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СЕКЦІЯ № 1. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ  

 

УДК 658.566 

Андріяш В.В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВЗАЕМОВІДНОСИНАМИ З 

КЛІЕНТАМИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЕМСТВІ 

 В статті сформовно перелік рішень, які потребують комп’ютерної 

підтримки взаємовідносин підприємства із клієнтами, співробітниками та 

постачальниками,оскилькиз кожним роком зростає конкуренція в сфері 

будівництва, з’являються все нові та нові, будівельні підприємства. Все 

більше підприємств пропонують великий об’єм послуг з якісним та 

недорогим кінцевим продуктом. Закцентовано увагу, що при зростанні 

конкуренції підприємствам постійно доводиться змагатися за «свого 

клієнта». При цьому необхідно не тільки залучати нових клієнтів, але й 

утримувати постійних.  

Ключові слова: прийняття рішень, будівельне підприємство, системау 

правління, стейкхолдери, системи підтримки прийняття рішень,CRM-

система. 

Співпраця підприємства із зацікавленими особами, такими як акціонери, 

співробітники, економічні партнери та клієнти, тобто так званими 

стейкхолдерами, надає підприємству певні переваги перед конкурентами. 

Формування обґрунтованих рішень з управління взаємовідносинами 

підприємства із стейкхолдерами – складне завдання, яке не можна успішно 

вирішити без застосування економіко-математичних методів і моделей, 

реалізованих у комп’ютерних системах. Як відомо, на сучасних 

підприємствах комп'ютерна підтримка управління взаємовідносинами із 
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зацікавленими особами представлена системами класу CRM[1]. Системи 

стандарту CRM дозволяють вести аналіз взаємовідносин із замовниками, 

координувати взаємодію з постійними клієнтами, а також здійснювати 

управління продажами, в тому числі через Інтернет. 

Проблемами аналізу функцій CRM–систем займалися як закордонні, так 

і вітчизняні вчені. Теоретичні засади розробки систем управління 

взаємовідношеннями підприємств викладені у працях закордонних та 

вітчизняних науковців. Закордонні автори наукові праці таких учених як 

О.М. Мельнікович, Д.О. Крючковський, О.І. Медвєдєва та інші. Теоретичні 

засади партнерських відношень та управляння партнерськими відносинами 

розглядалися такими науковцями як В.Л. Берсенєв, В.С. Бочко, В.С. 

Катькало, В.А. Кабашкін, С.Ю. Кузнєцов, С.П. Кущ, А.К. Ляско[2].  

Найбільш значними для розвитку теорії систем управління 

взаємовідношеннями підприємств є наукові дослідження І.І. Бажин, С.Б. 

Арсеньєв, В.Б. Брітков, H.A. Сальнікова у яких у тому або іншому ступені 

знайшли рішення питання нових методів взаємодії з клієнтами, стратегічного 

управління та ефективності взаємодії підприємств з клієнтами. 

Метою досліджень є виявлення напрямків подальшого розвитку CRM–

систем (Customer Relationship Management) в управлінні взаємовідношеннями 

підприємств будівельної галузі зі стейкхолдерами. 

Останнім часом розвиток будівельних підприемств багатьох речах 

залежить від взаємодії з партнерами на різних сегментах ринку будь то 

замовники чи постачальники. Гостро відчувається боротьба між 

конкурентами за замовників, за найкращі канали збуту продукції та найкращі 

умови поставок. В сучасній ринковій економіці при зростанні конкуренції, 

збільшення кількості товарів та послуг веде до того що необхідно 

відшукувати нові та нові способи роботи з постачальниками, замовниками та 

т.п., тобто з зацікавленими сторонами або як їх називають стейкхолдерами. 

Основне визначення поняття стейкхолдерів дав А.Т. Зуб : «стейкхолдери – це 

група (індивідуум), яка може вплинути на досягнення організацією своїх 
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цілей або на роботу організації в цілому». Тобто стейкхолдери – це групи 

людей (або організації), чий внесок робота або капітал, ресурси або 

купівельна спроможність, поширення інформації про компанію та інше є 

основою успіху організації. Теорія стейкхолдерів стверджує, що при 

досягненні цілей діяльності організації слід брати до уваги різноманітні 

інтереси різних зацікавлених сторін (стейкхолдерів), які будуть представляти 

якийсь тип неформальної коаліції. Між стейкхолдерами також можуть 

існувати різні відносини, які не завжди носять характер співробітництва, спів 

падіння інтересів, а можуть бути і конкурентними. Однак усіх стейкхолдерів 

можна розглядати як єдине суперечливе ціле, рівнодіюча інтересів частин 

якого визначатиме траєкторію розвитку організації. Таке ціле називається 

«коаліцією впливу» або «коаліцією учасників бізнесу» організації[3]. 

Партнерських відносин вибудовуються коли зацікавлені сторони мають 

спільні цілі, які направлені на досягнення певних цілей, отримання прибутків 

чи інших матеріальні чи інтелектуальних ресурсів. При роботі з 

постачальниками у підприємства бувають різні типи відносин, які 

вибудовуються за принципом економічної доцільності та партнерства. 

Використання систем управління взаємовідношеннями зі стейкхолдерами 

надасть підприємству переваги перед конкурентами, та поліпшить роботу 

підприємства, дозволить знизити витрати, плідно працювати з клієнтами (при 

використанні CRM-систем), суттєво скоротять час на збирання та аналіз 

потреб підприємства в матеріалах та сировині, дозволить автоматично 

планувати графік закупівель (при використанні SRM-систем). Управління 

відносинами з постачальниками чи не найважливіший етап в управлінні 

підприємством в цілому. Управління закупівлями – один з головних 

елементів в будівництві. Як тільки підприємство починає знижувати свої 

витрати на закупівлю або сторонні послуги відразу підвищується 

рентабельність. Якість продукції напряму залежить від якості закуплених 

матеріалів, тим паче на будівельному підприемстві. Отже, необхідно обирати 

найкращих, кваліфікованих постачальників будувати з ними партнерські 
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угоди[4]. Системи управління відносинами з постачальниками, надалі SRM-

системи (Supplier Relationship Management) – це системи для оптимізації 

закупівельної діяльності підприємства. SRM-системи дозволяють вирішувати 

такі основні завдання, як збирання, реєстрацію та аналіз потреб відділів 

підприємства в закупівлях матеріалів та послуг, планувати графік закупівель, 

та контролювати графік закупівель.  

Обирати оптимальні джерела поставок (проводити оцінку кваліфікації 

постачальників, тендери та аукціони). SRM-системи дозволяють укладати та 

контролювати виконання угод з постачальниками, організовувати постачання 

всього підприємства і облік загальних витрат на постачання.Здійснювати 

тактичний і стратегічний аналіз відносин з постачальниками. SRM-системи 

виконують наступні функції: − стратегічні постачання, тобто керування 

контрактами, оцінка ефективності постачальників; − оперативне постачання, 

тобто замовлення необхідних матеріалів автоматично або окремо 

підрозділами підприємства, або окремо співробітниками;  залучення 

постачальників до процесу закупівель, тобто постачальники мають змогу 

працювати віддалено та виконувати всі потрібні для закупівель операції, 

наприклад через мережу інтернет[5]. У результаті використання SRM-систем 

підприємства можуть отримати такі економічні ефекти та переваги, як 

зниження витрат на закупівлі шляхом об’єднання потреб своїх підрозділів, 

скоротити разові закупівлі та оптимізувати ціни в результаті тендерів та 

аукціонів, скоротити закупівельний цикл за рахунок автоматизації операцій, 

які виконуються постійно для взаємодії з постачальникам та покращити базу 

джерел поставок та підвищити якість постачання. Системи управління 

взаємовідношеннями з клієнтами, надалі CRM-системи (Customer 

Relationship Management − CRM) дозволяють збільшити ефективність 

обслуговування клієнтів. Системи управління взаємовідношеннями з 

клієнтами надають вичерпну інформацію про клієнта шляхом збе рігання 

даних про нього. Визначення поняття CRM-систем звучить так, CRM-

система − це інформаційна система, завданням якої є оптимізація 
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обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та 

взаємин з ними. Системи CRM в світі існують давно, але свій шлях розвитку 

в Україні почали досить недавно та на будівельних підприємствах досить 

мало розповсюджена. Система CRM дозволяє: керувати бізнеспроцесами та 

контактами, вести базу інцидентів і базу знань з інцидентів, також системи 

цього класу дозволяють планувати продажі і керувати ними, в тому числі 

автоматично виконувати документообіг, керувати завантаженням персоналу, 

тобто нагадувати про заплановані зустрічі та дзвінки, отримувати результати 

роботи. CRM-система – це клієнторієнтована стратегія, з одного боку, 

формування націнки «вище ринкової» за рахунок забезпечення 

індивідуального обслуговування кожного клієнта, а з іншого  боку – 

орієнтації на довгострокові відносини, в тому числі і на шкоду 

короткостроковим економічним завданням. Обидві сторони «CRM-медалі» 

вимагають створення та підтримання довгострокових відносин з клієнтами на 

якісно більш високому, ніж проста декларація «клієнт завжди правий», 

рівні[6]. Метою CRM-систем, стверджуе Озоль С.А. є не просто збільшення 

обсягу продажів, а прибуткова «пов'язування» потреб клієнта з 

можливостями продавця, що і вимагає спільної колективної роботи на 

клієнта різних функціональних підрозділів організації.  

В системи класу CRM, які підтримують CRM-стратегію закладені такі 

принципи:   

–наявності єдиного сховища інформації, в яке миттєво розміщуються і з 

якого миттєво виймаються доступні відомості про всі випадки взаємодії з 

клієнтами; 

 –синхронізації управління безліччю каналів взаємодії[7].  

Очевидно, що незалежно від способу зв'язку з клієнтом – по e-mail або за 

телефоном – менеджер продажів повинен отримати вичерпну інформацію 

про нього.Постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів і прийняття 

відповідних організаційних рішень − наприклад, визначення пріоритетів 

клієнтів на основі їх значущості для компанії, вироблення індивідуального 
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підходу до клієнта у відповідності з його специфічними потребами та 

запитами. Сьогодні комп’ютерна підтримка процесів взаємодії типографій із 

клієнтами забезпечується CRM-системами, мають три рівні, характеристики 

та інструменти. На думку дослідника Л.В. Потрашкової CRM-системи 

виконують три основні групи функцій:  

1. Операційні функції – збір, обробка і класифікація максимально повної 

інформації про клієнтів, контроль за проходженням угод, планування та 

контроль за взаєминами з клієнтами.  

2. Аналітичні функції – аналіз продажів, ціновий і асортиментний аналіз, 

аналіз конкурентного середовища, аналіз стану закупівель і складських 

залишків, класифікація клієнтів, оцінка ефективності маркетингових заходів.  

3. Колаборативні функції – забезпечення безперешкодного зв'язку з 

клієнтами зручним для них способом (веб-сайти, електронна пошта, системи 

колективної взаємодії, веб-портали, call-центри)[8].  

Використання систем управління взаємовідношенням з клієнтами надає 

підприємствам велику перевагу в тому числі й перед конкурентами, це може 

бути як прямі економічні ефекти так і непрямі. Це і продуктивність роботи 

персоналу, за рахунок нагадувань про зустрічі та різного роду повідомлень, 

це і підвищення швидкості обслуговування клієнтів, за рахунок бази даних та 

історії взаємин клієнтів, це і виключення втрат і дублювання інформації, за 

рахунок доступу до бази даних про клієнтів усім працівникам підприємства. 

CRM-система може мати наступний функціонал: управління клієнтською 

базою з можливістю швидкого введення і доступу до інформації та взаємин з 

клієнтом, управління контактами з клієнтами, планування контактів та 

побажань клієнтів, планування роботи працівників, контроль над роботою 

працівників,система нагадувань та повідомлень, управління бізнес-

процесами по роботі з клієнтами,управління продажами, аналіз продажів – 

«воронка» продажів та звіти. Додаткові модулі CRM-систем дозволяють 

виконувати: – управління маркетингом з оцінкою ефективності, збір 

інформації про клієнтів та інше. Так для управління взаємин з 
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постачальниками може бути використана CRM-система з реалізованою 

можливістю управління стейкхолдерами, яка може виконувати наступні 

функції:  

– управління базою стейкхолдерів: швидкий пошук, введення та 

отримання інформації; 

 – управління контактами: планування, нагадування та відстеження 

важливих дій зі стейкхолдерами, відстеження історії взаємин; 

 – збір інформації про стейкхолдерів; 

 – поштовий клієнт (e-mail): отримання і відправка електронних листів, 

нагадування, привітання, важлива інформація і т.д.;  

– оперативна і аналітична звітність[9]. 

 Але так як системі може відповідати кілька постачальників CRM-

система повинна мати ще й комп’ютерну підтримку прийняття рішень щодо 

правильного та обґрунтованого вибору. 

Таким чином, СRM-технології в системі внутрішнього менеджмента, 

будівельгого підприємства сфері будівництва сприяють прийняттю 

ефективних управлінських рішень як менеджерами середньої та вищої ланки, 

так і окремими працівниками стосовно стратегічної політики у 

вибудовуванні взаємовигідних відносин між підприємством і працівниками, 

а також контактним персоналом і споживачами будівельних послуг. Це у 

свою чергу дасть змогу досягти підприємницької місії та мети діяльності 

компанії – на високому рівні, якісно задовольнити потреби стейкхолдерів, 

сформувати їх лояльність та отримати заплановану норму прибутку, оскільки 

саме його розмір визначається ефективністю використання інструментарію та 

СRM-технологій. Також ефективне управління взаємовідносинами з 

клієнтами є суттєвою передумовою підвищення конкурентоспроможності та 

продуктивності підприємства сфери будівельних послуг.Саме тому можна 

сформувати такі бажанні напрямки подальшого розвитку сучасної 

комп’ютерної підтримки управління відносинами підприємства як 

стейкхолдерами. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

У статті розглянуто теоретико-методичні основи аналізу реалізації 

товарів підприємств роздрібної торгівлі; розглянуто фактори, які 

позитивно та негативно впливають на обсяг товарообороту. Представлені 

результати загального та факторного аналізутоварообороту підприємства 

роздрібної торгівлі. 

Ключові слова: роздрібна торгівля, реалізація товарів, товарооборот, 

структура товарообороту, економічний аналіз, фактори. 

В умовах ринкового механізму господарювання аналіз повинен не 

лише давати об’єктивну оцінку торговельної діяльності підприємств, але й 

виявляти та мобілізовувати резерви підвищення ефективності 

використання економічного потенціалу, розробляти та приймати 

оптимальні управлінські рішення. 

У ринкових умовах господарювання роздрібна торгівля 

характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено 

розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які 

циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і 

розмаїттям їх зв'язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини 

потребують нових підходів до управління підприємствами роздрібної 

торгівлі і процесом товароруху в цілому. Обсяг товарообороту є основним 

валовим показником діяльності торговельного підприємства, який 

характеризує результат його діяльності щодо залучення купівельних фондів 

споживачів. Саме реалізація певної маси товарів створює економічне 

підґрунтя для отримання певного обсягу доходів та прибутку, тобто формує 
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передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності торговельного 

підприємства. 

В сучасних умовах одним із найважливіших напрямків ефективності 

функціонування підприємств роздрібної торгівлі стає завдання 

удосконалення методики економічного аналізу реалізації товарів. 

Питанняудосконалення організації таметодики економічного аналізу на 

підприємствах роздрібної торгівлі розглянуті у наукових працях вітчизняних 

та зарубіжних вчених: Барилюк І., Лигоненко Л.,Кулаковська Ю.,Мазаракі 

А., Мниха Є., Головачук Т., Ушакової Н. та ін. Викладений стан 

економічного аналізу свідчить про необхідність всебічного вивчення і 

рішення його проблем в умовах корінної перебудови діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі. 

Метою статті є узагальнення методики економічного аналізу реалізації 

товарів підприємствроздрібної торгівлі. 

