості покращують, то може з'явитися новий 

ЖЦБП. Якщо процес завдає шкоди, то його усувають з метою загальної 

економії. Опис бізнес-процесів проводиться за допомогою моделювання. 

Бізнес-моделі можуть бути візуальними, у вигляді блок-схем із зазначенням 

покрокових процедур у вигляді модельних нотацій (прямокутники, лінії потоку 

активності, кола для початкової та кінцевої точок, фігури позначення прийняття 

рішення) і в інших формах. 
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При описі складних бізнес-процесів також застосовується кілька рівнів 

деталізації з можливим каскадування на рівень нижче. Стандартних описів 

кожного рівня не існує. Дизайн багаторівневих процесів і технологій 

виконують процесні архітектори.  

Моніторинг процесів включає бенчмаркінг на базі відповідних метрик. 

У наш час на підприємствах все ще багато неструктурованих процесів. 

Вони не піддаються повної автоматизації, досить звичайних засобів комунікації 

(електронна пошта, презентації, створення текстів і ведення документації тощо. 

Однак за допомогою різних інтегрованих програм BPM зменшується частка і 

значення ручної управлінської праці, а процеси стають більш структурованими. 

Їх потоки легше моделюються, управляються і автоматизуються. Розширення 

цього кола автоматизованих бізнес-процесів дозволяє таким компаніям ставати 

процесними лідерами в конкурентному середовищі. Відповідальність 

функціональних керівників переміщається на процеси тактичного рівня, де 

відповідальними є лінійні і процесні керуючі. У свою чергу, концепція ВРМ 

перетворюється у довгострокову бізнес-культуру, переміщуючись з тактичного 

рівня на рівень стратегічного менеджменту. У разі успіху бізнес-стратегії 

лідуючі компанії перетворюються у процесно-орієнтовані (тактичний рівень) і 

клієнто-орієнтовані підприємства (стратегічний рівень).  

Як правило, система управління бізнес-процесами будується у кілька 

етапів: 

 аудит системи управління (поточний стан, проблемне поле, аналіз 

існуючих процесів та організаційної структури, вимірювання фактичних 

значень ефективності і хронометраж бізнес-процесів, рекомендації щодо 

оптимізації бізнес-процесів; 

 оптимізація організаційної структури і процесів з урахуванням 

вироблених принципів і критеріїв; 

 проектування системи управління бізнес-процесами (розрахунок 

оптимальної чисельності персоналу, організаційна структура, інформаційно-

технологічна платформа управління). 
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Основними системами процесного управління є: 

 система управління за KPI (ключовими показниками ефективності); 

 система управління ризиками; 

 система управління проектами; 

 система менеджменту якості. 

При розробці системи управління за KPI на рівні бізнес-процесів 

визначають точки формування первинних даних для розрахунку ключових 

показників ефективності. Для розробки і впровадження системи управління 

ризиками підприємства на різних рівнях стратегічного управління необхідно: 

 ідентифікація ризиків; 

 визначення ризикового профілю / схильності до ризику підприємства; 

 прив'язка ризиків до певних бізнес-процесів і цілей; 

 формування реєстру, регістрів, паспортів, карти ризиків з їх кількісної та 

якісної оцінкою; 

 проектування бізнес-процесів управління ризиками з аналізом ризиків, 

що впливають на досягнення цілей бізнес-процесів. 

Проектування бізнес-процесів управління проектами відбувається в рамках 

розробленого бізнес-стандарту управління (регламентів). 

Розробка бізнес-процесів і їх належне виконання є найважливішим 

елементом системи управління якістю, оскільки вони безпосередньо пов'язані зі 

складною природою операцій, інноваціями, передовими технологіями і 

продуктивністю праці. 

Виділяються наступні практики ВРМ: моделювання процесів, підтримка 

інструментами моделювання, імплементація потоків робіт, архітектура 

підприємства тощо [2]. 

Для досягнення операційної ефективності БП застосовують бенчмаркінг - 

метод порівняння з розробкою чинників поліпшення або успіху в рамках 

визначення мети. Бенчмаркінг допомагає безперервно відстежувати і 

порівнювати бізнес-процеси конкретної фірми з компаніями-аналогами в країні 

і за її межами, щоб приймати управлінські рішення щодо покращення 



254 

діяльності. Якщо термін дії процесу у нашій компанії становить 40 днів, а у 

конкурента аналогічний процес займає лише 25 днів, то для закриття 

конкурентного розриву потрібна операційна аналітика з виділенням критичних 

для успіху факторів у рамках тотального управління якістю. Для цього 

створюють відповідну комунікаційну організаційну структуру, яка усуває 

організаційні недоліки. 

Етапи поліпшення БП зводяться до постійної роботи за наступними 

напрямками: 

 визначення проблемного процесу, процесів у ключових транзакціях, які 

найбільш важливі для бізнес-моделі; такі транзакції часто бувають 

межфункціональними (наприклад, маркетингово-фінансовими і тощо, 

процесний опис продажів у кредит і управління дебіторською заборгованістю); 

 вимірювання кризових процесних ділянок і місць (цілі, ресурси входу, 

результати виходу, процесна поточность, типи діяльності, показники); 

 визначення чинників поліпшення проблемного процесу; 

 збір всебічної конкурентної, в тому числі партнерської, інформації про 

перевагу процесу у рамках встановлених протоколів бенчмаркінгу і кодексу 

поведінки у конкурента або партнера; 

 вдосконалення відповідних процесів у компанії за допомогою редизайну 

і реінжинірингу. 

Бенчмаркінг застосовується і в інших сферах: 

 ключові бізнес-процеси; 

 особливості споживчої поведінки; 

 технології,  які швидко змінюються; 

 управління непрямими витратами; 

 система винагороди співробітникам; 

 управління грошовими потоками, запасами; 

 процеси, витрати на які перевищують їх внесок у формування вартості. 

Бенчмаркінг здійснюється за кожною операцією порівняно з лідером галузі.  
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Основні результативні показники (переваги від впровадження) управління 

бізнес-процесом з урахуванням функціональних цілей: 

  маркетингові цілі: поліпшення споживчих характеристик продукту, 

послуги, гнучке ціноутворення, ефективна дистрибуція, підтримка лояльності; 

 виробничі цілі: скорочення виробничого часу, простоїв, усунення 

дублювання процесів та операцій, ліквідація шкідливих виробничих відходів, 

зростання масштабів та ефективності виробництва; 

 фінансові цілі: оптимізація бюджетів, збільшення виручки від реалізації 

продукції, послуг, зниження сукупних і питомих поточних витрат, забезпечення 

грошових потоків; 

 у сфері роботи з персоналом: удосконалення наукової організації праці, 

зростання продуктивності і кваліфікації праці, задоволеність і залученість у 

бізнес-діяльність. 

Моделювання бізнес-процесів допомагає істотно спростити процес 

управління ключовими об'єктами або компанією в цілому, роблячи його більш 

гнучким і оперативним. 

Висновки. Операційне управління бізнес-процесами є ключовим фактором 

успіху. Для успішної реалізації бізнес-стратегії провідні компанії 

перетворюються у провесно-оріентовані (тактичний рівень) і клієнто-

орієнтовані підприємства (стратегічний рівень). Розширення кола 

автоматизованих бізнес-процесів дозволяє компаніям ставати лідерами у 

конкурентному середовищі. Концепція ВРМ перетворюється у довгострокову 

бізнес-культуру, переходячи з тактичного рівня на рівень стратегічного 

управління. Для підвищення операційної ефективності застосовують 

бенчмаркінг і операційний інтелект. В рамках операційного інтелекту 

виділяються метрики за основними функціональними цілям. 
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Постановка проблеми. Стрімке зростання обсягу інформації, що 

пропонується сьогодні для вивчення студентам, вимагає пошуку і 

впровадження в освіту ефективних інструментів для візуалізації навчального 

матеріалу у більш зручній, стислій та зрозумілій формі. Сучасні системи 

навчання все частіше надають перевагу візуальному представленню інформації 

у процесі її сприйняття та засвоєння. 

Саме інфографіка виступає одним із сучасних інструментів ефективної 

візуальної презентації інформації. Зазвичай, під цим терміном розуміється 

візуальне комплексне подання текстової і графічної інформації з метою 

стислого і яскравого відображення певного факту, процесу, події [3, с. 264]. 
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Швидкий темп життя та сприйняття навколишнього світу роблять 

інфографіку все актуальнішою. Адже графічне відображення інформації – 

зручний спосіб сконцентрувати увагу читача на основному, тим більше, що 

80% знань сприймається за допомогою зору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упровадження інфографіки в 

різноманітні галузі всесвітньої практики свідчить про її актуальність і 

перспективність у сфері суспільних комунікацій. Проблема розгляду 

інфографіки, як інструменту технології інформатизації та візуалізації, певною 

мірою розроблялася такими науковцями, як Д. Желязни, В. Лаптєв, Н. 

Смірнова, В. Тулупов, E. Tufte, M. Friendy, J. Lankow, J. Ritchie, R. Crooks, П. 

Анохін, Е. Артем’єв, Б. Бадмаєв, Р. Гуріна, Б. Депортер, В. Каган, Д. Поспєлов, 

Г. Селевко, А. Смірнов, А. Соколов, М. Хенакі, В. Якиманська, які зазначали, 

що візуалізація сприяє більш успішному сприйняттю і запам’ятовуванню 

навчального матеріалу. Проте, використання сучасної інфографіки у 

навчальному процесі, зокрема як засобу активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, у психолого-педагогічних дослідженнях розглянуто 

недостатньо. 

Метою статті є висвітлення питання щодо візуалізації навчального 

матеріалу, розробка методика роботи з хмарною платформою infogram. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційна насиченість сучасного світу 

вимагає спеціальної підготовки та певної адаптації навчального матеріалу 

перед його поданням студентам, для того щоб у доступному вигляді надати 

студентам необхідні відомості, які будуть зрозумілими та легкозасвоюваними 

[4]. Доцільність використання візуалізації навчальної інформації зумовлена 

необхідністю врахування когнітивних особливостей сучасного покоління 

студентів, а також потребою в компактному поданні навчального матеріалу у 

вигляді, найбільш зручному для його засвоєння і запам’ятовування [2, с. 352]. 

Саме тому інфографіка стає доцільною у візуалізації навчального матеріалу.  

У вузькому розумінні, інфографіка є способом подачі інформації, що надає 

можливість для інтеграції різних складових в єдине ціле, у широкому, – це 
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принципово новий спосіб організації даних в умовах постійно мінливого 

інформаційного поля. Це є загальним визначенням, що стосується різних сфер 

діяльності суспільства, адже інфографіку використовують як у статистиці, 

аналітиці, журналістиці так і в дизайні, соціології, економіці та інших галузях, 

зокрема й в освіті [1].  

За способом відображення даних, інфографіка ділиться на 3 види: 

 статична (без анімації); 

 динамічна (містить елементи анімації); 

 інтерактивна (дозволяє додавати до графічних елементів додаткові 

елементи тексту, зображення, відео).  

Також, виділяють такі типи інфографічних зображень, як карти, таблиці, 

діаграми (лінійні, стовпчикові, стрічкові, кругові, фігурні), схеми (рис. 1), 

креслення, картограми, картосхеми. Це лаконічний інформаційний матеріал, 

який ілюструє текстову публікацію, що містить заголовок, підпис, посилання на 

джерело інформації [1]. 

 

Рисунок 1 – Схема електричних приборів у вигляді інфографіки 

Основними перевагами створення інфографіки за допомогою онлайн 

платформ є розміщення у публічній хмарі, тим самим це дозволяє редагувати 

проекти на будь-якому пристрої, що має доступ до інтернету. 

Для того, щоб візуалізувати навчальний матеріал за допомогою 

інфографіки існує низка хмарних сервісів та платформ, наприклад: 
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 сanva.com – безкоштовний онлайн редактор з безліччю можливостей, 

серед яких можна створити картинку онлайн і безкоштовно. 

 piktochart – сервіс, який дозволяє трансформувати контент у візуальну 

історію. Має широкий набір тем і функцію автоматичної настройки. Можна 

користуватися безкоштовно і з щомісячною оплатою. 

 visual.ly – безкоштовна платформа, що дозволяє генерувати ряд 

інфографіка, грунтуючись на метричних даних twitter чи facebook. 

 vizualize.me – сервіс для створення інфографіки для резюме, на основі 

даних профілю LinkedIn. 

 infogram – безкоштовна платформа, що дозволяє створювати усі види 

інфографіки. 

Перевага платформи infogram перед іншими хмарними сервісами та 

платформами є те, що вона має низку функцій для ведення маркетингових 

звітностей у інтерактивних схемах, графіках та діаграмах. 

Короткий опис методики роботи з онлайн платформою infogram над 

створенням інфографіки типу схема:  

1) Для створення нового документу з інфографікою нам необхідно у блоці 

«All projects» натиснути на кнопку «Infographics» (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Блок «All projects» 

2) Далі обираємо необхідний шаблон або ж створюємо інфографіку з нуля 

та натискаємо кнопку «Use» (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Вікно для вибору шаблону майбутньої інфографіки 

3) Після вибору шаблону необхідно вказати назву інфографіки та 

натиснути маркер «Public on the web» для того, щоб проект був доступний для 

перегляду іншим користувачам, далі натискаємо «Create». 

4) Натискаємо «Add shape» та додаємо фігуру для розміщення візуального 

заголовку майбутньої інфографіки, потім натискаємо на кнопку «Add text» для 

того, щоб додати потрібний текст. 

5) Для зміни кольору чи стилю графічних об’єктів та тексту необхідно 

скористатись вікном властивостей об’єктів, яке знаходиться з правого боку 

екрану (рис. 4). 

 

Рисунок 4 –  Налаштування властивостей об’єктів інфографіки 

6) Елементи інфографіки створеної за допомогою хмарної платформи 

infogram можна легко впорядкувати завдяки вбудованим направляючим лініям, 
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при необхідності вставити картинку необхідно натиснути на кнопку «Add 

graphics» та вибрати із локального або хмарного сховища потрібне 

зображення (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Вставка зображення 

Таким чином, за допомогою платформи infogram можна не створити 

отримати наступне зображення (рис. 6): 

 

Рисунок 6 –  Схема взаємозв’язку при функціонуванні ІС 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Інфографіка 

використовується для відображення різного роду діяльності, проте в 

сьогоднішньому суспільстві ХХІ століття вона отримала нове визнання завдяки 

розвитку ІТ сфери. Інфографіка – це спосіб передачі великого обсягу 

інформації за допомогою простих і зрозумілих візуальних сучасних методів 

навчання, форма інформаційного дизайну, різновид навчальної творчості, що 

передбачає поєднання графіки з текстом у найрізноманітніших пропорціях. 
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student for formation of the set levels of graphic competence should take place at 

organizational and pedagogical support of the teacher on the basis of individual-

procedural model of independent work of students. 

Key words: innovative teaching methods, descriptive geometry, independent work of 

students, spatial thinking, figurative thinking, bachelor students, individual models, 

engineering and computer graphics. 

Introduction. Extensive experience in teaching and teaching the discipline 

"Engineering and Computer Graphics" allows us to conclude that currently there are 

many aspects of the development and formation of graphic culture of students of 

higher education, as well as problems of theory and methods of teaching graphic 

disciplines require individual development. models of independent work of students. 

The same is confirmed by the analysis of the results of special research and scientific 

papers published in the open press. The prerequisite for the development of the 

pedagogical concept considered in the article is the strategy of development of digital 

economy in Ukraine and the birth of a new technological generation of specialists 

with certain competencies, such as developed image-spatial thinking, ability to 

creative and inventive activity, initiative, creativity, technical intelligence. The study 

of the state of the educational process of studying graphic disciplines shows that it is 

limited by the narrow framework of teaching and classroom time, which is steadily 

declining from year to year. The formation of graphic culture, the essence of which is 

to improve the learning process of graphic disciplines, requires a significant shift of 

emphasis on independent work of students. It is quite natural that the reduction of 

classroom time has led to a critical minimization of the amount of educational and 

verbal information on the courses: descriptive geometry, technical and projection 

engineering graphics. We should also not forget about the shortcomings of the 

process of studying graphic disciplines in secondary school, which led to the 

ignorance of future first-year students of graphic language and thesaurus, as well as 

to the weak development of figurative, spatial thinking. In this aspect there is a need 

to organize the educational process to the level of productive and creative activity of 

students, repetition and study of the school course of graphic disciplines. The need to 
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develop individual models of independent work of students is dictated by the creation 

and development of conditions that will provide an opportunity for each student 

(future bachelor) to exercise their right to creative personality development, to 

possess professional competencies that meet the level of modern digital design 

technologies. 

Independent work is nothing more than an initiative, independent of the teacher 

activities of the student to study the teaching materials provided to him by the teacher 

with the help of textbooks in traditional paper form or with the help of information 

and educational environment of the university. The recommendations of many 

experts are of undoubted interest from a research point of view, but are somewhat 

vague, general or difficult to apply. Unfortunately, the issue of the process of 

organizing independent work of students in domestic and foreign literature is very 

poorly covered. Particularly acute is the question of how to develop a student's 

proactive attitude to independent work, the desire to "learn to learn." Western 

colleagues pay special attention to the organization of the learning process, the study 

of various criteria that affect the future success of the applicant, and the formation of 

motivation. 

In particular, Esmeralda Medrano [2] from the University of California conducts 

a large-scale study of the impact of demographics, environment, academic experience 

of students on the possibility of obtaining a bachelor's degree. Michael J. Schwartz 

[3] from Indiana University talks about the need for extracurricular student-teacher 

interaction, noting that such communication can have a positive impact on student 

performance. The peculiarity of modern education is that entrants enter universities 

with average scores of external independent evaluation and complete inability to 

work independently. With a sharp reduction in classroom time and weak pre-

university graphic training requires a comprehensive, systematic approach to the 

formation of a model of independent work of students. 