Ринкові відносини вимагають розвитку теорії і практики аналізу 

господарської діяльності як одного з основних методів наукового 

управління економікою. В умовах ринкового механізму господарювання 

аналіз повинен не лише давати об’єктивну оцінку торговельної діяльності 

підприємств, але й виявляти та мобілізовувати резерви підвищення 

ефективності використання економічного потенціалу, розробляти та 

приймати оптимальні управлінські рішення. 

В умовах ринкової економіки обсяг товарообороту залишається 

одним з головних показників діяльності підприємства. Проте суттєво 

змінюються його роль та функції. Обсяг товарооборотувизначається, 

виходячи з необхідного обсягу прибутку та ринкової позиції 

підприємства. Обсяг та структура товарообороту визначає вимоги щодо 

обсягу, складу та ефективності використання матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів підприємства. 

Аналіз товарообороту виступає не тільки в якості інструменту 

оцінювання діяльності персоналу підприємства, а також для прийняття 
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необхідних заходів з коригування товарної стратегії підприємства, його 

асортиментної, цінової, маркетингової політики, політики закупівлі тощо.  

Вивчення існуючих тенденцій та можливостей підприємства щодо 

реалізації товарів, визначення факторів, які позитивно та негативно 

впливають на обсяг товарообороту, досягаються в процесі аналізу 

реалізації товарів, що передбачає проведення наступної аналітичної 

роботи: 

- визначення загального обсягу товарообороту та аналіз виконання його 

плану; 

- аналіз динаміки загального обсягу товарообороту; 

- аналіз товарно-групової структури товарообороту; 

- аналіз ритмічності та сезонності реалізації товарів; 

- кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу товарообороту;  

- аналіз запасу фінансової стійкості роздрібного підприємства[1]. 

Обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту конкретного 

роздрібного підприємства визначає певна сукупність факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища. 

Серед факторів зовнішнього середовища найважливіше значення мають 

наступні фактори: 

1. Обсяги та структура споживчого ринку. 

Цей фактор визначає можливий загальний обсяг товарообороту та 

необхідну асортиментну його структуру. Досягнення відповідності між 

обсягом та структурою товарообороту і обсягом та структурою попиту є 

необхідною передумовою успішної реалізації товарів. 

2. Обсяги та структура пропозиції споживчих товарів. 

Цей фактор обумовлює можливості підприємства щодо закупівлі 

товарів, які пропонуються для реалізації, а отже, забезпеченість 

товарообороту товарними ресурсами. 

Без наявності достатньої товарної пропозиції споживчих товарів 

вітчизняних та іноземних товаровиробників, забезпечення їх високої якості, 
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оновлення та розширення асортименту відповідно до вимог попиту, 

досягнень науково-технічного прогресу неможливо забезпечити зростання 

обсягу роздрібного товарообігу. 

3. Стан конкуренції на даному регіональному товарному ринку. 

Якщо купівельні фонди населення певного регіону умовно визначити як 

константу, то їх обсяг, що припадає на одне торговельне підприємство, 

залежить від кількості суб’єктів спеціалізованого споживчого ринку, тобто – 

кількості підприємств, (суб’єктів господарювання), що діють на ньому та 

спеціалізуються на роздрібному продажу споживчих товарів. 

Розподіл купівельних фондів між окремими торговельними 

підприємствами відбувається не централізовано та пропорційно, а відповідно 

до конкурентних переваг, окремих підприємств. Останні визначаються 

місцезнаходженням підприємства, його товарною, ціновою, маркетинговою 

політикою, якістю торговельного та післяпродажного обслуговування та 

іншими факторами. 

4. Державне регулювання торговельної діяльності. 

Обсяги товарообороту підприємства значною мірою залежать від 

державної політики з наступних питань. 

4.1. Регулювання доходів населення та рівня оплати праці як передумови 

формування купівельних фондів, що використовуються для оплати товарів. 

4.2. Регулювання максимальної межі торговельної надбавки та 

максимальних цін соціально значущих товарів. 

4.3. Регулювання переліку та розмірів податків, що формують ціни 

закупівлі та реалізації, і відповідно, визначають рівень цін.  

5.Загальна макроекономічна ситуація в країні [2]. 

Основою реалізації споживчих товарів є наявність відповідного обсягу 

купівельних фондів, платоспроможного попиту. 

Обсяги купівельних фондів населення залежать не стільки від 

державного регулювання їх розміру, скільки від загальної ситуації в 

економіці країни – обсягів валового продукту, національного доходу та 
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темпів їх зростання, рівня платіжної дисципліни суб’єктів господарювання, 

стадії макроекономічного циклу, в якому перебуває країна, рівня 

інфляційних очікувань, стадії ринкових реформ та розбудови економіки 

країни відповідно до законів ринкової саморегуляції, інвестиційного клімату, 

соціально-політичної стабільності тощо [4]. 

Торговельне підприємство перебуває під впливом розглянутих факторів, 

але в більшості випадків не має змоги суттєво впливати на них. Проте 

значення дії факторів цієї групи є необхідною умовою розробки ефективної 

товарної стратегії підприємства. 

До основних факторів внутрішнього середовища підприємства, що 

обумовлюють обсяги, структуру та перспективу зростання товарообороту 

відносяться: 

1. Загальна стратегія діяльності підприємства на споживчому ринку, яка 

розробляється, виходячи із стадії життєвого циклу, стану зовнішнього 

середовища, конкурентних переваг на певному сегменті споживчого ринку. 

Загальна стратегія діяльності підприємства визначає: 

- при орієнтації на прибуток – норму або масу отримання прибутку; 

- при орієнтації на обсяги, продаж та завоювання ринкової ніші – цільові 

темпи зростання продажу товарів або цільову питому вагу підприємства на 

регіональному або товарному споживчому ринку; 

- при орієнтації на рівень задоволення потреб споживачів – цільовий рівень 

задоволення потреб споживачів регіонального або товарного ринку [5]. 

2. Спеціалізація (товарний профіль) підприємства. 

Даний фактор насамперед обумовлює асортиментну структуру 

товарообороту підприємства, тобто обсяги реалізації окремих груп товарів та 

співвідношення між ними. 

В той же час має місце і більш глибока залежність між спеціалізацією 

підприємства та обсягом його товарообороту. Розвиток споживчого попиту 

та культури споживання, загальна макроекономічна ситуація обумовлюють 

зміни пріоритетів споживачів, які є основним фактором мотивації при 
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здійсненні купівлі того чи іншого товару. Це, відповідно, обумовлює попит 

на певні товари та на можливі обсяги їх реалізації. 

3. Місце знаходження підприємства. 

Дія цього фактору обумовлює інтенсивність потоку потенційних 

покупців підприємства. Чим вища інтенсивність потоку покупців, тим більші 

обсяги товарообороту підприємства, і навпаки. 

4. Цінова та маркетингова політика підприємства. 

Успіх підприємства в реалізації товарів та послуг значною мірою 

залежить від ефективності його цінової та маркетингової політики. 

Цінова політика підприємства визначає рівень цін на товари та послуги, 

що реалізуються.Рівень встановлених цін порівняно з середньоринковими та 

цінами конкурентів обумовлює економічну зацікавленість покупців у 

придбанні товарів певного підприємства. 

5. Забезпеченість товарообороту товарними ресурсами. 

Обсяг товарообороту підприємства залежить від наявності товарної 

пропозиції (надходження товарів), обсягів товарних запасів та їх зміни 

протягом певного періоду, обсягів іншого вибуття товарних ресурсів. 

6. Забезпеченість товарообороту трудовими ресурсами. 

Одним з вагомих факторів, які обумовлюють обсяги товарообороту, є 

наявність персоналу відповідного складу та кваліфікації для реалізації певної 

маси товарів; створення умов для забезпечення необхідного рівня 

продуктивності праці. 

7. Забезпеченість товарообороту основними фондами (матеріально-

технічною базою).Цей фактор також відноситься до групи лімітуючих. Крім 

інших передумов збільшення обсягу роздрібного товарообороту потребує 

відповідного приросту обсягів торговельної площі або визначення шляхів та 

засобів більш раціонального використання наявної матеріально-технічної 

бази [2]. 

Результати аналізу обсягуреалізації товарів ТОВ виробничо-комерційна 

фірма «КОЗАК+» за 2014-2016 рр.представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1.Аналіз товарообороту за 2014–2016 рр. 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Відхилення 2016 р. від 

2014 р. 2015 р. 

Товарооборот, в т.ч. 9667,2 8749,2 9694,2 27,0 0,3 

непродовольчі товари 3184,6 3048,3 3662,0 477,4 15,0 

продовольчі товари 6482,6 5700,9 6032,2 -450,0 -6,9 

 

Проаналізувавши обсяг реалізації товарів за 2014-2016 рр. необхідно 

відмітити зростання цього показника зокрема, в 2016 році порівняно з 2014 

роком на 27,0 тис. грн., тобто на 0,3%, в 2016 році порівняно з 2015 роком на 

945,0 тис. грн., тобто на 10,8%. Це обумовлено зростанням товарообороту по 

непродовольчих товарах на 477,4 тис.грн. або на 15,0%, по продтоварах на 

613,7 тис. грн. або на 20,1%; по непродовольчим товарам відповідно на 331,3 

тис. грн. або на 5,8%. 

Аналіз структури обсягу реалізації товарів свідчить, що протягом 2014-

2016 рр. у загальному обсязі товарообороту зросла питома вага реалізації 

непродовольчих товарів (таблиця 2). 

Таблиця 2. Аналіз структури товарообороту за 2014–2016 рр. (%) 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Відхилення 2016 р. від 

2014 р. 2015 р. 

Товарооборот, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 - - 

непродовольчі товари 32,9 34,8 37,8 4,9 3 

продовольчі товари 67,1 65,2 62,2 -4,9 -3 

 

Результати аналізу впливу трудових факторів на обсяг 

товарооборотунаведено в таблиці 3. 

Таблиця 3. Аналіз впливу продуктивності праці на товарооборот за 2015–

2016 рр. 

Показники 2015р. 2016р. Відхилення 

2016 від 

2015р. 

Вплив фактора 

на товарооборот 

1. Товарооборот, тис. грн. 8749,2 9694,2 945,0 - 

2. Чисельність працівників, осіб 35 36 1 288,0 

3. Продуктивність праці, 

тис. грн. 

249,97 269,28 19,31 657,0 
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Вплив трудових факторів на товарооборот: 

а) вплив зміни продуктивності праці: 

∆ТОпп = Чф • (ППф − ППпл)                            (1) 

б) вплив зміни чисельності: 

∆ТОч = ППпл • (Чф − Чпл)                              (2) 

Обсяг реалізації товарів у 2016 році збільшився на 945, тис. грн. 

порівняно з 2015 роком. Збільшення чисельності працівників на 1 особу 

призвело до збільшення реалізації товарів на 288 тис. грн. Збільшення  

продуктивності праці на 19,31 тис. грн. призвело до збільшення 

товарообороту на 657,0 тис. грн. 

Використання результатів вивчення факторів в процесі аналізу 

управління товарооборотом передбачає: 

- найбільш детальну систематизацію факторів; 

- встановлення кількості або логічного зв’язку між факторами та обсягом 

товарообороту; 

- визначення граничних оцінок дії кожного фактора; 

- діагностику ситуацій, при яких фактори сприяють зростанню товарообороту 

та не сприяють йому; 

- визначення області стійкості (незалежності) обсягів товарообороту при 

змінах характеру окремих факторів; 

- виконання варіантних розрахунків плану товарообороту, розробку сценаріїв 

його розвитку, враховуючи ймовірну зміну факторів. 

Отже, загалом по ТОВ за період 2014-2016 р. за показниками фінансово-

господарської діяльності спостерігається тенденція до зростання, що 

характеризує досить успішне функціонування на ринку. Не менш важливу 

роль у такому становищі відіграє і маркетингова діяльність. Прибуток ТОВ 

утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З прибутку 

Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та за облігаціями, а 

також вносяться передбачені законодавством України податки та інші 
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платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених 

розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. 
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 Атамась В.О.  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу в 

сучасних умовах господарювання та визначено їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства. Виявлено, що для посилення мотиваційного впливу 

на персонал підприємства слід більше уваги приділяти поєднанню 

матеріальної та нематеріальної мотивації працівників. Доведено, що при 

вдалому поєднанні різних методів мотивації можна активізувати роботу 
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працівників, підвищити їх інтерес до неї, що сприятиме самовдосконаленню і 

самореалізації, а також вплине на ефективність діяльності підприємства.  

Ключові слова: мотив,працівник, мотивація, мотивування персоналу, 

матеріальне мотивування, нематеріальне мотивування, мотиваційний 

механізм. 

Трудова мотивація працівника – важливий фактор його результативної 

роботи, і в цій якості вона складає основу трудового потенціалу працівника. 

Мотивація відіграє роль пускового механізму, що визначає, які здібності й у 

якому ступені працівник захоче і зможе розвивати і використовувати в 

процесі праці. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства 

необхідні відповідальні, високоорганізовані та ініціативні працівники з 

прагненням до трудової самореалізації, професійного зростання, 

задоволеності від досягнутих результатів діяльності, відповідальності та 

можливостями вияву ініціативи. Для того щоб спонукати людей працювати 

якісно, недостатньо вивчити потреби персоналу і провести їх ранжування. 

Потрібно розробити механізми мотивації, які будуть викликати у людей 

бажання працювати ефективно на користь організації. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Проблему мотивування персоналу досліджено в 

роботах таких вітчизняних вчених, як Л.О. Антоненко, В.Д. Бондар, Н. 

Газенко, В. Галенко, П. Журавльова, С. Занюк. 

Мета статті. оглиблення теоретичних засад дослідження мотиваційних 

процесів на прикладі вітчизняних підприємств та напрацювання 

рекомендацій, які спрямовані на удосконалення мотивування праці в системі 

управління підприємством.  

У цілому трудова діяльність членів суспільства піддається впливу 

різноманітних чинників, як внутрішнього так і зовнішнього характеру. 

Внутрішніми спонукальними чинниками є потреби й інтереси, бажання і 

прагнення, цінності і ціннісні орієнтації, ідеали, мотиви і стимули. Усі вони є 

структурними елементами складного соціального процесу мотивування 

трудової діяльності, а формування цих внутрішніх спонукальних сил 
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трудової поведінки являє собою суть процесу мотивування трудової 

діяльності. В економічній літературі мотив трактується по-різному. 

Найчастіше вчені розуміють мотив як усвідомлене спонукання особи до дії з 

метою задовольнити своїх  потреб та амбіцій [ 1]. 

Немає й одностайності в трактуванні поняття «мотивування 

персоналу», хоча більшість визначень є подібними. На думку О.С. 

Виханського і А.І. Наумова, «мотивування – це сукупність внутрішніх і 

зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, задають 

межі, форми і спрямування діяльності з орієнтацією на досягнення 

визначених цілей» [2]. Деякі автори наголошують на усвідомленні вибору 

людиною визначеної лінії поведінки [3]. Інші вчені розглядають мотивування 

як процес управлінської діяльності, спрямованої на стимулювання 

працівників для досягнення цілей підприємства чи організації [4]. У 

загальному розумінні мотивація праці – це сукупність заходів, які 

активізують та спонукають працівника або трудовий колектив до виконання 

певних дій. Сьогодні існує чимало підходів до мотивації праці. До початку 

XX ст. були досить поширені такі підходи, як владне примушення і 

стимулювання мінімальним заробітком та метод «батога і пряника», який і 

домінував в Україні на початку економічних перетворень. Однак ці методи 

мають загальні недоліки: практично не стимулюють творчу працю і розвиток 

працівників; не створюють передумов для діючої мотивації управлінської 

праці. Окрім того, спрямовані, головним чином, на задоволення первинних 

органічних потреб, що для сучасної людини недостатньо [5]. 