Results. Modern needs of the digital economy, the emergence of high-tech 

professions require a balanced and socially oriented development of technical 

education [5]. A special place in this process is occupied by academic disciplines, 
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designed, in essence, to provide system links of higher technical education. These 

primarily include graphic (descriptive geometry, engineering and computer graphics) 

disciplines that provide communication verbal and nonverbal basis for teaching 

almost all general and special disciplines [1]. The success of modern professional 

activity brings to the fore the special requirements of training graduates of technical 

areas capable of solving the problem of innovative development of the country's 

economy. This requires from the student independent creative work of the mind, the 

ability to develop and visualize graphic models that form the basis of design and 

production of new technology, which necessitates fundamental graphic training. 

The formation of a model of the creative trajectory of the student's independent 

work requires first of all individualization of approaches, ie the creative trajectory 

must be built for each student individually, taking into account first of all his 

intellectual qualities. The second component is the level of initial knowledge, skills, 

abilities, employees as a starting point in the development of a graphic model of 

creative potential development. 

To design and implement individual models of independent student work 

requires appropriate approaches to the educational process for the rational 

management of educational and scientific creativity, which are, first, to include 

students in the creative pedagogical activities of the department with increasing 

student status in the system of interpersonal relations and contacts teacher and 

student, and secondly, in a certain pedagogical position of the department, aimed at 

finding, transforming, constructing elements of the pedagogical system of 

independent student work, adaptation to new conditions and requirements of known 

methods and tools of teaching and education. 

This position is based on the high pedagogical competence of the staff of the 

department, the desire to find new opportunities for rational management of scientific 

and educational creativity of students and high scientific erudition and responsibility 

for the results of creative activity. The instrumental part of the process of designing 

and implementing the VTS model includes at the initial stage the development of new 

control and measuring materials that allow to assess not only the creative potential of 

each student, but also knowledge of graphic language and the volume of the 

thesaurus. 
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One of the fundamental principles of teaching is the principle of connection of 

theory and practice, which allows to teach students to see and pose a problem, as well 

as to develop methods for solving it. The staff of the department requires not only 

high skill in the presentation of the theoretical course, but also the selection of 

didactic material (graphic tasks), which corresponds to the following stages: research, 

formalization, mastery. This will help the teacher to avoid advanced tasks with a 

narrow scope, in which there is no research phase and learning phase. In this case, the 

effect of learning is directly proportional to the number of tasks solved by the student, 

which include all phases of the above principle. 

The organization of independent student work requires the improvement of 

educational and methodological support, methods and organizational forms of 

educational process in order to create optimal conditions for individually 

differentiated work with students in the process of graphic training. 

Control and measuring materials (assessment base) included in the training and 

methodological support should establish the initial levels of graphic knowledge, skills 

and abilities, levels of cognitive independence, active interest and motivation to 

acquire these competencies. The revealed individual features of students allow to 

choose the optimum style of designing of its independent work, to outline the 

individual approach, to define model of training according to its real possibilities. 

Thus, the implementation of effective graphic training of modern bachelor of 

engineering and technology will be possible under a number of organizational and 

pedagogical conditions that allow the implementation of individualization of the 

educational process in general and its individual model of independent student work 

in particular. 

Development and implementation in the educational process of formation of 

graphic culture of bachelors of individual models of independent work of students, 

organically woven into the general educational process of studying graphic 

disciplines, promote the organization of conscious activity of the student's personality 

aimed at self-improvement, individual development. 

Conclusion. The individual graphic model of independent work of the student, 

containing the purposes and requirements of digital economy, should completely 

define an exact place of graphic disciplines, their volume and a role in the future 
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practical activity of the bachelor taking into account the major tendencies of uniform 

process of preparation of the bachelor of technics and technologies. methods of 

creative search, skills and the need for self-education, methods of teamwork and 

creative team management in the workplace, the ability to adapt to new conditions of 

the digital economy. 
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social development is constructed. The developed model for rating assessment of 

social development of Vinnytsia region has been applied for a certain period; a 

graphical analysis and a description of the calculation results are made; the results 

are summed up and directions of implementation of the conducted research are 

determined. 

Key words: social development, assessment, mathematical model, rating scale, public 

administration. 

Introduction. In order to make effective administrative decisions on the 

development and introduction of necessary mechanisms of implementing the strategy 

of social development of the region, the assessment of correspondence of the whole 

set of conditions, factors, mechanisms and trends of the region's functioning to 

certain principles and priorities is of paramount importance. This assessment can be 

obtained due to a hierarchically constructed system of development indicators that 

characterize its components on the basis of objective system knowledge of 

composition, mechanisms of functioning of the region's development in accordance 

with their place and role in social development. 

Due to the complexity of simultaneous control of a large number of various 

indicators in the process of analyzing the development of social systems, methods of 

integrated assessment which can be used to calculate rating as a generalized 

assessment of regional development have become widely used [1-6]. 

A number of methods have currently been developed and applied for rating 

assessment of activities of individual financial, economic, educational and economic 

institutions. At the same time rating administration, in spite of the active use of 

various types of integrated assessments, is scarcely developed in regional public 

administration and analysis. 

Issues of rating administration in general and social development in particular 

have been investigated by Blahun I., Dmytryshyn L., Bogatov O., Lysenko Yu., 

Petrenko V., Skobelev V., Bodnaruk I., Buhai S., Kulyk A. and others. They paid 

attention to the specification of the definition, the characteristics of its components, 



269 

the peculiarities of the use of special technologies of development and making of 

administrative decisions by public authorities [1-5]. 

However, by this time the use of rating has not led to a significant 

transformation of procedures of making decisions by users of rating assessment, 

which is because of the separation of existing rating assessment techniques from the 

real administrators’ decision-making scheme. 

The aim of the article is to study the theoretical foundations of rating 

administration of social development of the region and to work out a model of rating 

assessment of regional social development, the application of which will ensure the 

validity of comparisons of the effectiveness of public administration of regional 

social development of individual regions as well as the dynamics for a particular 

region during the investigated period and will make it possible to identify the most 

successful and problematic regions, will contribute to the implementation of a 

methodologically correct comparison according to the integral index and its 

components. 

Results. According to the research of sources [1-6], the essence of rating as a 

generalized assessment is to evaluate the position of the analyzed object on the 

selected scale; at the same time the place of the region on the graduated scale serves 

as the starting point not only for analyzing the adequacy of the movement of the 

region separately, but also for comparing the achieved levels of all regions. 

The rating approach to the administration of social development of the region 

involves the development, modeling, adoption and correction of managerial decisions 

by public authorities on the basis of comprehensive and profound information 

processing, which involves the use of an extensive system of social indicators that in 

the complex reflect objective social and economic processes and subjective well-

being of the population [7].  

According to the content and calculation methodology, rating assessment of 

social development as a component of rating administration must comply with 

international standards, take into account the specifics of Ukraine within the current 

legal field and be conducted on a regular basis. 
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The necessity of using rating administration of social development of the region 

objectively follows from the complexity, multi-leveledness and diversity of the 

structure of the given socioeconomic system. 

The model of rating assessment of social development of the region (1) is 

received by means of the aggregate indicator which is formed by a plurality of partial 

parameters obtained by the calculation of the corresponding submodels. 

 

,    , ,                             (1) 

where  stands for rating assessment of regional social development at the moment 

of time t;  

i  – the weight of the i-th component in the calculation of rating assessment of 

regional social development at the moment of time t; 

– assessment of the i-th component of rating assessment of regional social 

development at the moment of time t.  

The result of the calculation of each submodel involves the determination of 

the specific gravities of significance. These gravities are for material well-being, 

demographic development, education, and the labour market, respectively 0,4; 0,3; 

0,2; 0,1; they are determined on the basis of generalization [8, 9] and the results of 

expert evaluation [7]. The structural scheme of the calculation of rating assessment of  

the region’s social development is given in table 1. 

 The value  has the unit variation – (0; 1). The best assessment value for that 

period is when the index  is close to ―1‖ and the worst – when it is close to ―0‖. The 

proposed model is open for making logical changes and additions. 

Distribution of groups of regions into clusters using rating values according to 

the point system will allow us to identify 5 clusters in which the social situation has 

close and similar indicators: A – optimistic [1; 0.6]; B – dynamic [0,5; 0.6); C – 

average [0.4; 0.5); D – stagnant [0,3; 0.4); E – crisis [0; 0,3]. 

In each particular case, depending on the subjects of public administration for 

which rating assessment of social development is determined, and on the objectives 

of administration, from the universal system an input system of indicators is allocated 
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that most fully and actually characterizes the state of the socioeconomic system in 

terms of its next assessment. The input system of indicators is critically evaluated – 

its completeness, quality and reliability are determined in accordance with the 

purpose of the study, minimizing of inaccuracies. 

For automated implementation of the developed model of rating assessment of 

the region’s social development a software application was developed by means of 

the object-oriented programming language C #, the interface of which is shown in 

Fig. 1. 

 

Figure 1 – The main application window 

First, you need to enter the years (periods) studied, the total number of actual or 

simulated indicators-stimulators and (or) indicators-disincentives, etc. (Fig. 2). 
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Figure 2 – The Application window where input values are entered 

The software product will automatically deduce the results of the calculation. 

The results of rating assessment of regional social development of Vinnytsia 

oblast during 2007-2016 represent a negative tendency concerning its components 

(material well-being M, demographic development D, education level O, labour 

market development R) (fig. 3). 

 

Figure 3 – The dynamics of social development components of Vinnytsia region 

(material well-being M, demographic development D, education level O, labour 

market R) 
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From 2013 until 2016 there a period of recession and stagnation can be 

observed. 

The values of the generalizing and integral indices for Vinnytsia region during 

2007-2016 are given in table 1. 

Table 1 – The values of the generalizing and integral indices for Vinnytsia 

region during 2007-2016 

Years 

 

Indices 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

D 0,329 0,341 0,410 0,317 0,322 0,225 0,323 0,382 0,393 0,297 

M 0,390 0,359 0,390 0,497 0,401 0,444 0,398 0,378 0,407 0,415 

O 0,347 0,339 0,317 0,316 0,317 0,333 0,476 0,344 0,358 0,359 

R 0,381 0,407 0,343 0,290 0,309 0,320 0,314 0,304 0,388 0,355 

I 0,362 0,362 0,365 0,355 0,337 0,330 0,378 0,352 0,387 0,357 

From figure 3 it can be seen that the best case in Vinnytsia region is with 

material well-being, since M is characterized by values in the interval [0.35; 0.5]. 

A favorable situation can also be observed in the sphere of education. The 

labour market development index is stable, and the index of demographic 

development has the lowest value (0.225) in 2012. 

Figure 4 shows that the highest value of the integral index was in 2015 (0,387), 

and the lowest – in 2012 (0,330). 

 

Figure 4 – The integral index I of social development of Vinnytsia region 
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The final result of the methodology application should be the development and 

monitoring of the implementation of targeted programs and specific targeted 

measures aimed at overcoming negative phenomena and ensuring the further 

development of human potential in the selected regions. 

Conclusion. Thus, as follows from the research, the possibility of considering 

rating administration of social development of the region as a technology for 

developing and making of administrative decisions based on mathematical modeling 

and the latest information technologies for obtaining, interpreting of rating 

assessment is substantiated. Further implementation of rating assessment will 

increase the reliability of the process of developing and making of administrative 

decisions in regional public administration, providing a possibility to evaluate various 

strategies for the socioeconomic system’s development. 

Consequently, the use of the developed and tested model of rating assessment of 

regional social development provides the validity of comparisons of the effectiveness 

of public administration of regional social development of separate regions as well as 

the dynamics during the investigated period for a particular region. 

The comparative evaluation demonstrated that the proposed methodology of 

rating assessment of social development of the region allows: to carry out a systematic 

analysis of the problem, its structuring and presentation in the form of a hierarchy; to 

form a database of the actual state of regions through the calculation of both the 

integral index and its structural components; to provide dynamic comparability of 

assessments, taking into account indicators-stimulators and indicators-disincentives of 

social development; to work with a variety of statistical information; along with a wide 

range of quantitative characteristics of social development of regions to take into 

account the qualitative aspects of the problem that do not have a direct numerical 

expression. 
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НАВЧАННЯ 

Стаття присвячена проблемі організації ефективного повноцінного 

навчального процесу в умовах дистанційного навчання; проаналізовано основні 

види і форми дистанційного навчання (асинхронна, синхронна, змішана); 

оцінено переваги та недоліки сучасних інтерактивних технологій; 

обґрунтовано необхідність формування системи безперервного процесу 

навчання на основі єдиного інформаційного простору. 

Ключові слова: дистанційне навчання, он-лайн навчання, телеконференції, 

відео-лекції, чат-конференції.  

Постановка проблеми Сьогодні в умовах масового переходу на 

дистанційну освіту особливо гостро постала проблема забезпечення 

безперервного повноцінного навчального процесу та формування відповідних 

компетентностей студентів. Налагодження дистанційної освіти потребує 

використання спеціального освітнього простору, який передбачає використання 

інформаційних та інтерактивних технологій і забезпечує обмін навчальною 

інформацією між студентами та викладачами на відстані, а також реалізує 

систему супроводу й адміністрування навчального процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації 

дистанційного навчання досліджується в працях багатьох науковців, зокрема 

Л.В. Бондаренко, А.О. Глєбової, В.М. Маховки, О.М. Самойленко та ін. 

Організація освітнього процесу у ВНЗ на основі дистанційного навчання 

потребує постійного вдосконалення, використання новітніх інтерактивних 

технологій, високої компетентності викладача, а від студентів – поєднання 

мобільності, цілеспрямованості, прагнення до самовиховання. 
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Мета статті – дослідити проблему організації ефективного навчального 

процесу та його систематичного вдосконалення в умовах дистанційної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Головним критерієм якісного 

дистанційного навчання є мотивація. Важливо розуміти, що формування та 

розвиток компетентностей учасників освітнього процесу відбувається в 

основному за рахунок самостійної роботи, всі інші сервіси мотивують та 

координують роботу.  

Дистанційну освіту необхідно розглядати як форму організації 

навчального процесу, а також педагогічну технологію, в основі якої лежить 

організована та керована індивідуальна й самостійна робота студентів, з 

максимальним використанням переваг і можливостей сучасних інформаційних 

технологій та комунікацій [2]. Розглянемо основні види та форми 

дистанційного навчання, комплексне поєднання та систематичне 

вдосконалення яких дозволить організувати дійсно ефективний навчальний 

процес. 

Асинхронна форма дистанційного навчання є найпоширенішою формою. 

Матеріали, записи лекцій, завдання для навчання викладач заздалегідь готує та 

розміщує на відповідному ресурсі (наприклад, Moodle), а студент уже згідно зі 

своїми планами та вимогами часу засвоює теми. З власного досвіду, 

ефективним є виклад необхідного матеріалу раз у тиждень. 

Дистанційне навчання має створювати можливості організації сучасного 

навчального процесу на рівні денного з усіма атрибутами, які характеризують 

даний процес як навчальний. Тобто можливість отримати в разі необхідності 

пояснення, роз’яснення викладачем навчального матеріалу, спілкування з 

викладачем і студентів між собою впродовж усього періоду навчання. Це 

можливо забезпечити на основі «дистанційного онлайн-навчання» або 

синхронної форми, тобто навчання на кшталт звичного очного навчання, коли 

курс викладається реальним студентам у реальному часі реальним викладачем. 

Різниця полягає в тому, що студенти та викладач взаємодіють на відстані. При 

такій формі організації на заваді можуть стати технічні проблеми. Певний 
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відсоток учасників навчального процесу не мають технічної можливості брати 

участь у навчанні, іноді на заваді стає поганий Інтернет зв'язок, час від часу 

хтось випадає з розмови, при використанні окремих он-лайн форматів виникає 

проблема ідентифікації студентів, перевірки присутності. Зайві організаційні 

запитання призводять до неефективного використання часу тощо.  

Змішана форма навчання здебільшого передбачає, що до елементу 

асинхронної подачі матеріалу додається елемент комунікацій на зразок форуму. 

В цій системі студенти та викладачі спілкуються між собою з деякими паузами, 

обговорюючи питання теми. 

Основним елементом дистанційного навчання є дистанційний курс, при 

розробці та впровадженні якого доцільно комбінувати вищеперераховані форми 

навчання, доповнюючи одна одну. Вирішення значної частини питань 

відбувається з допомогою платформи дистанційного навчання Moodle, яка 

дозволяє спростити створення, поширення і класифікацію завдань, обмін 

файлами між учасниками навчального процесу, створення й обміну 

завданнями, спілкування у форумі шляхом публікації та коментування 

оголошень, он-лайн тестування, розміщення розкладу. Є можливість 

різнопланового аналізу успішності студентів: по групах, за окремими темами 

тощо.  

Водночас, сервіс не забезпечує використання синхронної (он-лайн) форми 

навчання, не вистачає можливостей, які надає наприклад, Google Classroom, 

який дозволяє онлайн слідкувати за роботою (тобто в режимі реального часу 

бачити документи чи інші файли, в яких студенти виконують завдання, 

виправляти помилки); коментувати роботи і виставляти оцінки; особливо це 

актуально при проведенні практичних та лабораторних занять. Не вистачає 

обнулення бази слухачів курсу. 