З економічної точки зору, люди є надзвичайно дорогим ресурсом, а, 

отже, повинні використовуватися з максимальною ефективністю для 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Керівник зобов’язаний 

зрозуміти, що існує і моральний чинник. Усе рівно врахувати розходження в 

смаках і особистих думках кожного працівника вдасться рідко, тому 

керівник, як правило, прагне до підвищення інтегральної продуктивності. З 

приведеними нижче чинниками в керівника є шанс дістати згоду 
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максимальної кількості свій підлеглих. Отже, ідеальна робота повинна: – 

мати цілісність, тобто приводити до визначеного результату як окремого 

працівника, так і підприємства в цілому; – оцінюватися службовцями як 

важлива і що заслуговує бути виконаною; – давати можливість приймати 

рішення, необхідні для її виконання, тобто повинна бути автономія (в 

установлених межах); – забезпечувати зворотний зв’язок із працівником, 

оцінюватися залежно від ефективності його праці; – приносити справедливу, 

з погляду працівника, винагороду, як матеріальну, так і нематеріальну. 

 В контексті ефективного управління мотивуванням персоналу 

необхідно розрізняти поняття «система мотивування» та «мотиваційний 

механізм діяльності». Систему мотивування можна розглядати як комплекс 

складових підсистем, які містять згруповані у певному порядку мотиви. 

Найчастіше виділяють три - чотири групи мотивів як складові ланки системи: 

матеріального, соціального та духовно-інтелектуального характеру. 

Параметри системи, як правило, є сталими. 

Мотиваційний механізм представляє собою механізм  реалізації праці, 

тобто це комплексний цілісний інструментарій по перетворенню мотивації-

потенції в мотивацію-реальність, в безпосередню дію. Мотиваційний 

механізм реалізує, перетворює набір факторів, принципів, стимулів, мотивів, 

ціннісних орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій із лінійного 

дискретного значення у замкнутий постійно повторювальний процес. 

Стосовно економічної  мотивації, то мотиваційний механізм представляє 

собою економічний механізм реалізації і відтворення єдності соціально-

економічних функцій праці: як засобу до життя, функціонуючому на кожній 

стадії своєї завершеності в певній системі макро- і мікро- економічних 

координат. Окрім того, мотиваційний механізм є своєрідною силою 

мотивації, точніше він забезпечує умови само стимулювання, перетворює 

мотивацію із можливості у реальність. Отже, ефективний мотиваційний 

механізм повинен опиратися насамперед на діючу систему матеріального і 
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нематеріального мотивування, а також бути узгодженим зі стратегією 

розвитку підприємства (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема мотиваційного механізму, який опирається на діючу систему 

матеріального і нематеріального мотивування. 

Безперечно, висока оплата праці як мотиваційний механізм дозволить 

підвищити продуктивність праці персоналу. Але все ж постійне збільшення 

рівня оплати праці не сприяє збільшенню трудової активності, а навпаки, з 

часом персонал звикає до такого роду мотивації. Рекомендується 

використовувати підвищення оплати праці як короткостроковий метод 

мотивації. Тому останнім часом керівники почали опановувати нематеріальні 

методи мотивації. 
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Матеріальна мотивація – це найбільш очевидний спосіб винагороди 

працівників. Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації для 

країн з ринковою економікою, до яких належить і Україна. Це зумовлене 

принаймні двома причинами: низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній 

структурі та диференціації; 2) необхідністю становлення нових за змістом 

форм і методів матеріального стимулювання зайнятих в економіці. 

Пряме матеріальне мотивування праці за своїм змістом є нічим іншим, 

як нарахуванням певних розмірів заробітної плати і премій. Таке нарахування 

базується на комплексі показників. У загальному вигляді цей комплекс 

повинен охоплювати результативність показника, результативність 

досягнення цілі, загальну результативність і базовий оклад працівника. 

Непряме матеріальне мотивування – це так званий компенсаційний, або 

соціальний пакет, що надається працівникові залежно від рівня його посади, 

професіоналізму, авторитету і т. п. У вітчизняній практиці система непрямого 

матеріального мотивування має форму додаткових не грошових компенсацій 

працівникам. Зараз ця система обмежується лише обов’язковими видами 

компенсацій, регламентованих трудовим законодавством: оплата листків 

непрацездатності, оплата щорічних відпусток, обов’язкове медичне 

страхування, оплата жінкам допологової і післяпологової відпустки, 

відпустки з догляду за дитиною, відрахування на обов’язкове пенсійне 

страхування. Рішення про впровадження непрямого матеріального 

мотивування (крім використання обов’язкового соціального пакета) є дуже 

відповідальним. Ефективна система компенсацій разом із грамотно 

побудованою системою матеріального мотивування дозволить 

підприємствам динамічно розвиватися, забезпечувати себе 

висококваліфікованими фахівцями і мати значну конкурентну перевагу 

порівняно з іншими працедавцями. Нематеріальна мотивація – це процес, 

спрямований на немонетарне заохочення та формування корпоративного 

духу працівників, що сприяє підвищенню зацікавленості персоналу в якості 

своєї роботи та підвищенні економічної безпеки підприємства [6]. 
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Одним методом нематеріальної мотивації є покращення умов праці: 

забезпечення персоналу новітніми технологіями, створення комфортних 

робочих зон, покращення дизайну інтер’єру, встановлення кондиціонування 

та опалення приміщення і т. д. Важливим інструментом також можуть стати 

корпоративні свята, навіть із залученням сімей співробітників. У зарубіжній 

практиці існує таке поняття, як team building (командоутворення). До 

основних складових процесу створення команд відносяться: – формування та 

розвиток навиків командної праці (team skills) – спрямованість загальної цілі 

з персональними, прийняття відповідальності за результати команди і т. д.; – 

формування командного духу (team spirit) – сукупність психологічних 

відносин співробітників до колег та організації. Основні заходи, спрямовані 

на розвиток довіри між робітниками, посилення відчуття єдності, підвищення 

неформального авторитету керівників; – формування команди (team building) 

– механічні дії по підбору, оптимізації структури команди та функціонально-

рольового розподілу: створення робочої обстановки, налагодження 

горизонтальних зв’язків усередині колективу, регіональних підрозділів. 

Сьогодні співробітники повинні відчувати увагу керівника до кожного з них, 

і відношення до них має бути не як до безликої маси, адже одна з причин 

демотивації співробітника – це деперсоналізація. На сьогоднішній день 

використання матеріального заохочення без орієнтування на нематеріальну 

мотивацію не принесе такого ефекту як при використанні цих двох методів. 

Тому що нематеріальна мотивація повинна бути постійним пріоритетом та 

частиною культури організації, яка базується на емоційних та внутрішніх 

потребах працівників, а монетарна мотивація повинна носити додатковий 

преміальний характер та підсилювати загальний мотиваційний механізм. 

Посилення конкуренції примушує керівників підприємств і організацій 

замислюватися над впровадженням сучасних технологій і нових підходів до 

організації управління ними. Сьогодні на підприємствах поширене 

матеріальне мотивування. У той самий час нематеріальна мотивація спонукає 

працівників до досягнення кращих результатів у довгостроковій перспективі, 
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дозволяє їм максимально розкрити і реалізувати свій трудовий потенціал. 

Для працівника важливо знати, що він працює там, де його цінують, 

поважають, прислуховуються до його думки, там, де з ним рахуються і 

дозволяють почувати себе «своїм» в колективі. Глибоке розуміння того, що 

мотивує, а що позбавляє мотивування співробітників, є ключем до 

ефективної роботи, а позитивне мотивування виникає в тих випадках, коли 

корпоративна культура спонукає співробітників добровільно брати на себе 

відповідальність в умовах повної завантаженості і задоволеності роботою. В 

цьому  випадку грошова винагорода, умови роботи, соціальна захищеність 

будуть додатковими чинниками в системі, а мотивуватимуть до роботи чітке 

розуміння відповідальності і повноважень, визнання, кар’єрне зростання, а 

також вплине на ефективність діяльності підприємства. 
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В статті розглянуто функції соціальних мереж  як засіб комунікацій. 

Класифіковані методи маркетингу у соціальних мережах. Все більше 

підприємств пропонують великий об’єм послуг з якісним та недорогим 

кінцевим продуктом. Закцентовано увагу, що при зростанні конкуренції 

підприємствам постійно доводиться змагатися за «свого клієнта». При 

цьому необхідно не тільки залучати нових клієнтів, але й утримувати 

постійних.  

Ключові слова: соціальнімережі, прийняття рішень, соціальні 

медіа,стейкхолдери, системи підтримки прийняття рішень, eMarketer. 

За останні роки Інтернет став невід’ємним засобом комунікацій, не 

лише в особистому житті, а й на рівні внутрішніх та зовнішніх бізнес зв’язків 

компаній. Доказом цього є постійний ріст користувачів мережі Інтернет, 

сайтів комерційної тематики: починаючи мережевими представництвами у 

вигляді сайтів-візиток і закінчуючи відомими загальнонаціональними 

інтернет-магазинами. Сучасний інтернет-маркетинг представляє собою 

комплекс дій, спрямованих на одержання максимального прибутку, шляхом 

задоволення найбільшої кількості потреб та бажань інтернер-клієнтів, 

особливо активних користувачів з соціальних мереж. 

Інтернет - це революційний шлях для розвитку мережевого бізнесу та 

модернізації маркетингової політики компаній. За останні роки роль 

Інтернету зросла до небаченого результату. Ми використовуємо соціальні 

мережі не лише в повсякденному житті, а й для ведення та керування 

підприємствами. Це дуже зручний спосіб для початку реалізації своїх бізнес 

ідей та й подальшому їхньому розвитку.  
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На даний час соціальними мережами користується більша половина 

населення Землі, і з кожним роком їхня кількість зростає. Також і зростає 

інформація на сайтах, тому люди мають можливість знайти певну 

інформацію, не виходячи з домівки. Першим Інтернет-сайтом, який 

пропонував можливості роботи із соціальними мережами, був classmates.com, 

який з'явився в1995році. У слід за ним, в 1997 році з'явився SixDegrees.На 

сьогодні існує безліч сайтів, але є найбільш популярні сайти такі як 

Vkontakte, Odnoklasniki, Facebook, Twitter. Linkedln. Для передавання, 

обміном документів створено багато електронних пошт. 

Соціальні мережі виступають на сьогоднішній день важливим 

маркетинговим інструментом, що дає можливість як розширити клієнтську 

базу тих компаній, що ним користуються, так і дослідити уподобання 

користувачів та знайти ринкове вікно для старту свого бізнесу [1]. 

Державою не заборонено створювати нові сайти. Ми маємо можливість 

створити його, але потрібно знати яким чином його оформити, внести 

максимально чітку інформацію про свій сайт, наприклад інтернет-магазин, 

описати про діяльність свого магазину, над чим він спеціалізується, зробити 

гідну рекламу, важливо розмістити більше власного копірайту. Відомим 

інтернет-магазином є rozetka.com.ua , AliExpress, modnaKasta. Незважаючи на 

те, що є власний магазин та сайт, також люди створюють групи у соціальних 

мережах для пошуку нових клієнтів, для пізнання їхніх поглядів, смаків, 

побажань та для поширення реклами серед користувачі. Таким чином це є 

вдалим та ефективним марктинговим рішенням 

Соціальні медіа дозволяють компаніям вибудовувати довгострокові 

відносини зі своїми споживачами, формувати їх лояльність, управляти 

репутацією компанії, підвищувати продажі і вирішувати багато інших 

завдань розвитку бізнесу. Часто в соціальних мережах навіть можливо знайти 

ідеї для вдосконалення товару, можна вислухати конструктивну критику, 

дослідити конкурентів тощо. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp1tvF9dnWAhWIt-0KHb_RA68YABAAGgJkZw&ohost=www.google.com.ua&cid=CAASEuRotny_2SfQKdO4hr5GQG_nHQ&sig=AOD64_2kdJjMxLnBICsV5kbDHkiyETz6mQ&q=&ved=0ahUKEwimqdjF9dnWAhWLCsAKHZNwCTQQ0QwIJA&adurl=
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpdP59dnWAhVDL8AKHemxAacQFgg2MAI&url=https%3A%2F%2Fmodnakasta.ua%2F&usg=AOvVaw0qXO-U_ksNfH3hL_XCMqQs
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Просування в соціальних медіа (Social Media Marketing, SMM) – це 

комплекс заходів щодо використання соціальних медіа в якості каналів для 

просування компаній і вирішення інших бізнес-завдань. Цей канал 

просування дає змогу впливати на цільову аудиторію, вибирати майданчики, 

де ця аудиторія більшою мірою представлена і найбільш відповідні способи 

комунікації з нею. 

Маркетинг у соціальних мережах (рис.1.) включає в себе безліч методів 

роботи. Найпопулярніші з них – це побудова спільнот бренду (створення 

представництв компанії у соціальних медіа), робота з блогосферою, 

репутаційний менеджмент, персональний брендинг і нестандартне SMM- 

просування [2]. 

 

 

Рисунок 1. Маркетинг у соціальних мережах  

 

Дослідження eMarketer.com наочно показують, що більша кількість 

користувачів реагує саме на згадування бренду, назви сайту або товару в 

мережі, ніж на пряму рекламу. Багато людей категорично негативно 

сприймають рекламні банери та спливаючі вікна. А ось згадка в тексті 

незнайомої читачеві назви змушує його зацікавитися, причому часто, не 
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знайшовши в статті розшифрування і опису, користувач сам шукає 

інформацію в Інтернеті.  

Відомий київський науковець Ромат Е.В., наголошує, що  така 

зацікавленість корисна при просуванні інноваційних товарів, адже вона дає 

можливість оцінити ставлення потенційних споживачів [3]. 

Вдалим маркетинговим рішенням компанії «Fanta» стало проведення 

конкурсу «Тінейджери рулять Fanta». Цим самим вони охопили більшу 

частину молодого покоління, підняли собі рейтинг, збільшився обсяг 

продажів,  вони зацікавили населення, створивши всі умови для участі в 

конкурсі і можливість всім прийняти участь, на черзі ж стоїть достойний 

виграш. З однієї сторони компанія «Fanta» використала соціальні мережі як 

засіб просування в інтернеті, а з іншої сторони показала, що не відстає від 

теперішнього сучасного покоління і йде в ногу з часом. 

Отже, соціальні мережі є цінним, економічно ефективним каналом 

звернення до суспільства. Мікроблоги, можуть допомогти поширити свіжі 

ідеї серед спільноти . Особливо важливо використовувати соціальні мережі 

на стадії запуску нового товару. Часто в соціальних мережах навіть можливо 

знайти ідеї для вдосконалення товару, можна вислухати конструктивну 

критику, дослідити конкурентів тощо. Отже, сучасна глобалізація соціальних 

мереж, робить Інтернет основним інструментом комунікативного впливу 

виробника/продавця на споживача. 
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На сучасному етапі господарювання підприємства повинні розглядати 

логістику як інструмент, що дає змогу зменшити загальні витрати фірми на 

традиційні функції закупівлі, управління запасами, транспортування й 

вантажопереробки продукції. А ефективний логістичний менеджмент 

визнаний головним елементом, необхідним для покращення показників 

діяльності та підвищення рентабельності підприємств, що відображає їх 

загальну конкурентоздатність за рахунок логістичних переваг. Впровадження 

логістичного менеджменту  є особливо актуальним для українських 

підприємств.  

Логістичний менеджмент може бути розглянуто, як комплексна 

система менеджменту в логістичних системах, яка ґрунтується на засадах 

теорії логістики. Іншими словами, логістичний менеджмент це є оптимальні 

рішення для управління матеріальними та інформаційними потоками 

підприємства як логістичної системи [1]. 

Значний внесок в дослідження етапів розвитку логістичного 

менеджменту на підприємстві зробили такі вітчизняні дослідники, як Л.М. 

Герасимова [1], М. І. Іванова [3], О.В. Мельник  [5], та інші. Але, не 

зважаючи на значні дослідження науковців за даною тематикою це питання 

потребує подальшого аналізу. 

Логістичний менеджмент покликаний покращити управління бізнес-

процесами підприємства, тому його варто розглядати як основний елемент 
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досягнення стратегічних цілей та головний фактор зміцнення зв'язків між 

ланками ланцюга логістичної системи що функціонує в межах визначеної 

підприємством стратегічної політики. 