Активного розвитку набуває використання навчальних відеоматеріалів, 

адже вони є потужним дидактичним засобом навчання, який легко інтегрується 

із сучасними гаджетами та соціальними мережами. Серед численних варіантів 

записів відеолекцій Л.В. Бондаренко [1] виокремлює наприклад, формат запису 
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екрану (послідовність попередньо підготовлених матеріалів/слайдів або 

виконання записів, рисунків на екрані за допомогою спеціальних пристроїв, на 

зразок графічного планшету, чи програмного забезпечення). Перевагою такого 

формату є економічність для тих тем, в яких багато технічних труднощів 

реалізації деяких формул, рисунків; попередня підготовка матеріалу, заготовок; 

можливість використання заготовок зображень, різних кольорів для виділення. 

Студійна зйомка надає можливість використання численних технічних 

візуальних прийомів (вставки, титри тощо), але в той же час студійна зйомка 

зазвичай менш емоційна, потребує технічної підготовки, займає багато часу.  

Якщо враховувати тематику та мету лекції, власний стиль викладача, то 

вибір формату відеолекцій, за сценарієм та педагогічним задумом залежить від 

того, в яких випадках необхідно підібрати більш яскраву наочність, а в яких 

достатньо буде формату «talking head».  

Як засвідчила практика, однією із найбільш зручних та ефективних форм 

проведення он-лайн занять є телеконференція, яка забезпечує процес 

використання електронних каналів зв'язку для організації спілкування між 

групами учасників. Відео конференц зв'язок об'єднує прямий діалог, доступ до 

баз даних, передачу голосу і відео, а також функцію "білої дошки". За 

допомогою такої "дошки" користувачі можуть робити на документі свої 

позначки і знайомитися з коментарями та поправками інших учасників 

конференції. Враховуючи можливість передачі практично будь-яких видів 

інформації, простоту і швидкість спілкування, природність процесу 

спілкування, відеоконференції можна вважати найбільш ефективною 

технологією організації системи дистанційної освіти.  

Дуже зручним методом донесення навчального матеріалу, що включає в 

себе також перевірку знань, є чат-конференції. Чат-конференція 

використовується для дискусій, обговорення проблемних питань та проблемних 

тем [3].  

До основних переваг дистанційного навчання віднесемо:  
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 100% включення в предмет, який вивчається і при наявності навичок 

самонавчання отримання більшого відсотка знань;  

 навчаючись в реальному режимі часу студенти мають доступ до 

матеріалу і за рахунок засобів мультимедіа підвищується їх мотивація та 

інтерес до навчання;  

 пошук інформації в мережі Інтернеті приводить до кращого засвоєння 

предмету через можливість охопити більше джерел інформації та отримання 

новин першими. 

 Крім того, до переваг дистанційного навчання можна віднести й такі 

характерні риси як гнучкість, модульність, технологічність, відновлення ролі 

педагога, підвищення мотивації й самоорганізації студентів.  

 Навчання при цьому стає інтерактивним, зростає значення самостійної 

роботи, підсилюється інтенсивність навчального процесу.  

Серед недоліків варто відмітити наступні:  

 дистанційне навчання стає можливим тільки за бажання та певній 

відповідальності перед самим собою;  

 для окремих дисциплін чи тем така форма навчання може бути 

непридатною через її технічність чи необхідність більше працювати творчо 

тощо (наприклад, фізкультура, інженерна графіка);  

 часто виникає розрив між теоретичним навчанням і практичною 

діяльністю відповідної спеціальності;  

 при використанні окремих он-лайн форматів виникає проблема 

ідентифікації студентів, перевірки присутності;  

 підсумкове тестування чи опитування (екзамен), повинне бути тільки 

очними, що суттєво знижує імовірність списати.  

Тим не менш, технології дистанційного навчання дозволяють здійснювати 

навчання на відстані, при цьому не тільки не втрачаючи якість навчання, а 

навпаки підвищуючи його за рахунок індивідуалізації, активних методів 

навчання, двосторонньої взаємодії викладача та студента. Використання 

інтернет технологій і дистанційного навчання відкриває нові можливості. 
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Крім того, майбутнє освіти за використанням доповненої (AR) та 

віртуальної реальності (VR), що уже активно використовується у світі.  

Створення технології дистанційного навчання, підготовка й організація 

функціонування центру дистанційного навчання в вищих навчальних закладах 

– комплексна проблема, у якій тісно переплітаються проблемні питання 

навчально-методичного забезпечення, організації навчального процесу, 

експлуатації комп'ютерної та телекомунікаційної систем, підготовки і 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників [3]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Коли всі перераховані 

вище можливості й характеристики об'єднуються, формується потужна 

середовище для спільної навчальної роботи. Впровадження у практику 

навчання студентів у ВНЗ технологій дистанційної освіти надає можливість 

формування системи безперервного процесу навчання, а підвищення його 

ефективності потребує створення єдиного інформаційного простору.  
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Постановка проблеми. Нині, в умовах переходу України до ринкової 

економіки важливого значення набуває проблема врахування ризиків в кожній 

конкретній економічній ситуації, на кожному підприємстві. «Ринок тим і 

характеризується, що має високу міру неочевидності і невизначеності, а це в 

умовах конкуренції, коливання цін та падіння платоспроможного попиту 

змушує керівників враховувати й прораховувати вплив ризику на основні 

показники діяльності підприємств» [1]. Необтяжених ризиками економічних 

систем та суб'єктів господарювання на практиці не існує. Тому сьогодні (в 

умовах ринкової економіки) на перший план виходять питання ефективного 

управління ризиками. Щоб досягти успіху в підприємницькій діяльності, 

необхідно використовувати здобутки науки у сфері управління ризиками та 

передовий досвід підприємств, що активно та досить успішно впровадили 

систему ризик-менеджменту [6]. 

Проблема управління ризиком, подолання невизначеності постійно 

актуальна в будь-якому секторі економіки. Кожний економічний суб’єкт на всіх 

рівнях стикається з неординарними ситуаціями, незапланованими або 

непередбаченими обставинами, на котрі необхідно адекватно реагувати. І саме 

комплексна система управління ризиками дозволяє керівництву приймати 

правильні, науково обґрунтовані управлінські рішення [4, с. 25]. 

https://orcid.org/0000-0003-0185-8036
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https://publons.com/researcher/3124622/larisa-radzihovska/
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням впровадження ризик-

менеджменту на підприємстві присвячені праці В. Вітлінського,                                   

В. Гранатурова, О.  Дубрової,  С. Клименка, В. Лук’янової, В. Устенко,                        

Л. Черчик та ін., проте, в  питаннях розробки й упровадження системи 

управління ризиками і сьогодні існує багато нерозв'язаних проблем. 

Метою статті є обґрунтування необхідності застосування комплексного 

підходу при впровадженні системи ризик-менеджменту в підприємницькій 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Донині немає єдиної думки щодо 

визначення поняття економічного ризику. Найбільш значущими ознаками 

поняття «економічного ризику», враховуючи визначення сучасних зарубіжних 

та вітчизняних дослідників,  є «ймовірність», «невизначеність» та «втрати». В 

основному економічний ризик розглядають як об'єктивно-суб'єктивну 

категорію в діяльності суб'єктів господарювання, причиною якої є 

невизначеність, пов'язана з випадковим характером економічних процесів, 

недостатністю та неточністю інформації про них, впливом факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, яка обчислюється на підставі оцінки 

ймовірності негативного (втрати) чи позитивного відхилення від очікуваних 

значень в ситуаціях суб'єктивного вибору оптимального рішення з певної 

кількості альтернативних. 

Ризик-менеджмент ─ це процес, слідуючи якому організація системно 

аналізує ризики кожного виду діяльності з метою максимальної ефективності 

кожного кроку і, відповідно, всієї діяльності підприємства загалом. Задача 

ризик-менеджменту – це ідентифікація ризиків та управління ними. Це означає 

виявлення всіх потенційних «негативних» і «позитивних» факторів, що 

впливають на організацію, що збільшує імовірність успіху і мінімізує 

імовірність відхилення та невизначеності в досягненні поставлених цілей. 

О. Устенко трактує управління ризиком як процес впливу на суб’єкт 

господарювання, при якому забезпечується максимально широкий 

діапазон охоплення ризиків, їх обґрунтоване прийняття та зведення ступеня їх 

впливу до мінімальних меж, а також розробка стратегії поведінки в разі 

реалізації конкретних видів ризику [7 с. 93]. 
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Основними функціями ризик-менеджменту на підприємстві  є: 

 розробка загальної програми управління ризиками і загальних положень 

стратегії підприємства з питань управління ризиками; 

 реалізація програми управління ризиками на стратегічному й 

оперативному рівнях; 

 підвищення рівня обізнаності з питань управління ризиками серед 

працівників підприємства; 

 розробка внутрішньої системи управління ризиками й організаційної 

структури; 

 моніторинг ефективності реалізації програми управління ризиками і 

внесення відповідних змін; 

 координація взаємодії різноманітних структурних підрозділів 

підприємства; 

 розробка програм зниження позапланових втрат і заходів із підтримки 

безперервності бізнес-процесів. 

В ідеалі для функціонування ризик-менеджменту має існувати орган 

управління ризиками з певними функціональними обов’язками та необхідними 

матеріальними, фінансовими, трудовими, інформаційними ресурсами. На 

підприємстві має бути створено спеціальний структурний підрозділ – відділ 

управління ризиками на чолі з ризик-менеджером. Ризик-менеджер поряд із 

відповідними спеціалістами бере участь у прийнятті ризикових рішень та шукає 

способи уникнення небажаних ризиків [4, с. 167]. 

Однак, якщо раніше управління ризиками розглядали як спеціалізовану 

діяльність, то в новому підході – це діяльність, яка формує середовище, де 

менеджери всіх рівнів мають брати участь в процесах забезпечення безпеки 

підприємства, тобто процесах ризик-менеджменту [5]. 

Як кожен напрям управлінської діяльності ризик-менеджмент має етапи: - 

ідентифікація ризику, де передбачається встановлення переліку основних 

ризиків, які не залежать від функціонування підприємства;  
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- якісна оцінка ризику передбачає їх групування за ступенем впливу на 

кінцевий результат діяльності підприємства. Визначається вплив об’єктивних 

та суб’єктивних факторів на розмір ідентифікованих ризиків, здійснюється 

ранжування ризиків за ступенем впливу на результати діяльності;  

- кількісна оцінка ризику – це оцінка ймовірності настання та наслідків 

ризику з використанням статистичних, евристичних (методи експертних 

оцінок), аналітичних методів;  

- обґрунтування методів уникнення або мінімізації ризику. За результатами 

оцінки ризиків обираються відповідні методи (зовнішні: розподіл ризику, 

страхування; внутрішні: лімітування, диверсифікація, створення резервів, 

отримання додаткової інформації [3, с. 246]. 

Узагальнена схема процесу управління ризиками подана на рисунку 1. 

Функціонування системи ризик-менеджменту передбачає виконання таких 

передумов: ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися керівництвом; 

рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічним завданням 

діяльності підприємства; очікувана дохідність має компенсувати прийнятий 

ризик; величина капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається 

підприємство; стимули для досягнення високих результатів діяльності мають 

узгоджуватися з рівнем ризику. 

Грамотно побудована система управління ризиками дозволяє підприємству 

досягти таких результатів: підвищити керованість бізнесу; скоротити можливе 

шахрайство; поліпшити якість управлінських рішень, що приймаються; 

підвищити ефективність прогнозування, у тому числі шляхом накопичення 

інформаційної бази за існуючими ризиками; надати працівникам підприємства 

набір зрозумілих критеріїв для оцінки можливих ризиків;  
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Окрім того, інтегроване управління ризиками із самого початку 

функціонування забезпечує позитивний зовнішній ефект, сама лише 

присутність системи підвищує привабливість і прозорість підприємства для 

акціонерів, впливає на кредитний рейтинг, демонструє відповідність управління 

підприємством кращим сучасним тенденціям. Зрештою, основна перевага 

впровадження системи управління ризиками – це підвищення 

конкурентоспроможності та капіталізації підприємства. Таким чином, 

Контроль за 

процесом 

управління 

ризиками 

Оцінювання господарської ситуації на 

підприємстві та виявлення ризиків 

Аналіз ринків 

Якісний аналіз Кількісний аналіз 

ідентифікація всіх 

можливих на 

підприємстві ризиків; 

установлення 

потенційних зон 

ризику; 

виявлення джерел та 

причин ризику; 

визначення практичної 
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негативних наслідків, 

які можуть мати місце 
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Рисунок 1 – Процес управління ризиками підприємницької 

діяльності 
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зацікавленість у ризик-менеджменті невипадкова, адже це нова «філософія» 

управління, яка приносить неймовірні результати у випадку її грамотного 

упровадження [2, с. 20]. 

Про ефективність упровадження комплексної системи управління 

ризиками на підприємстві вказують такі ключові фактори: 

 інтеграція оцінки ризиків у стратегічні й оперативні процеси: оскільки 

процес управління ризиками стає невід’ємною частиною оперативного 

управління, менеджери стають обачнішими, приймаючи управлінські рішення; 

 упровадження ефективнішої аналітичної техніки та техніки раннього 

попередження: виявлення ризиків на рівні бізнес-процесів приводить до 

прийняття більш зважених управлінських рішень; 

 поліпшення у вимірюванні та моніторингу конкретних ризиків: 

підготовка звітів про ключові ризики дозволить обмінюватися знаннями за 

різними аспектами системи управління ризиками; 

 зменшення кількості негативних подій порівняно з середнім показником 

по галузі; 

 зниження витрат на залучення капіталу та збільшення вартості акцій                     

[8, с. 16]. 

Зауважимо також, що якщо суб’єкт господарювання хоче досягти 

позитивного результату від запровадження системи ризик-менеджменту на 

підприємстві, то  всі процедури системи управління ризиками повинні мати 

циклічний характер,. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Ризик-менеджмент – це 

серйозний управлінський інструмент, що дозволяє вчасно виявляти і 

попереджувати прояви та масштабність можливих ризиків. Умовою ефективної 

діяльності суб’єкта господарювання має стати формування комплексної 

системи ризик-менеджменту на підприємстві. Саме ґрунтовний аналіз, 

проведення ідентифікації, оцінки та подальшого коригування ступеня ризику 

дасть можливість приймати стратегічні інноваційні рішення.  
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Постановка проблеми. За останні два десятиліття у світі повністю 

змінилися способи використання наукових досліджень та їх результатів. 

Науковці та зацікавлені читачі часто вивчають та знаходять дослідження через 

соціальні мережі або медіа. Давно минули часи, коли єдиний доступ до 

наукових доробків здійснювався через друкований журнал, проте статистика, 

яка відображає вплив досліджень, не змінилася аби це відобразити. 

Дослідницьке співтовариство все ще спирається на показники цитування та 

фактор впливу журналу щоб визначити найбільш важливі та цінні дослідження, 

навіть якщо ці показники є не надто оперативними у сучасному 

швидкоплинному науковому світі, де надважливою є своєчасність. 

Оперативний доступ до наукової інформації – це те, що може бути цікаве 

вченим, дослідникам за межами країни, в якій це відбувається. Є ціла низка 

досліджень – значущих, важливих і якісних для регіональної науки – які, 

ймовірно, не можуть бути проіндексовані наукометричними базами даних при 

цьому вони залишаються надзвичайно суттєвими.  

Саме тому останніми роками у світовому дослідницькому співтоваристві 

шириться потужний рух за т.зв. «відкритий доступ» (open access – OA) – 

оприлюднення результатів наукових пошуків без стягування плати за 

ознайомлення з ними. Це одна з моделей функціонування наукових видань – 

модель відкритого доступу, яка передбачає можливість використання 

результатів наукових досліджень всіма без винятку без додаткових умов. 

Проблема обмеженого доступу до наукової інформації породила цей 

суспільний рух на початку 90-х років ХХ століття. Основним меседжем даного 

руху є відновлення порушеного права науковців на доступ до наукової 

інформації та забезпечення рівних прав на наукову діяльність, яка неможлива 

без опори на міцний фундамент вже здійснених наукових досліджень. Дана 

модель є найбільш фінансово обтяжливою для самих дослідників, оскільки 

оплата публікації за такої моделі лягає на плечі авторів, а (за оптимальних умов 

фінансування наукових досліджень) на установи, організації та грантодавців.  
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З огляду на означені проблеми є підстави сформулювати мету статті: 

визначення відкритого доступу як інноваційного дослідницького руху, що 

здатен оптимізувати існуючі традиції та стандарти обміну науковими даними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означеній проблемі присвячено 

чисельні дослідження, з яких найбільш релевантними для авторської позиції 

можна назвати роботи Давіда Шоттона та Таніа Рабесандратани.  

Виклад основного матеріалу. Слід зауважити, що доля видань з повним 

відкритим доступом на світовому ринку наукових публікацій наразі не домінує, 

втім, стрімко збільшується. За різними експертними оцінками, відповідно до 

даних алгоритмів вимірювання впливу (SNIP, SJR, JCR тощо) та залежно від 

предметних рубрик найбільш відомих реферативних баз даних, доля видань з 

відкритим доступом складає в них від 28 до 45 %. 

Стосовно практики відкритого доступу, наразі, немає консолідації 

наукового співтовариства та видавців, оскільки це сильно обумовлене 

фінансовими питаннями. Втім, певна координація все ж спостерігається. Багато 

авторів на сьогодні надають перевагу миттєвому оприлюдненню результатів 

досліджень у спеціалізованих соціальних мережах для вчених – таким чином 

можна отримати швидке ознайомлення релевантної аудиторії з власними 

досягненнями, отримати цитування, зекономити час на очікуванні 

рецензування та публікації (суттєво для галузей з високим рівнем швидкого 

застарівання інформації), підвищити альметричні показники. 