Передумовою розвитку логістичного менеджменту можна зазначити те, 

що у зв'язку зі становленням ринкових відносин у пострадянському періоді 

90-х років з'явився і став активно розвиватися новий науково-практичний 

напрямок - логістика. Зростання інтересу до логістики та логістичного 

менеджменту обумовлено потребами розвитку економіки та бізнесу. Раніше 

зусилля підприємств були направлені в основному на зниження собівартості 

кожної одиниці продукції. У час, коли пропозиція почала перевищувати 

попит, підприємці почали знижувати збут за рахунок зниження загальних 

витрат. 

М.І. Іванова зазначає, що основними факторами формування 

логістичного менеджменту є:  

1) внутрішнє середовище: місія, стратегія, складові функціонування 

логістики (постачання, виробництво, маркетинг, збут, транспортне 

господарство, складське господарство, запаси, кадри), складові організації 

логістики (логістична інформаційна система, менеджмент);  

2) зовнішнє середовище: логістичні ризики діяльності (комерційні, 

природні, соціальні, людський фактор, технічні, екологічні), процеси 

зовнішнього середовища [3, с.68]. 

Враховуючи досвід провідних світових підприємств, 

загальними принципами та підходами до реалізації логістичного 

менеджменту інтегрованим ланцюгом поставок  є: 

1.  На рівні вибору стратегії: пріоритетна ціль полягає у підвищенні 

рівня обслуговування споживача шляхом зростання здатності своєчасного 

реагування на попит з одночасним охопленням усього життєвого циклу 

продукту від розробки до утилізації відпрацьованих частин. 

2.   На рівні планування: впровадження спільного інтегрованого 

планування діяльності учасників логістичного ланцюга у розрізі 
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інтегрованих параметрів циклу замовлення, рівня запасів, планової 

інформації тощо. 

3.   На рівні реалізації логістичних процесів: інтегроване управління 

часовим переміщенням матеріальних благ, що вимагає повної інтеграції 

функцій і процесів у ланцюзі поставок [1]. 

Кінець минулого сторіччя на українському ринку характеризувався 

тим, що обслуговування споживачів стало головною спрямованістю 

більшості підприємств. І вже сьогодні можна спостерігати чітко виражене 

сприйняття запитів споживачів. 

Таким чином, маркетингово-логістична орієнтація разом з операційною 

ефективністю та продуктивністю надає підприємствам чудові можливості 

для отримання конкурентних переваг. 

Як показує досвід, основними бар'єрами на шляху розвитку ринку 

логістичних послуг є: 

- непрозорість ринку; 

- нерозуміння необхідності підняття культури ринку загальними 

зусиллями; 

- розробки єдиних стандартів логістичного обслуговування. 

Необхідно відзначити також існування на сучасних українських 

підприємствах певних проблем формулювання стратегічних цілей 

логістичного менеджменту: 

розмитість формулювань цілей і відсутність базових визначень, які при 

цьому використовуються; 

відсутність чітких критеріїв досягнення цілей логістичної реорганізації 

підприємства; 

- відсутність у керівництва уявлення того, як буде використовуватись в 

подальшому отриманий набір моделей логістичного управління потоковими 

процесами. 

Динаміку українського ринку логістичних послуг в умовах посилення 

економіки і підвищення споживчого попиту в останні роки визначало: 



47 

- зростання потреб у складуванні й транспортуванні вантажів;  

- бажання покращити бізнес-процеси за рахунок аутсорсингу 

непрофільних напрямків діяльності та залучення до управління ланцюгами 

поставок логістичних операторів відігравало другорядну роль.  

На даний момент в Україні існує попит на аутсорсинг окремих 

логістичних операцій - дистрибуції, транспортування, складських операцій. І 

лише невелика кількість торговельних і виробничих підприємств дійшла до 

рівня переходу на інтенсивний спосіб розвитку та могла б користуватися 

послугами логістичних провайдерів, що продиктовано, в першу чергу, 

потребою у підвищенні якості логістичних послуг та зниженні витрат на 

логістику. 

Незважаючи на наявність в Україні високопрофесійних логістичних 

операторів, якісні послуги логістичного аутсорсингу з функцією управління 

ланцюгами поставок можуть надати далеко не всі. Впровадження сучасних 

логістичних схем пов'язане з комплексом послуг і має на увазі системну 

інтеграцію процесів транспортування, зберігання, митного оформлення, 

документарного забезпечення та інших логістичних процесів на всьому 

ланцюгу поставок. Спроектувати, впровадити і забезпечити в повній мірі 

процес такої інтеграції може лише сучасний 4PL-оператор логістичних 

послуг. 

На нашу думку, перспективним напрямком підвищення ефективності 

логістичного менеджменту на підприємствах України є запровадження 

логістики четвертого рівня (fourth party logistics - 4PL), тобто зовнішньої і 

внутрішньої логістики. На сьогоднішній день робота більшості логістичних 

операторів в Україні ближча до стандарту 3PL, тобто забезпечує 

комплексний логістичний сервіс. Стандарт 4PL передбачає системну 

інтеграцію логістичного оператора в ланцюгах поставок замовника, до якої 

не готові більшою мірою українські замовники логістичних послуг. Компанія 

- провайдер, виконуючи функції 3PL провайдера логістичних послуг, 

планування логістичних операцій, найм та координацію роботи 
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субпідрядників других рівнів, фінансові трансакції, ведення документації 

тощо. Для діяльності 4PL провайдера важливо дотримуватись нейтралітету 

та незалежності, щоб запобігати будь-яких конфліктів інтересів. Фактично 

4PL від 3PL відрізняє також те, що робота першого з клієнтом основана на 

ERP-системі. Ця система здатна звести до мінімуму ризики в логістичному 

ланцюжку замовника, забезпечуючи його при цьому функціями 

стратегічного та оперативного управління. 

Повний пакет логістичних сервісів, який має бути в змозі реалізувати 

компанія, що претендує на статус 4PL-провайдера повинен включати в себе 

наступні послуги: 

- пряме транспортування, консолідація відправлень та експедирування; 

- управління складуванням, управління запасами, формування 

замовлень; 

- оформлення платежів за перевезення, супровід вантажів, послуги 

митного брокера, управління автотранспортом, забезпечення запчастинами. 

- вибір інформаційного забезпечення, проектування та забезпечення 

функціонування інформаційних систем, консультаційні послуги; 

- вибір перевізників, переговори про тарифи, повернення товару, 

постачання матеріалами, перепакування, маркування. 

- управління виконанням замовлень, контрактне виробництво, 

консолідація відправлень. 

В Україні повний аутсорсинг логістичних операцій поки що відсутній. 

Причинами цього є: 

- відсутність постачальників певних послуг, що мали б відповідну 

вартість цих послуг, надійність, компетентність, гнучкість і 

багатофункціональність; 

- більшість торгових і виробничих компаній в нашій країні не досягли 

того рівня розвитку , на якому  використоватися б послуги логістичних 4PL -

провайдерів. 
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На відміну від аутсорсингу, переваги власної логістики полягають в 

тому, що компанія накопичує безцінний досвід в цій області і отримує 

додаткову незалежність від зовнішніх постачальників послуг. 

Отже,  логістична діяльність кожного підприємства потребує 

постійного розвитку і вдосконалення, але при цьому глибокого вивчення усіх 

можливих факторів впливу і індивідуалізації кожного нововведення. 

Вдосконалення логістичного менеджменту на підприємстві дає можливість 

оптимізувати основні логістичні процеси та підвищити результативність 

діяльності підприємства в цілому. Враховуючи те, що сьогодні світ охопила 

криза, то доречним буде запровадити повний аутсорсинг логістичних 

операцій (4PL) це нововведення, як ніколи раніше, дозволять зміцнити 

конкурентні позиції сильніших підприємств та усунути з ринку більш слабші, 

що також позитивно вплине і на якість продукції, що є позитивним для 

покупця. 
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УДК 330.322.54 

Блажко Б. І. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуті основні засади організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Здійснено класифікацію фірм, діючих на світовому 

ринку. Визначено, що нині ринок України характеризується досить низьким 

рівнем платоспроможного попиту на основну масу пропонованих товарів. 

Одним із прийнятних варіантів розв'язання цієї проблеми може стати вихід 

на зарубіжні ринки збуту.  

Ключові слова:зовнішньоекономічна діяльність підприємства, структура 

управління, зовнішньоекономічні зв’язки, підприємство, світовий ринок.  

Стрімкий розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входу 

в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають 

конкурентоздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають 

нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів 

управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні 

підприємства як основної та першочергової ланки зовнішньоекономічного 

комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.  

Проблема розвитку зовнішньоекономічних зв`язків промислового 

комплексу була предметом дослідження вітчизняних і закордонних вчених-

економістів: О.І. Амоші, Б.В. Буркінського, А.І. Бутенко, В.О. Дергачова, 

М.І. Долішного, О.П.Зайцева, І.І. Іщенко, Т.П. Карпової, Г.Г. , Н.О. 
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Кухарської, В.М. Новацького, Е. Долана, Д. Ліндсея та ін., наукових установ 

та організацій НАН України, (Інституту світової економіки та міжнародних 

відносин, Інституту регіональних досліджень, Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень, тощо). Зокрема, багато питань щодо 

розробки державної стратегічної політики зовнішньоекономічної діяльності 

промислових підприємств вимагають подальшої розробки.  

Метою статті є дослідження сучасних підходів до організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Зовнішньоекономічна діяльність пов'язана з проведенням різними 

господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. У 

Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [1] (стаття 1), 

прийнятому 16 квітня 1991 p., зазначено, що: «Зовнішньоекономічна 

діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як на території 

України, так і за її межами». Тому очевидно, що зовнішньоекономічна 

діяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб'єктів 

господарювання за межами України та закордонних господарських суб'єктів 

із різних країн в Україні.  

Чинники, що впливають на організацію ЗЕД, доцільно розбити на дві 

групи: зовнішні та внутрішні. Такий підхід зручний тим, що дозволяє 

пов'язати їх із стратегічним менеджментом, основою якого є SWOT-аналіз [6, 

с.15-16]. Перша частина цього аналізу - «сильні і слабкі сторони» 

підприємства - відтворює внутрішні чинники. Друга частина - «можливості 

та загрози» - пов'язана із зовнішніми чинниками.  

Внутрішні чинники включають: масштаби зовнішньоекономічної 

діяльності;  витрати;  складність продукції; досвід;  контроль.  

До зовнішніх чинників належать: економічна свобода; конкуренція; 

присутність у державі; ризики.  

Організація ЗЕД – це складна і клопітка робота, яка вимагає уважного 

опрацювання таких питань як кон’юнктура ринку, потенціальні покупці і 
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продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, 

підписання угод і т.д. [4 ,с.35-37].  

Організаційна структура управління ЗЕД підприємства залежить не 

тільки від розглянутих вище чинників, але і від методів виходу на зовнішні 

ринки. У цьому зв'язку можна виділити два варіанти:  

- безпосередній вихід на зовнішній ринок через власну 

зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків;  

-  вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників.  

Створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах 

виправдано, якщо:  

- частка експорту велика в загальному обігу;  

- зовнішньоторговельні операції здійснюються регулярно;  

- випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності, 

бажано унікальна за своїми властивостями;  

- невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового 

ринку;  

- продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних умов 

використання;  

- на підприємстві є необхідна кількість фахівців із ЗЕД.  

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не є самостійним 

структурним підрозділом підприємства. Він являє собою частину апарату 

правління. Його головне завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом 

єдиної цілісної системи внутрішньо фірмового управління. Цей відділ 

створюється, як правило, для планування, організації і координації.  

Головними завданнями ВЗЕЗ підприємства можуть бути:  

1. Участь в розробці стратегії ЗЕД підприємства.  

2. Сприяння розвитку ЗЕД підприємства з метою прискорення його 

соціально-економічного розвитку.  

3. Управління експортним потенціалом підприємства, зміцнення й 

розвиток.  
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4. Забезпечення виконання зобов'язань, по договорам та угодам із 

зарубіжними партнерами.  

5. Вивчення кон’юнктури іноземних ринків, збір і накопичення 

інформації.  

6. Організація експортно-імпортних операцій, забезпечення їх 

ефективності.  

7. Здійснення рекламної діяльності.  

8. Організація протокольних заходів та ін.  

Відповідно до завдань визначаються функції ВЗЕЗ і формується 

організаційна структура управління. ВЗЕЗ зазвичай очолює начальник 

відділу. Відділ складається із ланок (груп, секторів, бюро і спеціалістів). 

Кожен із секторів (груп) має свої конкретні завдання і виконує відповідні 

функції.  

Наприклад, комерційний сектор повинен забезпечувати: виконання 

зобов'язань по міжнародних контрактах, підготовка і проведення 

комерційних переговорів; організацію поставок, контроль за їх виконанням; 

перегляд-рекламацій по експорту й імпорту та ін.  

Економічний сектор – забезпечення, прогнозування і планування ЗЕД 

підприємства; аналіз ефективності експортно-імпортних операцій; контроль 

за виконанням плану; валютний контроль і т.д.  

Сектор маркетингу - вивчення кон’єктури світових товарних ринків, 

визначення цін на експортну продукцію, розробка і здійснення рекламних 

заходів, аналізі конкурентів, можливостей руху товару і т. ін.  

Науково-технічного сектору - вивчає діючі на світовому ринку технічні 

вимоги до товару; аналізує технічний рівень і якість продукції, її 

конкурентоздатність; розробляє пропозицій по оновленню виробництва, 

випуску нової продукції;  

Якщо підприємство-виробник виходить на закордонний ринок із 

сильною конкуренцією і складною продукцією, добре відомою споживачу, 

має сенс звертатися до закордонних фірм-посередників, що добре знають 
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місцевий ринок і мають на ньому своє місце. Це також має сенс, якщо 

потрібно «довести» експортовану продукцію до рівня, що задовольняє 

місцевих споживачів.  

Класифікація фірм, діючих на світовому ринку. Вдалий вибір 

іноземного контр партнера має важливе значення для забезпечення 

ефективності ЗЕД, попередження непорозумінь, фінансових втрат. Серед 

контрагентів, що діють на світовому ринку, можна виділити фірми та 

державні органи й організації [3, с.56-58]. Найчастіше у зовнішньоторгових 

операціях приймають участь фірми. Під фірмою розуміється відособлене в 

процесі суспільного розподілу праці підприємство, що здійснює 

господарську діяльність з метою одержання прибутку.  

Фірми, що діють на світовому ринку, класифікуються за такими 

критеріями:  

- виду господарської діяльності і характеру операцій;  

- правовому статусу;  

- характеру власності;  

- приналежності капіталу і контролю;  

- об'єму операцій.  

Всі підприємства поділяються на промислові, торгові, транспортні, 

страхові, інжинірингові, туристичні та інші в залежності від виду 

господарської діяльності та характеру операцій. Промислові компанії 

складають одну з найбільш багаточисленних груп.  

До них відносяться фірми, в яких 50% обігу і більше складає продукція, 

випущена на власних підприємствах.  

Торгові фірми займаються операціями купівлі-продажу і можуть 

входити чи в систему збуту промислових фірм, чи виступати в ролі 

незалежних торгових посередників.  

В економіці всіх західних, а також країн, що розвиваються, важливу 

роль відіграють транспортні, інжинірингові, телекомунікаційні, банківські, 
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страхові, фінансово-інвестиційні, лізингові, інноваційні та інші компанії [5, 

с.63-64].  

Кожна фірма, що приймає участь в господарській діяльності, в т.ч. 

пов'язаною з виходом на світовий ринок, відноситься до відповідної правової 

форми. У відповідності до норм громадянського й торгового права окремих 

держав правові форми фірм мають специфічні для кожної країни 

особливості. Разом з тим можна виділити основні види правових форм, 

характерних для більшості країн. Це насамперед: індивідуальні підприємці; 

об'єднання підприємців.  

До індивідуальних підприємців відносяться фізичні особи, що 

здійснюють господарські операції в різних сферах діяльності, підписують 

комерційні угоди від свого імені й несуть повну відповідальність всім своїм 

майном відповідно до зобов'язань фірми. Вони підлягають публічній 

звітності і не являються юридичними особами.  

Об'єднання підприємців, в свою чергу, реалізуються в двох видах: 

товариство і спілка. При організації товариств підприємці не тільки 

об'єднують свої капітали, але й приймають безпосередню участь в діяльності 

фірми, керують нею. Члени товариств несуть необмежену майнову 

відповідальність відповідно до зобов'язань фірми.  

При організації спілок об'єднуються тільки капітали підприємців, а 

самі вони не приймають участі у веденні справ фірми. Керівництво фірмою 

здійснюють професіональні менеджери, яких призначають самі вкладники.  

Існують і проміжні форми між товариствами і спілками (наприклад, 

командитне товариство, акціонерно-командитне товариство та ін.). Проте, 

більша частина фірм - це акціонерні компанії чи товариства з обмеженою 

діяльністю.  

За характером власності фірми поділяються на приватні, державні, 

кооперативні; за приналежністю капіталу і контролю - на національні, 

іноземні й змішані [2, с.24-25].  
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Національними називають фірми, капітал яких належить підприємцям 

своєї країни. Національна приналежність визначається також 

місцезнаходженням і реєстрацією основної (головної) компанії. До іноземних 

відносяться фірми, капітал яких належить іноземним підприємцям повністю 

чи в певній частині, що забезпечує їм контроль. Іноземні фірми створюються 

в формі філіалів, дочірніх і акціонерних компаній закордонних головних 

фірм і реєструються в країні місцезнаходження. Змішаними по капіталу 

називають фірми, капітал яких належить підприємцям двох або кількох 

країн.  

Реєстрація змішаної форми здійснюється в країні одного із засновників 

на основі діючого в ній законодавства, що визначає місцезнаходження її 

штаб-квартири. Змішані по капіталу компанії називаються спільними 

підприємствами в тому випадку, коли мета їх створення - здійснення спільної 

підприємницької діяльності. Форми змішаних по капіталу компаній 

різноманітні. Частіше всього в формі змішаних створюються такі міжнародні 

об'єднання як картелі, синдикати, трести, концерни. Фірми, капітал яких 

належить підприємцям кількох країн, називаються багатонаціональними. 

За об'ємом операцій фірми діляться на великі, середні і малі компанії. 

Тут треба мати на увазі, що в різних країнах ці поняття не являються 

однаковими.  

Отже, ринок України характеризується досить низьким рівнем 

платоспроможного попиту на основну масу пропонованих товарів. Зниженню 

цього рівня неабиякою мірою сприяла й економічна криза.  

Саме це й зумовило ситуацію, коли підприємству навіть для простого 

підтримання обсягів збуту на досягнутому рівні, не кажучи вже про їх 

збільшення, часто-густо бракує місткості раніше завойованих ринків. Одним 

із прийнятних варіантів розв'язання цієї проблеми може стати вихід на 

зарубіжні ринки збуту.  
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Сьогодні під час реалізації економічної реформи все більше уваги 

приділяється підвищенню рівня роботи з персоналом, та його занятості, 

становленню цієї роботи на міцний науковий фундамент, використанню 

накопиченого за багато років вітчизняного і зарубіжного досвіду. Як свідчить 
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практика, відсутність вітчизняних розробок, яка виникла через довготривалу 

недооцінку ролі кадрових служб на підприємстві і відсутність досвіду роботи 

в умовах ринкової економіки, при певних умовах можна компенсувати 

зарубіжними. 

Результати діяльності багатьох підприємств та накопичений ними 

досвід показує, що формування виробничих колективів, забезпечення 

кадрового потенціалу високої якості є вирішальним фактором  ефективності 

виробництва та конкурентоспроможності продукції. Проблема в сфері 

повсякденної роботи з кадрами по оцінці спеціалістів, в найближчій 

перспективі буде постійно знаходитися у центрі уваги керівництва.  

Питанням розвитку системи управління персоналом та основних 

механізмів сучасної зайнятості праці персоналу чимало праць присвятили 

такі вчені: Л. В. Єрмоліна, Є. П. Петренко, В. В. Рaзсадін, 

А .Н. Сорокочайкін, В. І. Хміль, Т. П. Хрипкова, С. К. Фішман, Є. С 

. Шишкіна та ін. Незважаючи на те, що існує велика кількість розроблених 

мотиваційних теорій, в економічній літературі, проблеми щодо мотивування 

персоналу залишаються вивченими недостатньо. 

У майбутньому із розвитком науково-технічного прогресу зміст і умови 

праці набуватимуть більшого значення, ніж матеріальна зацікавленість. 

Впровадження досягнень науково-технічного прогресу у більшості випадків 

визначається якістю робочої сили і призводить до глибоких змін в трудовій 

діяльності людини. Ліквідовуються старі і створюються нові робочі місця, 

що призводить до структурних зрушень на ринку праці.  

З одного боку створюються передумови зберігання певної кількості 

безробітних, з іншого боку виникає нестача в кваліфікованих кадрах, які б 

відповідали вимогам нових технологій. Все більш важливою стає підготовка і 

постійне навчання персоналу. Особливо підвищується актуальність 

підготовки управлінських кадрів. Вітчизняні підприємства зможуть вижити  

в жорсткій конкурентній боротьбі, якщо їх управляючий персонал зможе  

вірно і своєчасно оцінити навколишнє середовище і тенденції суспільного 



59 

розвитку. Успішне управління персоналом насамперед базується на 

систематичному урахуванні і аналізі зовнішнього середовища, вчасній 

адаптації підприємства до навколишнього впливу. 

Сьогодні іде постійне розширення і поглиблення функцій управління 

персоналом всіх категорій. Особливого значення набувають стратегічні 

питання  управління персоналом, перетворення його в цілісну систему. В 

процесі управління персоналом проявляється необхідність організації 

мислення і ідей всіх співробітників з урахуванням потреб по ринку. Роль 

служб управління персоналом не тільки зростає, збільшується і зміст їхньої 

роботи, до чого ще не готова більшість підприємств України. В цих умовах 

потрібна радикальна перебудова в діяльності служб управління персоналом. 

Неминучим є перехід від кадрової роботи в її старому розумінні до 

комплексної системи управління персоналом. 

При посиленні ролі управління персоналом змінюється роль і місце 

керівника служби управління персоналом підприємства. Він  стає одним із 

основних керівників підприємства, який сприяє впровадженню інновацій і 

покращанню ефективності управління,  підвищенню здатності підприємства 

до виживання в умовах жорсткої конкуренції. Тому, в умовах жорсткої 

конкурентної боротьби і під тиском науково-технічного розвитку в великій 

кількості необхідні універсально підготовлені керівники. Високої 

кваліфікації в технічній або іншій сфері сьогодні вже не достатньо для того, 

щоб ефективно керувати людьми  і домогтися суттєвих успіхів. 

Для багатьох організацій в умовах ринкової економіки, все більшого 

значення набуває проблема більш повного використання власних людських 

ресурсів. Це пов’язано з тими проблемами, з якими зустрічаються керівники 

більшості організацій. Ось неповний перелік найбільш гострих проблем: 

-  звільнення кваліфікованих працівників; 

-  недостатньо висока  виконавча і трудова дисципліна персоналу; 

-  недостатня кваліфікація персоналу, який працює в організації, 

недостатній рівень кваліфікації окремих керівників; 
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-  незадовільний морально-психологічний клімат; 

-  низький рівень мотивації співробітників; 

-  недостатня ініціативність співробітників в розв’язанні 

виробничих проблем; 

-  проблема «Ми – Вони» (конфронтація адміністрації і персоналу). 

Ці та деякі інші проблеми ставлять перед керівництвом питання щодо 

удосконалення системи управління персоналом. Та дуже часто приходиться 

зіштовхуватися з тим, що намагаючись поставити на належний рівень роботу 

з персоналом в організації, керівники роблять цілий ряд помилок, які  не 

дозволяють досягти тих цілей, за для досягнення яких, власне і була 

розпочата робота з персоналом. 

Основу концепції управління кадрами організації в теперішній час 

складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних 

установок, уміння їх формувати і направляти відповідно до завдань, які 

стоять перед організацією. 

Нові служби управління персоналом створюються, як правило, на базі 

традиційних служб: відділу кадрів, відділу організації праці і заробітної 

плати, відділу охорони праці та технічної безпеки та інших. Задачі нових 

служб полягають в реалізації кадрової політики і координації дій по 

управлінню трудовими ресурсами в організації. В зв’язку з цим вони 

починають розширювати коло своїх функцій і від чисто кадрових питань 

переходять до розробки системи стимулювання трудової діяльності, 

управління професійним просуванням, запобігання конфліктів, вивчення 

ринку трудових ресурсів і т.ін. 

Завдання управління персоналом – це самостійні, функціонально 

визначені процеси управління, цільова направленість яких детермінована 

соціальною стратегією, яка є складовою частиною основної стратегії 

організації. До основних  завдань системи управління персоналом, які є 

найбільш важливими для управління персоналом  можна віднести: 

-  допомогу організації в досягненні її цілей; 
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-  забезпечення організації кваліфікованими і зацікавленими 

співробітниками; 

-  ефективне використання майстерності та здібностей персоналу; 

-  удосконалення мотиваційної системи персоналу; 

-  підвищення рівня задоволеності працею всіх категорій персоналу; 

-  розвиток і підтримка на високому рівні системи підвищення 

кваліфікації персоналу та професійної освіти; 

-  зберігання сприятливого морального клімату; 

-  управління внутрішньоорганізаційним рухом персоналу до взаємної 

вигоди співробітників і адміністрації, суспільства; 

-  планування кар’єри – просування по службі; 

-  вплив на творчу активність персоналу, допомога в реалізації 

інноваційних планів організації; 

-  удосконалення методів оцінки діяльності персоналу і атестація 

управлінського і виробничого персоналу, зв’язок управлінського персоналу з 

усіма співробітниками; 

-  забезпечення високого рівня життя, що робить бажаною роботу в 

певній організації. 

Навіть простий перелік завдань системи управління персоналом 

показує наскільки вони є складними, до того ж виконання кожного з них 

пов’язане з необхідністю особистих оцінок персоналу, а такі завдання, як 

оцінка діяльності персоналу і атестація, питання просування по службі 

зумовлені високою кількістю конфліктних ситуацій, які буває просто 

неможливо розв’язати в рамках аналітичних процедур, так як вони сильно 

впливають на емоції людей і частіше за все сприймаються суб’єктивно. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що управління персоналом – це 

різноманітна діяльність спеціальних функціональних служб організації і 

лінійних керівників, відповідних виробничих підрозділів, спрямована на 

реалізацію цілей стратегічного розвитку організації і виконання тактичних 



62 

завдань по найбільш ефективному використанню зайнятих на підприємстві 

працівників. 

Уфункціональному плані – це всі завдання і рішення, які пов’язані з 

роботою в галузі управління персоналом (підбір, їх використання, розвиток, 

оплата праці і т.ін.). 

В організаційному плані – це всі особи і інститути, які несуть 

відповідальність за роботу з персоналом. 

Разом все це складається в загальну систему управління персоналом 

яка в умовах ринкової економіки передбачає, перш за все, необхідність 

розглядати роботу з кадрами в нерозривному зв’язку з сутністю проблем, що 

вирішуються підприємством на кожному конкретному етапі, підбираючи 

кадри у відповідності з певними задачами. Вирішальним критерієм підбору і 

оцінки кадрів, перш за все керівників, є їх відношення до роботи в умовах 

ринку, причому відношення не на словах, а на ділі. Особливе значення має 

висунення і підтримка людей ініціативних, мислячих, енергійних, які можуть 

і бажають на практиці активно просувати в життя курс на розвиток 

підприємства в умовах ринкової економіки. 

Особливу увагу потрібно приділяти використанню людського фактору, 

підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу, 

покращенню підготовки і використання спеціалістів різного рівня. 
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У статті визначено сучасну маркетингову діяльність  та її організацію на 

підприємствах, для забезпечення ефективної та безперебійної їх діяльності.. 

В статті висвітлено особливості організації та управління маркетинговою 

діяльністю підприємствами. Розкрито завдання, які вирішує маркетинг на 

підприємствах в сучасних умовах господарювання. 
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Процеси виробництва, обігу і споживання в суспільстві відбуваються 

безперервно. Однак в розвиненому суспільстві ці процеси не відбуваються 

без допомоги маркетингу. Так як маркетинг - це система організації і збуту 

товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і 

користувачів та на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і 

прогнозування ринку [1]. 

Для менеджера, маркетинг – це визначений образ дій з прогнозування 

виробництва і пропозиції споживачу необхідних товарів та послуг, 

максимального впливу на попит і забезпечення просування товарів 
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безпосередньо до споживача і задоволення його першочергових потреб. 

 Більшість людей думає, що маркетингом – це пошук кількості 

споживачів, достатньої для даного рівня виробництва компанії. Але це 

занадто спрощений погляд. Наприклад,  маркетинг у компанії, що має 

бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній 

його рівень. Адже в будь-який момент попит може змінитися: наприклад, 

зникнути, стати недостатнім, нерегулярним чи надмірним. Організація 

маркетингу забезпечує відповідні концепції роботи з цими різними станами 

попиту. Упарвління маркетинговою діяльністю має на меті досягти бажаного 

рівня обміну з цільовими ринками. Однак, дуже часто в процесі реалізації 

цієї задачі, інтереси компанії і клієнтів вступають у протиріччя. На 

сьогоднішній день перекладено з іноземної та написано багато вітчизняної 

літератури з приводу управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. 

Аналіз літератури приводить до висновку, що серед сучасної іноземної та 

вітчизняної літератури є досить гарні розробки. Проблемам сутності 

маркетингу та особливостям маркетингової діяльності присвятили свої 

роботи провідні вчені: Г. Армстронг, Ф. Котлер, В.М. Липчук, А.В. Дудяк, 

Я.К. Бугіль, Л. Р. Балабанова, Е. П. Голубков, Л.А.Мороз, Н.І. Чухрай,  І. І. 

Цаль. 

 Мета статті - розглянути сучасний стан маркетингової діяльності  та  її 

організацію на підприємствах. Дослідити сучасні аспекти розвитку 

маркетингу. Запропонувати заходи щодо вдосконалення маркетингової 

діяльності. 

В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» 

(англ. market).  

Маркетинг є не тільки ефективним засобом збуту просування та збуту 

товарів чи послуг, але і інформаційним джерелом для розробки та прийняття 

підприємницьких рішень. Він відіграє велику роль в системі організації 

управління, планування і контроль підприємницької діяльності  
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На сучасному етапі розвитку економіки, маркетинг -  це складне 

соціально - економічне явище. Відносно теоретико-методологічних питань 

маркетингу, то на даному етапі його розвитку вважається, що створення 

теорії й методології маркетингу в основному завершено. Безумовно, можлива 

поява нових визначень маркетингу, конкретизація й доповнення його 

принципів і методів, однак такий розвиток теорії маркетингу не носить 

принципового характеру й скоріше становить інтерес для теоретиків, а не для 

практичних працівників 

Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову діяльність. 

Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності при якому 

виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод 

вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер є 

критерієм ефективності діяльності. [2], 

У ринковій економіці головним фактором, що визначає успіх, є 

спроможність адовольняти запити споживача. Цей факт призводить до ряду 

наслідків для маркетингу. Їх суть полягає у наступному: 

1. Попит на послуги, а також на системи, котрі включають послуги та 

нематеріальні предмети, зростає навіть при стагнації матеріального 

виробництва. Функція використання приносить споживачеві більше 

задоволення, ніж факт володіння товаром (тобто зростає популярність таких 

послуг, як оренда, лізинг тощо). Відбувається посилення ролі невідчутних 

атрибутів (комфорту, уваги, доброзичливості тощо). 