Тому сьогодні в світі і спостерігається потужний рух науковців та 

редакторів наукових видань, які переходять на інші, некомерційні платформи 

видання та оприлюднення результатів наукових досліджень.  

Відкритий доступ – це можливість винести свої наукові здобутки на суд 

найбільш широкої наукової аудиторії. Чим більше аудиторія – тим гарантовано 

більшим є вплив роботи вченого, це максимальна можливість для діалогу. Адже 

якщо публікуватись у виданнях з обмеженим доступом, то статті прочитає 

значно менша кількість вчених і вони значно менше будуть процитовані.  
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Велика кількість потужних наукових досліджень у світі відбувається за 

рахунок суспільних або бюджетних коштів, але доступ до результатів цих 

досліджень залишається для більшості дослідників обмеженим через надто 

високу оплату. Університети, на базі яких у всьому світі зазвичай відбуваються 

найбільш революційні наукові відкриття, прагнули б не обмежувати доступ до 

наукової інформації. Втім, вони зв’язані контрактами або угодами з науковими 

видавництвами і невблаганні умови останніх примушують університети та 

наукові товариства узгоджувати свою політику з політикою видавництв. 

Податки йдуть державі, яка потім субсидує університети або наукові 

товариства, а бібліотеки наукових установ сплачують підписки та послуги 

наукових видавництв. Видавництва – це та ланка ланцюга наукових 

досліджень, яка є найбільшими вигодонабувачами в цьому процесі. 

Саме тому протягом останніх двох років спостерігаються тектонічні зміни 

у відносинах між науковцями та видавцями наукових праць. Адже наукове 

співтовариство відіграє важливу роль у прийнятті будь-яких нововведень у 

системі наукового спілкування. Дисциплінарні ради наукових видавництв 

піддаються постійній критиці як консервативні за свою негнучкість у прийнятті 

нових форм розповсюдження та оприлюднення наукових даних. Існуюча 

ієрархічна система рейтингів та факторів впливовості наукових журналів 

формує систему престижності та преференцій наукових видань і ускладнює 

доступ нових фігурантів до середовища науковців. У певних наукових галузях 

навіть спостерігається монополізація ринку наукових публікацій потужними 

видавничими групами або авторитетними виданнями, які, що суттєво, задають 

правила гри в сфері оприлюднення та доступу до наукових даних.  

Саме тому декілька років джентльменських спорадичних угод між 

найбільш потужними видавцями та науковими і дослідницькими установами, 

протягом яких гравцям ринку наукових досліджень вдавалося досягати 

тимчасових угод про відтермінування або скасування оплати за користування 

ресурсами, у вересні 2018 році закінчились оголошенням рядом європейських 

наукових інститутів намірів про розірвання довготривалих угод про співпрацю.  
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Хвилю руху «за відкритий доступ» було розпочато асоціацією 

європейських дослідницьких фондів Science Europe (SE) у вересні 2018 року і 

охопила переважну більшість університетських груп у Європі та Північній 

Америці і, як мінімум, включає принцип обов’язкової публікації у режимі 

відкритого доступу тих результатів наукових доробків (статей, книг, даних), які 

фінансуються за рахунок урядових організацій, бюджетних коштів та коштів, 

які надано членами асоціації SE. Ініціатором розриву відносин між вченими та 

головним гравцем на ринку наукових публікацій нідерландським видавничим 

консорціумом Elsevier стала група німецьких наукових інститутів імені Макса 

Планка та їх бібліотек. Після цього ряд дослідницьких організацій Швеції, 

Норвегії, Угорщини, США та фондів, що їх фінансують, оголосили про вихід з 

переговорного процесу з мега-видавництвами та про майбутнє провадження 

наукової діяльності на умовах відкритого доступу. 

Даний рух отримав умовну назву Plan S [1] і передбачає здійснення 

повноцінного, безпосереднього, безкоштовного та негайного відкритого 

доступу до наукових публікацій та результатів досліджень, які фінансуються за 

рахунок державних грантів, що надаються національними урядовими 

дослідницькими радами та органами фінансування (літера S в даному контексті 

вказує на англійське слово Shoсk). У грудні 2018 року Plan S отримав 

додаткового імпульсу після оголошення про всебічну підтримку з боку уряду 

Китаю, де наукові і освітні організації і так активно фінансово стимулюють 

авторів для публікації у високорейтингових журналах. А 28 лютого 2019 року 

Каліфорнійський університет, на долю якого припадає 10% публікаційної 

активності всієї американської науки, відмовився від підписки на журнали, що 

видаються компанією Elsevier та заявив, що приєднується до руху за відкритий 

доступ. Причиною розриву відносин стало небажання видавництва надавати 

відкритий доступ до статей вчених, афільованих Каліфорнійським 

університетом. 

Позицію науковців в даному випадку характеризують наступні пункти:  
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–  наукова інформація має бути доступна широкому колу дослідників, 

оскільки вона адресована саме цій цільовій аудиторії;  

–  система видань, заснована на прибутку видавців, не сприяє науковому 

поступу та гальмує розвиток науки.  

Йдеться про те, що до 2024 року наукові установи, які виступили 

лобістами Плану S, дозволять одержувачам грантів публікувати документи 

лише на платформах, які пропонують негайний доступ і обмежать плату, яку 

видавці з відкритим доступом можуть стягувати з авторів статті [2]. Багато 

журналів зараз слідують гібридній моделі, публікуючи окремі документи 

відкритим доступом за плату, але отримуючи більшу частину своїх доходів від 

підписки. 

Ініціатори Plan S наполягають, що наукова публікація як така потребує 

радикальної програми для сприяння повному і негайному відкритому доступу, 

оскільки прогрес в цьому питанні є надто повільним. Вони стверджують, що 

хоча рух за Open Access почався ще 15 років тому, до 2016 року лише близько 

20% нещодавно опублікованих наукових статей були відкритими. 

Зрештою, відкритий доступ не лише здатен змінити спосіб оформлення 

наукових досліджень, але й спосіб оцінювання науки. Те, як сьогодні 

вимірюється науковий вплив, цілковито зосереджене навколо цитувань. На 

рівні автора це означає кількість публікацій і цитат його статей (метрики на 

рівні автора). На рівні видання це означає середню кількість цитат, 

опублікованих у журналі статей за певний період часу (метрики на рівні 

журналу). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Основна умова 

здійснення ефективної наукової комунікації – це її відкритість та вільний 

доступ до наукових даних. На сьогодні в світі існують наукові публікації, вік 

яких сягає 40-50 років але доступ до них ще й досі закритий. У протилежність, 

принагідно, варто згадати показовий кейс відкритої науки, який ми 

спостерігаємо, наразі, у науковій спільності у звʼ язку із пандемією і 

породженою нею хвилею потужних наукових досліджень щодо пошуків засобів 
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боротьби із SARS-CoV-2. Найбільш крупні видавництва та наукомертичні 

платформи оперативно прийняли рішення що всі наукові дослідження з цієї 

теми мають оприлюднюватись на платформах видавництв та у базах індексацій 

одразу після схвального рецензування та знаходиться у відритому доступі для 

всіх без винятку. Звісно, таке рішення зумовлено безпрецедентністю даної теми 

і її важливістю для всього людства. З іншого боку воно демонструє 

консолідованість і спільність розуміння проблеми доступу до інформації і може 

стати прикладом і для інших сфер наукових досліджень. Вивчення цього факту 

може стати в подальшому цікавим полем досліджень для всіх, хто займається 

наукометрією та закономірностями врахування значущості наукової інформації. 

Як вплине рух за відкритий доступ на науковців по всьому світу проти 

мега-видавців – це питання, наразі, залишається відкритим. Адже якщо 

проблема виживання вчених без підписки на найновіші академічні публікації – 

це, багато в чому, питання скрупульозності та ретельності самих дослідників, 

то можливість публікуватись у високорейтингових індексованих журналах – це 

питання кар’єрного зростання та особистих рейтингів. Ймовірно, 

спостерігатиметься зростання журналів, які вважатимуть більш вигідним для 

себе відійти від комерційної бізнес-моделі. 
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В статті сформульовано актуальність та необхідність розробки та 

впровадження апаратно-програмного комплексу для автоматизації 

навчального процесу у закладі вищої освіти (ЗВО) з використанням засобів 

сучасних інформаційних систем і технологій. Визначено вимоги до апаратних 

та програмних ресурсів та розроблено їх структурні схеми. Визначено 

соціальний ефект від впровадження апаратно-програмного комплексу для 

автоматизації навчального процесу у ЗВО та окреслено подальші перспективи 

і напрямки його розвитку.  

Ключові слова: інноваційні методи навчання, автоматизація, апаратно-

програмний комплекс, система управління навчанням. 