2. Орієнтація на запити клієнта вимагає хорошого розуміння системи 

його цінностей. Діагностика і здатність ідентифікувати бажані для споживача 

цінності мають важливе значення для споживачів. При цьому продавець стає 

певною мірою консультантом. 

3. Послуга клієнтам для всіх службовців організації перетворюється на 

внутрішню потребу і природний спосіб дії. 

4. Досвід і здібності службовців стають основним інструментом 

стратегії орієнтації на споживача. 
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  Успішне функціонування підприємства в умовах ринкового 

господарювання залежить від багатьох факторів, одним з яких є 

маркетингова діяльність.  

Сучасна організація маркетингу – це структурна побудова для 

управління маркетинговими функціями. Вона встановлює підпорядкованість 

і відповідальність за виконання поставлених цілей і завдань [3].  

Організація маркетингу передбачає: 

1) побудову та вдосконалення структури управління маркетингом; 

2) підбір фахівців з маркетингу належної кваліфікації; 

3) розподіл завдань, прав та відповідальностісеред працівників 

маркетингових служб; 

4) створення належних умов для ефективної роботи маркетингового 

персоналу; 

5) забезпечення ефективної взаємодії маркетингових та інших служб. 

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується 

для досягнення загальної мети або цілей. 

Маркетингова діяльність на  сучасних підприємствах організована по-

різному. Найбільш розповсюджена форма – це функціональна організація, 

коли на чолі різних напрямків маркетингової діяльності стоять фахівці з 

цього виду діяльності – менеджери по продажах, менеджери з реклами, 

менеджери з маркетингових дослідженнях, сервіс-менеджери і менеджери по 

нових товарах [4]. 

Маркетингова діяльність повинна забезпечити: 

 - надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структурі і 

динаміці конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію 

про зовнішні умови функціонування фірми; 

 - створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш 

повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів; 

 - необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує 

максимально можливий контроль сфери реалізації.  



67 

В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів 

маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок, покупець. 

Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає ідея людських 

нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу гранично коротко 

перебуває в наступному: варто робити тільки те, що безумовно знайде збут, а 

не намагатися нав'язати покупцю «неузгоджену» Із сутності маркетингу 

випливають основні принципи, що включають:  

1) націленість на досягнення кінцевого практичного результату 

виробничо-збутової діяльності.  

2) концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на 

вирішальних напрямках маркетингової діяльності. 

3) спрямованість підприємства  на довгостроковий результат 

маркетингової роботи.  

4) застосування в єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики активного 

пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним 

цілеспрямованим впливом на них.  

Мета сучасного підприємства – створити споживача, який є єдиним 

центром прибутку. Маркетинг направлений на вирішення проблем 

споживача. Ці хрестоматійні маркетингові істини приймають сьогодні нове 

звучання. 

Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому, гнучкому 

плануванні нововведень, в центрі яких завжди повинен бути споживач. Нові 

продукти можуть створити нові ринки, а на існуючих ринках допомагають 

потіснити конкурентів. Якщо найчастіше пріоритети віддавалися мінімізації 

ризику виходу на ринок з новим продуктом, то на сьогодні пріоритети 

зміщуються у бік прискорення виходу на ринок, прагнення стати на ньому 

піонером, що, як правило, має більшу долю ринка. Втрати від пізнього 

виходу на ринок можуть суттєво перевищувати втрати від недостатньої 

ефективності нових продуктів. Швидкість та гнучкість у прийнятті 

продуктових рішень для багатьох підприємств є одним з цільових орієнтирів.  
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Наступним етапом даної статті буде постановка завдань для посилення 

маркетингу. Можна виділити наступні головні завдання посилення 

маркетингу взаємовідносин зі споживачами (CRM-технологій). 

Перше завдання – створити, підтримувати та використовувати велику 

базу даних про споживачів, основану на інформації, що отримана із всіх 

каналів та точок дотику зі споживачами. Інформаційні технології, що 

дозволяють вести аналіз руху продукту від підприємства до кінцевого 

споживача у режимі реального часу, а також швидко реагувати на будь-які 

запити споживача, роблять сучасний маркетинггнучким та готовим до 

швидких змін. 

Друге завдання – використання функціонально-вартісного аналізу 

(Activity-based Costing – ABC) та аналізу життєвих цінностей споживачів 

(Customer Lifetime Value – CLV-Analysis), для того, щоб з’ясувати хто є 

прибутковим споживачем. 

Третє завдання – сформувати пропозиції, орієнтовані на споживачів, 

що передаються персональним чином. 

Четверте завдання – активізувати взаємодію споживачів та 

підприємства шляхом створення в підприємстві контакт-центру та web-сайту, 

більш широкого використання телемаркетингу. Контакт-центр може стати 

«нервовим центром» компанії з продажу та обслуговування споживачів. Його 

діяльність повинна бути направлена на аналіз всіх замовлень споживачів у 

взаємозв’язку, на оперативне реагування на скарги та на швидке усунення їх 

причин. 

Управління підприємствами (маркетингом) як цілісність включає в 

себе управління різними аспектами їх діяльності. Управління маркетингом – 

складний процес, який охоплює функції, пов’язані з ринком, потребами 

клієнтів, доставкою товарів, їх цінами, комунікацію зі споживачами. 

Управління маркетингом передбачає вивчення нужд і потреб покупців, 

розподіл ринку на сегменти, виявлення найбільш перспективних із них, 
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створення у відповідності до цих сегментів окремих товарів та відповідної 

упаковки. 

Управління маркетингом – це організований процес реалізації 

опрацьованих планів і інших маркетингових концепцій в реальних умовах 

діяльності підприємств. Управління маркетингом є процесом прийняття 

рішень стосовно діяльності фірми на ринку. Він включає планування, 

організацію, реалізацію на практиці контроль за проведенням заходів, 

розрахованих на встановлення, зміцнення, та підтримку вигідних обмінів з 

цільовими споживачами з певною метою. Управління маркетингом охоплює 

ряд етапів ( рис. 1.) [6]: 

 

Рис. 1. Процес управління маркетингом 

У розвинутій ринковій економіці існує безліч типів підприємств, які 

потребують допомоги маркетингової служби. Хоча економісти виділяють 

різні шляхи підвищення ефективності фірми, ми концентруємо увагу саме на 

службі маркетингу, на тому, як фахівці цього відділу допомагають 

підприємцю підвищити ефективність, а отже, і прибутковість фірми [7]. 

Отже, сучасна маркетингова діяльность повинна бути спрямована на 

удосконалення виробництва та підвищення ефективності розподілу. Дана 

концепція актуальна в двох випадках. Перший – коли попит на товар 

перевищує пропозицію. Тут керівництво повинне шукати засоби збільшення 

обсягів виробництва. Другий випадок – коли собівартість товару занадто 

висока і підвищення продуктивності праці дозволяє її знизити . 

Маркетинг має на увазі управління ринком з метою здійснення обміну 

для задоволення нестатків і запитів людини.  

Управління маркетингом 

Планування 

- прогнозування; 

- аналіз ситуації;           

- встановлення мети;                                 

- визначення напрямів і 
способів діяльності. 

Організація           

- побудова 

структур які 

будуть 

реалізовувати 

план. 

Реалізація 

- розподіл завдань;                        

- координація і 

мотивація реалізації 

цілей. 

Контроль 

- вимір просування в 

досягнені цілей;      

- перевірка стратегій 

і тактик. 
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У сучасних умовах однією з важливих причин становлення організації 

є дієва управлінська робота. Розумне використання людських ресурсів 

вважається одним з провідних моментів вдалої та ефективної управлінської 

діяльності підприємства. Ключова функція керуючого при цьому – 

співтовариство та об’єднання персоналу для дієвого виконання кадрових 

завдань. 

Управління персоналом пов’язане з людьми та їх відношенням на рівні 

підприємства. На сьогоднішній день основними умовами 

конкурентоспроможності являються забезпечення підприємствами кадрами, 

ступінь їх зацікавленості в виконанні поставлених завдань, організаційна 

структура та форми роботи, які визначають правильність використання 

персоналу. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що система управління 

персоналом відіграє важливу роль, як в економічному, так і трудовому 

розвитку підприємства, а її проектування і вдосконалення допомагає 

підприємству досягати намічених цілей – конкурентоспроможності 

продукції, робочої сили персоналу і тим самим сприяє ефективному 

функціонуванню торговельного підприємства в прогресивних ринкових 

умовах. 

Теоретична характеристика процесу формування системи управління 

персоналом наряду із визначенням та дослідженням її ключових елементів 

розглядаються у роботах таких вчених – економістів як: Соколовська В. В., 

Волобуєв М. І., Миколайчук І. П., Струтинська Л. Р., Захарчин Г. М., 

Крушельницька О. В., Корж Н.В. та багато інших. 

Ефективне функціонування підприємства, втілення його трудового і 

творчого потенціалу неможливі без розробки і введення механізму 

узгодження економічних інтересів основних суб’єктів трудових відносин, без 

залучення працівників у економічне життя свого підприємства. В аспектах 

ринкової економіки на зміну адміністративним методам та способам 

управління персоналом все частіше приходять такі форми роботи з кадрами, 
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які базуються насамперед на зацікавленості в кількості та якості праці, 

зростання кваліфікації та вмінь, кінцевих результатів роботи. Збільшується 

роль і значення потреб, зацікавленості, мотивів і стимулів персоналу 

підприємства. 

Нинішній період становлення економіки характеризується переходом 

від класичних систем управління кадрами і персоналом (розгляд людини як 

виконавця трудової функції і елемента організаційної структури) до системи 

управління людськими ресурсами (розгляд людини як ключового ресурсу та 

конкурентного багатства підприємства). Фактично реалізація концепції 

управління людськими ресурсами має можливість сприяти успішному 

вирішенню протиріччя, яке проявилось на вітчизняних підприємствах під час 

ринкових перетворень, між різко збільшеними технічним, інтелектуальними 

вимогами сучасного виробництва і низьким рівнем трудового та креативного 

потенціалу в підприємствах. 

Під час створення системи управління персоналом потрібно визначити 

причини, в яких той чи інший варіант управління персоналом дає потрібний 

результат, так як різні підприємства, маючи свою внутрішню специфіку, 

здійснюють свою діяльності у різних навколишніх умов.  

В наш час підприємство – це система, яка повинна швидко реагувати та 

адаптуватися відповідно до змін, які відбуваються поза підприємством, а 

також враховувати невизначеність навколишнього середовища. Передові 

ринкові умови, які забезпечать конкурентоспроможність вітчизняних 

підприємств, визначаються такі вимоги , які прагнуть від підприємств – 

виробників збалансованого поєднання людських цінностей, організаційних 

змін, а отже – кардинальні зміни у принципах, методах, функціях роботи з 

людиною на підприємстві, іншими словами вимагає створення дієвого 

механізму системи управління персоналом підприємства, оскільки він є 

основою системи управління персоналом. 

Механізм управління персоналом – це комплекс взаємозалежних 

процесів управління персоналом (визначення кадрової стратегії та політики; 
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планування персоналу; залучення персоналу; добір персоналу; адаптація, 

оцінка персоналу; управління кар’єрою персоналу; вивільнення персоналу; 

охорона праці; визначення політики заробітної плати і соціальних послуг; 

управління витратами на персонал і керівництво співробітниками та інше), 

якими керують компетентні фахівці (див. рис. 1.).  

 

 

 

Рисунок 1. Механізм управління персоналом 

Вивчення наукових джерел говорить про те, що вчені під поняттям 

«сучасне управління» розуміють особливий вид управлінської діяльності, що 

оточує людину з метою зробити людей здатними до раціональної взаємодії, 

надати їх зусиллям продуктивності, розвиваючи ймовірні схильності та 

здібності. Однак слід відмітити, що в середині будь – якої концепції 

управління знаходиться особистість, яка розглядається як найвища цінність 

будь – якого підприємства. Виходячи з даних поглядів, всі системи 

управління завжди націлені на зародження, а також розкриття талантів 

співробітників для того, щоб вони всіляко були задіяні в процесі виробництва 

і кожен прагнув би ефективного функціонування підприємства, в якому 

працює. 

Іншими словами, сучасний механізм управління персоналом повинен 

поступово орієнтуватись на людину та покращення її здібностей. Отже, 
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проблема управління персоналом та поліпшення професійної діяльності 

вважається принциповою та важливою для того чи іншого підприємства у 

різних областях роботи людини. 

У ринкових відносинах активність персоналу організацій проявляється 

складно і неоднозначно. Головне протиріччя полягає в тому, що обставини 

змішаної економіки породжують нові вимоги до персоналу, в той час як він 

(персонал) за власними соціально – професійними рисами в нових соціально 

– економічних умовах не завжди виявляється готовим до інноваційних 

процесів з об’єктивних і суб’єктивних обставин. 

Віддача управління персоналом та найбільш досконале втілення 

встановлених цілей в великий ступені залежить конкретно від методів, 

принципів та  засобів управління персоналом. Засоби управління персоналом 

складається з великої кількості елементів, які використовуються для 

практичного управління кадрами на підприємстві. 

Практика господарювання на ринкових принципах схвалює ту незаперечну 

істину, що результативність будь – якої виробничо – господарської та 

комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої 

активності управлінських кадрів, досить ґрунтовного пізнання ними 

конкретної економіки,законодавчої бази та соціальних аспектів 

господарював. 

Зауважимо, що оцінка ефективності управління персоналом 

виробляється в основному суб’єктивно. Поява такої ситуації має дві причини: 

відсутність виробленої чіткої методики такої оцінки і непорозуміння усієї 

важливості такої оцінки. Головний натиск робиться на оцінку продуктивності 

залишаючи осторонь «людський фактор». 

Найбільш необхідною складовою продуктивних сил і основою 

розвитку економіки є люди, іншими словами їх професіоналізм, освіта, 

підготовка, мотивація діяльності. Присутня пряма залежність 

конкурентоспроможності економіки,  рівня добробуту населення від якості 

трудового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни.  
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Отже, проаналізувавши все вище сказане, можна зробити висновок, що 

ключовими складовими механізму управління персоналом на вітчизняних 

підприємствах повинні бути: 

 підбір і структуризація персоналу за рівнем інтелектуальних здібностей; 

 постановка пріоритетних цілей і відповідних творчих завдань перед 

працівниками з високим рівнем інтелекту; 

 створення належних умов (технічних, інформаційних, фінансових) для 

досягнення поставлених цілей і виконання нагальних завдань; 

 запровадження ефективної мотивації працівників заради прояву їх творчих 

здібностей; 

 поєднання формальних і неформальних організаційних структур, необхідних 

для здійснення творчої діяльності; 

 зміна параметрів оцінки якості праці персоналу, виокремлення інноваційної 

компоненти в діяльності працівників; 

 визначення ступеня результативності запроваджених у виробництво 

новаторських рішень. 

Створення дієвого механізму управління персоналом є невідкладною 

проблемою сьогодення, що потребує постійного вдосконалення та 

пристосування до об’єктивних реалій сучасності. Цей механізм грає важливу 

роль в процесі функціонування підприємства, підвищення продуктивності 

праці, та ефективності виробництва. Тільки таким чином можна досягти 

високої конкурентоспроможності та закріпити свою позицію на ринку. 

Отже, щоб успішно розвиватись, підприємств зобов’язане дуже чітко 

спостерігати за всіма етапами роботи з персоналом, а отже керувати відбором 

згідно встановлених вимог та навчанням співробітників, проводити оцінку 

їхньої діяльності за рядом критеріїв, винагороджувати найактивніших 

відповідно до їх вкладу, та слідкувати за психологічним кліматом в 

колективі. Так як виключно при відповідному рівні вмотивованості, 

кваліфікований персонал здатний цілком розкрити особистий потенціал, а 

оскільки такі результати важливі для підприємства, потрібно створити 
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найвигідніші умови аби втримати спеціалістів на робочих місцях. Всі ці 

процеси, методи та програми у своїй сукупності являють собою ефективну 

систему управління персоналом. 
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бізнес-моделі підприємства. Розглянуто та запропоновано впровадження 

сучасних управлінських технологій на підприємстві в сучасних умовах. 