Постановка проблеми досліджень. З кожним роком проблема 

забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування навчального 

процесу стає все більш актуальною. Тому зберігається стійка тенденція до 

розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на систему 

навчання. Разом з тим, існуючі на сьогоднішній день традиційні методи 

навчання не забезпечують у повній мірі активний пізнавальний процес 

передусім тому, що за такої організації навчання важко встановити зворотній 

зв’язок, самоконтроль та ефективне управління освітнім процесом. Це, в свою 

чергу, обумовлює необхідність розробки та впровадження нових методів 

навчання та апаратно-програмних комплексів для автоматизації навчального 

процесу, що в цілому дозволить підвищити якість надання освітніх послуг.  

Важливість наукових досліджень у даному напрямку підтверджується 

діючими програмами розвитку освітньої галузі, які визначені Державною 
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https://publons.com/researcher/2343091/svetlana-sa-yaremko/


296 

національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національною 

доктриною розвитку освіти. У цих документах акцент ставиться на розвиток та 

впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційних систем у 

навчальних закладах з метою забезпечення переходу освіти на нову, 

особистісно-орієнтовану парадигму [1]. 

Особливості організації навчального процесу з використанням 

інноваційних методів та засобів навчання розглядали такі науковці, як 

Кастельс М. [1], Паніна Т. [2], Романова С. [3], Филипенко С [4], та ін.  

Враховуючи усе зазначене вище, можливо підсумувати, що впровадження 

сучасних апаратно-програмних комплексів в навчальний процес сприяє 

підвищенню ефективності проведення навчального процесу. 

Виклад основного матеріалу. На даний час будь-який освітній заклад 

важко уявити без використання новітніх технологій – мультимедійних засобів, 

що об’єднують традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку) і 

динамічну інформацію (мову, музику, відео, анімацію), обумовлюючи можливість 

одночасного впливу на зорові і слухові органи чуття студентів [2]. 

Таким чином, впровадження інтерактивних форм навчання з 

використанням інформаційних технологій та ресурсів впливає на підвищення 

засвоюваності знань студентами [3]. 

Для забезпечення повноцінної активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти  апаратно-програмний комплекс автоматизації 

навчального процесу закладу вищої освіти (ЗВО) повинен включати системи 

управління дистанційним навчанням; електронного документообігу, 

автоматизації опитування, голосування та контролю знань; підтримки 

проведення онлайн-тренінгів, вебінарів, відеоконференцій, академічної 

мобільності тощо, як показано на рис.1. 
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Рисунок 1 –  Схема апаратно-програмного-комплексу ЗВО 

Слід відмітити, що формування даного комплексу апаратних та 

програмних засобів повинні здійснювати досвідчені фахівці в галузі 

інформаційних технологій і систем.  

Зокрема, для обґрунтованого вибору апаратного забезпечення, потрібно 

врахувати наступні вимоги [4, 5]: 

 можливість розробки та презентації навчальних матеріалів з 

використанням аудіо- та відеофайлів; 

 забезпечення зворотного зв’язку під час проведення інтерактивних 

заходів шляхом проведення автоматизованого опитування та голосування;  

 забезпечення колективних форм роботи під час проведення ділових 

ігор, тренінгів, роботи над проектами засобами локальної та глобальної мереж; 

 можливість спільної роботи з документами, таблицями або 

зображеннями (у тому числі за допомогою конференц-зв’язку); 

 можливість збереження результатів проведеного заходу та виведення їх 

на друк. 

Після формування вимог до комплексу апаратних засобів була здійснена 

розробка його структурної схеми, що включає мультимедійні проектори, web-

камери, бездротові клавіатура, wi-fi роутери тощо, а також автоматизоване 

робоче місце (АРМ) викладача та автоматизовані навчальні місця (АНМ) 

студентів (рис. 3). 

Апаратно-програмний комплекс автоматизації навчального процесу ЗВО 
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Рисунок 2 – Структурна схема комплексу апаратних засобів  

Згідно розробленої структури, взаємозв’язок мультимедійного комплексу з 

АРМ викладача, периферійними пристроями для введення та виведення 

інформації на екран та друк; мережевими пристроями для телекомунікацій і 

АНМ студентів із системою для голосування дозволить забезпечити 

повноцінний інтерактивний режим проведення різноманітних освітніх заходів. 

Наступними необхідними компонентами комплексу засобів для 

інтерактивного освітнього простору є такі види програмного забезпечення: 

 пакети прикладних програм – для забезпечення роботи з різними типами 

документів: текстом, електронними таблицями, презентаціями, базами даних 

тощо; 

 програмне забезпечення для демонстрації вебінарів, онлайн-

конференцій та віддаленого доступу, з можливістю створення і зберігання 

профілю налаштувань; забезпечення інтерактивного режиму роботи 

(підключення користувачів до web-сесії, їх представлення, постановка 

запитань, коментаріїв, отримування відповідей тощо);  
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 програмне забезпечення для обслуговування вебінарів (дозволяє 

відправити запрошення щодо приєднання до сесії за посиланням або 

підключення за допомогою браузера тощо); 

 програмне забезпечення для організації багатоточкових Full HD відео 

конференцій через браузер, клієнтську програму в корпоративній мережі або 

засобами Інтернет; 

 Інтернет-сервіс, який дозволяє одночасно працювати над одним 

документом певною визначеною групою осіб в режимі реального часу; 

 хмарне програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати доступ до баз 

та банків статистичних та нормативних даних, різних стилістично оформлених 

шаблонів для презентацій, доступних користувачам. 

В свою чергу комплекс програмних засобів повинен включати модулі 

системного та прикладного програмного забезпечення; керування СУБД, 

програмної підтримки інтерактивних заходів, а також модулі автоматизації 

навчального місця студента, як показано на рис.4. 

Для можливості проведення автоматизованого голосування потрібна 

розробка спеціального програмного забезпечення засобами інструментальних 

мов програмування, таких як Java, PHP та MySQL. 
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Рисунок  3 – Функціональна схема комплексу програмного забезпечення 

Крім того, для локального з’єднання усіх комп’ютерів, можливо дані про 

облiковi записи розташовувати не на кожному окремому комп’ютерi, а на 

контролерi домену. В цих умовах стає можливим зробити для кожного 

облікового запису перемiщуваний профiль, мережний шлях до якого зберiгають 

на контролерi домену. У результатi користувачi можуть працювати з будь-якого 

комп’ютера домену зi своїм Робочим столом, Моїми документами та iншими 

елементами, які налаштовують iндивiдуально. Таким чином, використання 

доменної моделі мережi дозволить централiзовано виконувати всi 

адмiнiстративнi роботи. 

Таким чином, розроблена структура, на відміну від існуючих аналогічних 

апаратно-програмних комплексів, таких як SMART Board,  INT-SBX8854U, 

Turning Technologies TouchBoard [6] та ін., в комплектацію яких входять, як 

правило, тільки інтерактивна дошка з короткофокусним проектором і 

стандартним програмним забезпеченням, буде мати розширену комплектацію 

та кращі можливості за рахунок уведення необхідного обладнання та створення 

автоматизованих навчальних місць студентів, на яких буде встановлене 

необхідне апаратне та програмне забезпечення для можливості перегляду, 
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доповнення, редагування навчального матеріалу та проведення голосування і 

автоматизованого опитування, що дозволить підвищити пізнавальну активність 

студентів, рівень засвоєння ними навчального матеріалу та дозволить більш 

ефективно працювати над створенням колективних проектів. 

На заключному етапі здійснюється розробка методичного забезпечення, 

інструктивних матеріалів та проведення навчання викладачів і працівників 

структурних підрозділів ЗВО щодо використанню комплексу апаратного і 

програмного забезпечення автоматизації навчального процесу. 

Висновки. Таким чином, в результаті розробки та впровадження апаратно-

програмного комплексу для автоматизації навчального процесу ЗВО можливо 

буде досягнути: 

 забезпечення технічної підтримки проведення різноманітних 

інтерактивних освітніх заходів: онлайн-тренінгів; вебінарів, відео-конференцій 

тощо; 

 підвищення рівня комунікацій між студентами та фахівцями-практиками 

в процесі проведення семінарів, ділових ігор, онлайн-тренінгів; 

 забезпечення можливості колективної роботи над розробкою проектів з 

використанням засобів сучасних інформаційних технологій; 

 забезпечення можливості автоматизованого голосування та опитування 

під час проведення навчального заняття, що дозволить забезпечити 

повноцінний інтерактивний режим навчання. 

В цілому ж, впровадження апаратно-програмного комплексу дозволить 

покращити умови здобуття вищої освіти у ЗВО та сприятиме формуванню 

висококваліфікованих фахівців. 

Соціальний ефект від реалізації апаратно-програмного комплексу для 

автоматизації діяльності ЗВО полягатиме у можливості забезпечення 

постійного доступу для здобувачів вищої освіти та активних громадян до 

навчання впродовж життя з метою освоєння і оновлення умінь, необхідних для 

активної, змістовної участі в суспільних процесах. 
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