Ключові слова: система менеджменту, система управління, проблеми 

управління, механізм управління, вдосконалення організаційної структури, 

вдосконалення системи планування. 

В сучасних умовах господарювання, що супроводжуються постійними 

економічними змінами, значно зростає рівень непередбачуваності 

зовнішнього середовища. За таких обставин перед підприємствами постає 

ряд складних проблем, що вимагають негайної реакції та швидкого 

вирішення, що на пряму визначається ефективністю управління на 

підприємстві. 

Основною метою системи менеджменту на підприємстві є забезпечення 

його успішного функціонування, отримання бажаного прибутку, а також 

певні гарантії для його майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у 

вигляді різноманітних резервних фондів дає змогу обмежувати й долати 

ризики, зумовлені змінами ринкової ситуації. Вирішення актуальних для 

бізнесу завдань забезпечується раціональною і гнучкою взаємодією всіх 

елементів організації, що можливо завдяки створенню ефективної системи 

менеджменту. 

Управління підприємством завжди було дуже актуальним об’єктом 

дослідження багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема 

проблемою необхідності удосконалення менеджменту підприємства 

займались О.Л. Болтак, О.І. Бабчинська, О.І. Гуторов, С.Б. Довбня, А.С. 

Зєніна-Біліченко, О.Г. Мельник, А.О. Новицька, С.М. Погорєлов, Н.Ю. 

Подольчак, Р.О. Сорокін та багато інших. 

Серед передумов успіху економічно розвинутих країн однією з 

найголовніших є ефективне використання науково обґрунтованої та якісно 

побудованої системи управління організацією – менеджменту. Менеджмент 

виступає унікальним засобом формування ефективних ринкових стратегій, 
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залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, впровадження нововведень, 

оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо. 

Існує велика різноманітність визначень сутності та складових елементів 

системи менеджменту. Аналіз публікацій, пов’язаних з обраною тематикою, 

свідчить про те, що проблема управління підприємством, тією чи іншою 

мірою, одержала відображення у багатьох наукових працях, проте немає 

чіткого уніфікованого визначення сутності та складових системи 

менеджменту. 

Так, Стадник В.В. та Йохна М.А. дають таке визначення системи 

менеджменту як сукупності пов’язаних між собою елементів організації, що 

взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем для досягнення 

поставлених цілей на основі оптимального використання наявних ресурсів [4, 

с.28]. 

Крушельницька О.В. і Мельничук Д.П. розглядають систему 

управління як упорядковану сукупність згуртованих елементів, які 

відрізняються функціональними цілями, діють автономно, але спрямовані на 

досягнення загальної мети діяльності організації[2]. 

На сьогоднішній день розроблено чимало різноманітних систем 

менеджменту у бізнесі, проте не всі вони є актуальними. Найпоширенішими 

концепціями є такі: 

– функціональній система менеджменту; 

– елементній система менеджменту; 

– виробничій система менеджменту. 

В основі функціональної системи менеджменту лежить ідея розподілу 

управлінської діяльності на спеціалізовані види кваліфікованої праці або 

універсальні напрями діяльності, послідовне виконання яких забезпечує 

узгоджену роботу всієї організації. Концепція функціональної системи 

менеджменту зображена на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Функціональна система менеджменту 

Як видно з рисунку 1, першим елементом системи менеджменту є 

формування цілей, на які впливає навколишнє середовище. Середовище 

впливу на підприємство формують, з одного боку, уряд, суспільство, 

постачальники, клієнти і т.д., а з іншого боку, власники і працівники 

організації. 
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– відновлення системи, яке здійснюється заінтересованими суб’єктами 

зовнішнього середовища, що відповідними рішеннями впливають на 

майбутнє організації; 

– зворотний зв’язок між результатами та окремими функціями із 

врахуванням можливостей і загроз навколишнього середовища. 

Елементарна система охоплює сім взаємопов’язаних елементів 

менеджменту, що зображені на рисунку 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Складові елементарної системи менеджменту 

 

Елементарна система менеджменту дозволяє проаналізувати елементи 

мікросередовища організації і зробити висновки про налагодженість бізнес 

процесів всередині організації, ефективність використання наявного 

ресурсного потенціалу та дає змогу визначити найкращий спосіб реалізації 

стратегії розвитку компанії.  

Виробнича система менеджменту створена на основі узагальненого 
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Аналіз літератури, здійснений автором, полягав у визначенні поняття 

«структура управління підприємством», яке зустрічається в різних наукових 

публікаціях, і є тим самим проблемним об’єктом. 

Перевагою даної моделі є те, що в ній поєднуються всі ланки 

підприємства, які включають структури, маркетинг та бізнес-план, 

організацію та логістику, фінансовий та управлінський облік, фінанси, 

економіку, людські ресурси, а також два допоміжні блоки: комунікації та 

документообіг між різними блоками, а також програмно-технічні платформи 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Виробнича система менеджменту 

 

Виробнича система менеджменту дає можливість досягати згоди між 

різними її складовими елементами. Бізнес-плануванням займаються служби 

стратегічного планування, а розробленням фінансових бюджетів – 

фінансовий відділ. Вони можуть діяти незалежно і в різних формах, проте 

лише за умови дотримання форматів бізнес-плану бюджетів фінансова 

служба буде спроможна контролювати і використовувати фінансові 

індикатори ступеня виконання бізнес-плану і лише в цьому випадку стає 

можливим контроль за реалізацією проекту. 

Кожна з цих концепцій має право на існування поруч з іншими 

поглядами на структуру системи менеджменту. Кожна з них має свої 
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переваги та недоліки і потребує адаптації до кожного конкретного 

підприємства та сфери його діяльності. 

В цьому випадку об’єктом системи управління можуть виступати як 

технічні об’єкти, так і люди. Об’єкт системи управління може включати інші 

об’єкти, які можуть мати постійну структуру взаємозв’язків. 

Згідно іншої точки зору, система управління підприємством – це 

система керування людьми й технічними засобами, як об’єктами управління, 

для досягнення ними досягнення попередньо визначених цілей. Сучасні 

системи менеджменту на підприємствах складаються з наборів систем 

управління за певною ознакою.  

Поділ системи менеджменту підприємства на декілька складових 

систем управління, згідно з цим підходом, проводиться з метою зменшення 

комплексності загального управління і підвищення рівня керованості 

створених таким чином підсистем [3, с. 55-57]. Ефективність управління 

організацією в цілому залежатиме від ступеню взаємодії окремих підсистем 

менеджменту при досягненні загальних цілей.  

Загальна система управління організацією в такому випадку 

розробляється з урахуванням специфіки та сфери її діяльності. Основними 

аспектами при розробці такої системи є такі: 

– місія і бачення підприємства; 

– оперативні, тактичні і стратегічні задачі підприємства; 

– організаційна структура підприємства; 

– структура виробничих процесів; 

– моніторинг і аналіз процесу досягнення поставлених завдань; 

– наявність і якість інформаційного забезпечення; 

– способи і методи розробки, прийняття та реалізації управлінських 

рішень; 

– врахування специфіки управління кадрами підприємства; 

– дотримання фінансової стабільності підприємства. 
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Отже, підходи до формування системи менеджменту сучасного 

підприємства повинні бути орієнтовані на концепцію організаційного 

забезпечення й представляти його як найважливішу складову 

функціонування підприємства, що стосується трьох ключових сфер його 

діяльності: 

– вироблення й здійснення стратегії розвитку й поводження в 

зовнішньому середовищі; 

– вироблення й здійснення стратегії у відношенні створюваного 

організацією продукту й послуги; 

– вироблення й реалізація стратегії управління персоналом організації. 

Таким чином, в системі менеджменту можна виділити декілька 

взаємопов’язаних та взаємозалежних між собою підсистем управління, що 

забезпечують виконання всіх вказаних вимог. 
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ПІДПРИЄМСТВОМ 

У статті розкрито сутність маркетингової інформації, доведено важливість 

пошуку  точної інформації та її значення в системі маркетингового 

управління підприємством. Також висвітлено цінність маркетингової 

інформації як такої, яка створює передумови для здобуття конкурентних 

переваг, допомагає знизити рівень комерційного ризику, визначити й 

урахувати зміни в навколишньому бізнес-середовищі. 

Ключові слова: маркетинг, інформація, маркетингова інформація, 

маркетингове управління, невизначеність, інформаційно-аналітичне 

забезпечення маркетингу. 

Здійснення маркетингової діяльності базується на використанні 

різноманітної інформації, необхідної для прийняття ефективних 

управлінських рішень. Вважається, що «рецепт для хорошого вирішення — 

90 % інформації й 10 % натхнення». 

Інформація в системі маркетингового управління підприємства має 

ключове значення, оскільки будь-яка маркетингова діяльність базується на 

знанні конкретної ситуації, що склалася на ринку. Більшість маркетингових 

досліджень і заходів самі по собі є інформаційними.  

Затримка необхідної інформації або її невірогідність можуть поставити 

підприємство на межу краху. В цих умовах інформація та інформаційні 

системи починають відігравати провідну роль на підприємстві і вносити 

істотний вклад у процес прийняття рішень. Потреба в інформації для 

прийняття ефективних маркетингових рішень значно зросла за умов 

становлення в Україні ринкової економіки, особливо в умовах 

невизначеності, пошуку перспективних шляхів розвитку, зниження рівня 
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кон’юнктурних ризиків, необхідності оперативного виявлення змін у 

зовнішньому середовищі та своєчасного реагування на них шляхом 

відповідної адаптації стратегії, організаційної структури та бізнес-процесів 

підприємства. 

Мета використання маркетингової інформації полягає в зменшенні 

невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень. 

Це потребує збирання, передачі, зберігання, обробки і видачі значних 

обсягів різноманітної за характером інформації. Тому маркетингову 

діяльність потрібно розглядати як частину об'єктивно існуючого і постійно 

функціонуючого інформаційного процесу. 

Зважаючи на це, пошук достовірної й точної інформації та її значення 

для діяльності суб’єкта господарювання набуває значної актуальності. 

Інформація в системі маркетингового управління підприємством має 

ключове значення, оскільки будь-яка маркетингова діяльність базується на 

знанні конкретної ситуації, що склалася на ринку [2, с. 17]. 

Сучасні науковці розглядають маркетингову інформацію як сукупність 

даних і знань про ситуацію на ринку, існуючі тенденції й можливі напрямки 

її покращення, місце аналізованого підприємства на ринку та можливості 

його розвитку [4]. Полторак В. А. вважає, що маркетингова інформація – це 

об’єктивні оцінки (статистичні дані, результати маркетингових досліджень та 

ін.) і суб’єктивні (оцінки, думки, чутки) відомості, необхідні для аналізу 

маркетингового середовища, ринку товару, споживача та прийняття 

маркетингових рішень, розроблення маркетингових планів [6, с. 26 – 27]. 

Інші науковці вважають, що маркетингова інформація – сукупність даних, 

повідомлень, відомостей, які характеризують маркетингове середовище, 

об'єкти, явища, процеси, зв'язки тощо, які необхідно збирати, передавати, 

накопичувати та опрацьовувати для прийняття управлінських рішень. Якість 

цих рішень значною мірою залежить від інформації, що використовується [1, 

c. 72]. 
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Щоб належним чином функціонувати в умовах маркетингу, необхідно 

одержувати адекватну інформацію до і після прийняття рішень. Існує безліч 

причин, в силу яких маркетингова інформація повинна збиратися при 

розробці, реалізації і перегляді маркетингового плану фірми або яких-небудь 

його елементів. Недостатньо спиратися на інтуїцію судження керівників і 

досвід минулого. 

Інформація, що використовується в стратегічному маркетинговому 

управлінні, характеризує показники внутрішнього і зовнішнього середовищ 

об’єкта управління. При цьому важливо зазначити, що ці показники постійно 

змінюються, що, у свою чергу, спричиняє необхідність їх поновлення, 

коригування та поповнення. На жаль, як свідчить вітчизняна практика, дуже 

часто підприємства обмежені в доступі до різних інформаційних ресурсів, 

крім того, існує проблема їх ефективного накопичення та використання. У 

зв’язку з цим питання інформаційного забезпечення маркетингового 

управління, передусім на його стратегічному рівні, стають усе більш 

актуальними й такими, що потребують подальших досліджень. 

Маркетингову інформацію в сучасному економічному розвитку можна 

розглядати як важливий управлінський ресурс, який є сукупністю 

опрацьованих первинних та вторинних маркетингових даних, на основі яких 

підприємство здатне оптимізувати різноманітні управлінські рішення. Вся 

діяльність підприємства (науково-технічна, виробнича, інвестиційна, збутова, 

обслуговування і т.д.) повинна базуватися на знаннях споживчого попиту і 

перспектив його зміни. При цьому центр прийняття господарських рішень 

зміщений від виробничих керівників підприємства до менеджерів, 

безпосередньо взаємопов’язаними зі споживачами (підрозділи маркетингу, 

збуту і т.д.) [5, с. 19]. 

Належна інформація сприяє опрацюванню та координації стратегій, 

підтримці й обґрунтуванню відповідних рішень, підвищенню іміджу 

підприємства, дає можливість аналізувати його діяльність з метою 

підвищення її ефективності. В загальному класифікувати маркетингову 
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інформацію можна наступним чином (табл. 1). 

Таблиця 1. Класифікація маркетингової інформації 

Ознаки класифікації Види інформації 
Характеристика і напрямки використання 

інформації 

Призначення  

Вихідна 
Для визначення проблеми та її 

розв`язання 

Контрольна 
Для оцінки ефективності розв`язання 

проблеми 

Рівень 

Макропланова 

Інформація про державну фінансову 

систему, політику економічного 

регулювання цін, доходів, податків тощо  

Мікропланова 

Інформація про величину попиту і 

пропонування, про показники діяльності 

підприємства, його конкурентів, 

споживачів 

Власність 

Власна 
Інформація, яка зібрана підприємством і 

належить йому  

Чужа 
Власність інших підприємств або 

держави 

Доступність 

Відкрита Доступна всім 

Приватна 
Доступна лише для службового 

користування  

Таємна Доступна для обмеженого кола осіб 

Термін отримання 

Вторинна 
Зібрана раніше для розв'язання інших 

проблем 

Первинна 
Зібрана спеціально для розв`язання 

конкретної проблеми 

Роль у діяльності 

фірми 

Стратегічна  Для розв`язання стратегічних завдань 

Оперативна Для розв`язання оперативних завдань 

 

На сьогодні маркетингова інформація посідає чи не найважливіше місце 

в сучасному процесі управління. Вона є важливим інформаційним ресурсом у 

нинішньому невизначеному інформаційному середовищі, виступає основним 

чинником підтримки та прийняття управлінських рішень на всіх етапах 

життєвого циклу підприємства від його створення, виробництва, просування 

та реалізації продукції до його модифікації чи реорганізації. У процесі 

господарської діяльності на різних стадіях управління маркетингового 

функціонування виникає різна потреба в інформаційних даних. 
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На сучасному етапі розвитку маркетингового управління до 

інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингу висуваються нові 

вимоги, продиктовані динамічними змінами внутрішніх і зовнішніх умов 

маркетингової діяльності сучасних підприємств. Зокрема, можна виділити 

такі чинники впливу на інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу 

[7]: 

1. загострення конкуренції на українському ринку під впливом 

процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що призводить до необхідності 

суттєвої інтенсифікації маркетингових зусиль виробників для отримання 

перемоги у конкурентній боротьбі; 

2. широка географічна та функціональна диверсифікація каналів 

збуту і логістики, що суттєво ускладнює механізми управління ними та 

посилює вимоги до інформаційного забезпечення управління товарними 

потоками підприємства; 

3. стрімке скорочення тривалості життєвого циклу продуктів на 

ринку, що вимагає від виробників швидшого оновлення товарного 

асортименту та посилює вимоги до стратегічного й тактичного управління 

продуктовою політикою підприємства; 

4. широкий перехід від масового до індивідуалізованого попиту на 

ринку, що, у свою чергу, призводить до суттєвої диференціації вимог 

споживачів до продукції, та відповідно вимагає від підприємств застосування 

ретельної сегментації цільових ринків. 

Інформаційно-аналітичні дані служать основою для прийняття більшості 

найважливіших управлінських рішень. З вищевикладеного стає очевидним, 

що сьогодні вітчизняним промисловим підприємствам доцільно 

впроваджувати у свою діяльність передовий управлінський досвід, згідно з 

яким в основу розвитку підприємства ставиться концепція маркетингового 

управління. Саме використання в своїй практиці маркетингової концепції 

дозволить підприємствам сформувати ефективну систему стратегічного 

маркетингового управління підприємством, забезпечуючи тим самим високу 
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конкурентоспроможність та якісну адаптацію до ринкових умов. При цьому 

для повноцінного функціонування системи стратегічного маркетингового 

управління підприємством потрібно побудувати її якісне інформаційно-

аналітичне забезпечення з метою оптимального опрацювання інформаційних 

даних та прийняття ефективних стратегічних рішень. У сучасних умовах 

відбувається посилення ролі маркетингової інформації й вона поступово 

перетворюється на вагомий стратегічний ресурс, на основі якого 

підприємство вибудовує свої конкурентні переваги. 

Важливість маркетингової інформації як стратегічного ресурсу 

проявляється в ряді функцій, які вона покликана виконувати [3, с. 37]: 

– обслуговує всі рівні управління, починаючи від підготовки й 

ухвалення 

рішення до обґрунтування результатів його реалізації; 

– є специфічною формою взаємозв'язку, взаємодії підрозділів 

підприємства; 

– є безпосередньою причиною вибору підприємством визначеної 

стратегії 

діяльності, що забезпечує досягнення поставленої мети. 

Маркетингова інформація посідає основне місце в системі підтримки 

стратегічних рішень. Така система рішень призначена для об’єднання 

ринкової інформації із різноманітних джерел у базу даних, з якими особи, які 

розробляють рішення, можуть легко взаємодіяти, швидко виявляти проблеми 

і знаходити відповіді на аналітичні питання. 

Підприємство залежно від свого виду діяльності може перебувати в 

певному середовищі, на яке буде впливати різна кількість чинників. У зв’язку 

з цим, підприємствам доцільно здійснювати побудову своєї інформаційно-

аналітичної системи забезпечення маркетинговими даними залежно від 

ступеня невизначеності середовища, в якому воно знаходиться, 

зосереджуючи при цьому свою увагу на чинниках, які на нього впливають. 
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В умовах сучасної невизначеності ринкового середовища та підвищення 

ефективності стратегічного управління для підприємства можна сформувати 

такі основні напрямки дослідження: 

– перспективи розвитку товару підприємства чи послуги на ринку 

(оцінювання попиту та потреби споживачів, вивчення їхнього відношення до 

фірми); 

– можливість розширення та виходу на нові ринки; 

– дослідження та визначення нових потреб на ринку й пошук 

незадоволеного попиту споживачів для можливості підприємства зайняти 

нову нішу; 

– спостереження за появами новинок на ринку товарів-замінників і 

товарів, які можуть вплинути на стратегічні й тактичні цілі підприємства; 

– експерименти з розширення асортименту, надання нових послуг, 

формування нового ринкового попиту на новий чи вдосконалений товар; 

– спостереження, збір та оцінювання дій конкурентів на ринку, вивчення 

та аналіз сильних та слабких сторін конкурентів; 

– прогнозування майбутнього розвитку діяльності підприємства на 

ринку; 

– пошук нових можливостей для примноження капіталу підприємства як 

на даному ринку, так і поза його межами. 

З вищевикладеного матеріалу стає очевидним, що сьогодні, бурхливо 

змінюючись, ринкове середовище диктує свої умови функціонування 

суб’єктам господарювання. Нині підприємствам для забезпечення високої 

конкурентоспроможності потрібно ефективно адаптуватися до ринкових 

змін, приймаючи правильні стратегічні управлінські рішення, враховуючи 

ринкові потреби споживача. Саме тому ефективним засобом забезпечення 

якісної адаптації до зміни зовнішніх умов та прийняття оптимізованих 

рішень виступає маркетингова інформація. 
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Кризові явища у світовій та вітчизняній економіці приводять до 

необхідності пошуку нових підприємницьких інструментів стабілізації 

господарської діяльності. Нестача власних фінансових ресурсів,розриву 

виробничо-господарських зв’язків між підприємствами загострюють умови 

їх господарювання. Такі обставини знижують ділову активність підприємств, 

рівень їхньої конкурентоспроможності та посилюють імовірність 

банкрутства.  

Практика показує, що найкраще у світовій економіці виживають і 

розвиваються ті підприємства, які мають високій рівень корпоративної 

репутації. Вони здатні формувати навколо себе свою репутаційну аудиторію 

та бути надійними гарантами свого продукту та своєї діяльності. Для того, 

щоб якісно управляти корпоративною репутацією, необхідно мати 

інформацію про її стан та перспективи розвитку, яку можуть надати 

результати оцінки та аналізу ділової репутації підприємства. 

Питання сутності, визначення та оцінки корпоративної репутації 

підприємства розглядали у своїх роботах провідні вітчизняні й зарубіжні 

вчені: В.М. Костюченко, І.А. Бланк, В.В.Ковальов, О.Е. Кузьмінська, Л.І. 

Лук’яненко, М.Р. Лучко та інші. 

На сьогоднішній день існує безліч методик оцінки ділової репутації. У 

даній статті проведена спроба систематизації методик, розглянуті деякі з них 

з виділенням їх достоїнств і недоліків 

Ураховуючи вартісні показники фінансового аналізу, коли оцінювання 

корпоративної репутації будується на результатах нарощування вартості 

компанії, професор А.П. Іванов запропонував підхід, що ґрунтується на 

послідовності виникнення ризиків в оцінюванні корпоративної репутації 

компанії. Особливість цієї послідовності виникнення та обліку ризиків 

полягає в тому, що в ній не подано динаміку факторів визначеності. Вчений 

наводить приклад, описуючи, що в традиційних моделях грошових потоків 

припускається, що аналітик зможе розрахувати визначені значення 

параметрів, а основні фактори ризику будуть ураховані в ставці дисконту. 
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При цьому ставка дисконту має бути незмінною за роками життєвого циклу 

підприємства або продукції. Але на різних стадіях, наголошує А.П. Іванов, 

ступінь ризику різний, оскільки вплив чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища, як правило, слабко прогнозований [3]. 

У дослідженнях І.Ю. Вар’яша, варто звернути увагу на методику 

оцінки інтелектуальної власності, до якої відноситься й корпоративна 

репутація, яка передбачає середню вартісну оцінку, проведену трьома 

незалежними способами: оцінку ринкової вартості, оцінку методом затрат та 

експертну оцінку. Спеціалізуючись здебільшого на банках, І.Ю. Вар’яш 

визначає ринкову вартість як різницю між запропонованою покупцем ціною 

даного бізнесу та ринковою ціною активів. Метод затрат передбачає оцінення 

банком своїх внесків у формування та підтримку корпоративної репутації – 

підвищення кваліфікації персоналу, формування інвестиційних потоків на 

основі створення та підтримки відповідних баз даних, вартість товарного 

знака (бренду), найменування місця походження товару (послуги), 

авторських прав та іншої інтелектуальної власності. [2, с. 84]. 

Зобкова Ж.О., Пахомов А.В. та Пахомова О.А. в оцінці репутації 

виділяють два підходи – кількісний та якісний, наголошуючи, що всередині 

них існує безліч способів оцінки корпоративної репутації, і це лише 

відображає існуючу різноманітність у визначенні цього поняття. У 

дослідженні цих авторів розглянуто ті підходи, які в практичній діяльності 

отримали найбільше поширення. Серед них: метод надлишкового прибутку, 

метод надлишкових ресурсів, оцінка ділової репутації на основі показника 

об’єму реалізації продукції, метод оцінки на основі показника собівартості, 

моделі оцінки на основі показника ринкової капіталізації. До якісного 

підходу відноситься метод соціологічних опитувань та експертний метод, 

причому їх послідовники вважають, що підрахувати точну вартість гудвілу 

не можна, а лише зафіксувати її зміну – у гірший чи кращий бік (що є 

вагомим недоліком, на думку цих авторів).  
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Гребешкова О.М., крім вищезгаданих, основними підходами до 

визначення вартості гудвіла називає такі: поточна дисконтована оцінка 

майбутнього надприбутку; метод оцінки з використанням мультиплікатора. 

Крім того, у працях цього автора цікавими, на нашу думку, є стратегії 

розвитку корпоративної репутації залежно від її рівня (від критичного до 

високого). Проте О.М. Гребешкова вважає, що доповнення кількісних 

показників якісними оцінними характеристиками є важливим, оскільки «на 

репутацію сучасної компанії все більший вплив здійснює не сьогоднішнє її 

положення, а здатність до розвитку» 

Даулінг Г. для проведення аналізу репутації рекомендує триетапний 

підхід. По-перше, необхідно визначити за допомогою методів якісного 

аналізу характеристики іміджу та репутації, систему цінностей та результати, 

що ними виражаються та очікуються різними групами корпоративної 

аудиторії. По-друге, провести опитування корпоративної аудиторії для того, 

щоб дізнатися думку про компанію та її конкурентів, крім цього, необхідно 

скласти короткий опис ідеальної організації. По-третє, провести 

статистичний аналіз, щоб дати кількісну оцінку корпоративному іміджу й 

репутації та визначити наявні переваги та недоліки [5]. При цьому Г. Даулінг 

здійснює детальний опис можливих питань у дослідницьких інтерв’ю, 

виділяє з-поміж інших метод перцепційного квартирування, який 

використовується для визначення проблеми розподілу характеристик 

підприємства (лідерство, порядність, соціальна відповідальність та ін.) між 

різними організаціями. 

Існуючі на даний момент методи визначення вартості ділової 

репутації компанії не є універсальними. Не можна з упевненістю сказати, що 

розщитана за допомогою них вартість GW - точний показник. Поки що немає 

методу, який би враховував у вартості корпоративної репутації такі елементи 

GW як кваліфікація працівників, репутацію топ-менеджменту, вигідне 

економічне положення та ін. В розглянутих методах існує ряд переваг і 

недоліків, які наведені в табл.1 
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Таблиця 1. Переваги та недоліки методів обчислення корпоративної 

репутації підприємства 

Метод Формула Переваги Обмеження 

Надлишкових 

прибутків 
V=MA+GW

NOI − MA × 𝑅𝑒

𝑅𝑞
 

де V - вартість 

підприємства; MA - вартість 

матеріальних активів; NOI- 

чистий 

операційний дохід; Re - 

коефіцієнт капіталізації 

чистого доходу від основної 

діяльності; Rq - коефіцієнт 

капіталізації 

нематеріальних активів 

Ураховує 

невідображені в 

балансі НМА, що 

забезпечують 

дохідність на 

активи та на 

власний капітал 

вище 

середньогалузевого 

рівня. 

1. Проблемою під 

час використання є 

правильність вибору 

ставки капіталізації 

для розрахунку 

вартості гудвілу.  

2. Оцінювач 

повинен прибрати 

неопераційні доходи 

з фактичного 

чистого прибутку 

Надлишкових 

ресурсів 
𝐺𝑊 = (

𝑀

𝑅
− 𝑇𝐴) 𝜔 

де М - чистий 

прибуток; R - 

рентабельність сукупних 

активів; TA - вартість 

сукупних актиів; ω - частка 

власних коштів у структурі 

пасивів підприємства. 

Ураховує ефект 

використання не 

лише власних, але  

й залучених коштів 

Допущення того, що 

отримання прибутку 

забезпечується лише  

чистими 

скорегованими 

активами та що 

надлишкові ресурси 

формуються лише за 

рахунок власних 

коштів 

Оцінка на 

основі 

показника 

об’єм 

реалізації 

продукції 

𝐺𝑊 =
�̅� − 𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅𝑞

𝑎
 

де M - середньорічна 

величина чистого прибутку 

оцінюваної компанії; ÅBIT - 

середньорічний обсяг 

виручки оцінюваної 

компанії; Rq - 

середньогалузевої 

коефіцієнт рентабельності 

продукції; a - коефіцієнт 

капіталізації збиткового 

прибутку, який 

забезпечується сукупністю 

нематеріальних переваг 

Урахування 

сукупності вартості 

НМА за 

допомогою 

коефіцієнта 

капіталізації 

1. Розуміння гудвілу 

лише як 

надлишкового 

прибутку, а не як 

активу.  

2. Необхідна 

інформація з 

середньогалузевих 

коефіцієнтів 

рентабельності 

Оцінка на 

основі 

показника 

ринкової 

капіталізації 

𝐺𝑊 = ∑ 𝑚𝑖 × 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐴𝑁𝐶 

де n - кількість різновидів 

акцій корпорації; mi - обсяг 

випущених акцій i-того 

виду; Ci - курс акції i-того 

виду [4, с.289], [6] 

Абсолютна 

похибка значно 

менша, ніж під час 

капіталізації 

загального 

прибутку (за умови 

грамотних 

розрахунків) 

Важливо правильно 

розрахувати 

середньогалузеву 

норму на капітал і 

грамотно зробити 

всі розрахунки 

коефіцієнта 

капіталізації 

Якісні методи оцінки репутації 
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Експертний 

метод 

Рейтингова оцінка за 

обраними якісними 

показниками оцінки 

Очевидна думка 

контрагентів щодо 

підприємства та 

його діяльності 

Можна лише 

зафіксувати зміну 

репутації – у гірший 

чи кращий бік Метод 

соціологічних 

опитувань 

Опитування споживачів, 

постачальників за 

допомогою анкетування, 

інтерв’ю та ін. 

 

Як видно з вищезазначеного, при визначенні вартості корпоративної 

репутації підприємства недостатнім є застосування лише кількісних методів, 

які побудовані на основі оцінки гудвілу підприємства. Застосування якісних 

методів, зокрема, методу експертних оцінок, також має певні обмеження при 

оцінюванні репутації підприємств. Таким чином необхідно використовувати 

симбіоз якісних та кількісних методів оцінки репутації підприємства. 

Отже, проведений аналіз існуючих методів оцінки корпоративної 

репутації дозволяє зробити висновок, що дане питання знаходиться на 

розгляді у багатьох науковців та є актуальним для підприємств будь-якої 

сфери економічної діяльності. Але, незважаючи на велику кількість методів, 

розглянутих вище, у кожному з них є свої переваги та обмеження у 

використанні. Єдиного підходу, який би враховував усі компоненти ділової 

репутації та її особливості, на сьогодні не існує, що спонукає науковців до 

генерування нових ідей та розробки нових підходів або удосконалення вже 

існуючих. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Маркетингова стратегія як механізм забезпечення 

конкурентоспроможності сучасних організацій 

У статті визначено сутність і зміст маркетингової стратегії, її основні 

риси, трактування терміну відомими науковцями. Виділяються основні 

функціональні стратегії, як окремі блоки в рамках головної стратегічної 

концепції. 

Ключові слова:маркетинг, маркетингова стратегія, характерні риси 

маркетингової стратегії, функціональна стратегія, стратегія бізнес-

одиниць, корпоративна стратегія. 

У сучасних умовах господарювання кожне підприємство забезпечує 

ефективне управління своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому 

необхідно знати, як дослідити ринкові можливості, як провести відбір 

цільових ринків, як розробити ефективний комплекс маркетингу й успішно 

управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Підприємства 

застосовують стратегічний маркетинг з метою пошуку рішень, спрямованих 

на задоволення потреб і отримання у споживачів переваг порівняно з 

http://eco-science.net/m/archive2015/366--7169.html
http://eco-science.net/m/archive2015/366--7169.html
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конкурентами. Обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству 

функціонувати в несприятливому зовнішньому середовищі. Предметним 

ядром і основною категорією стратегічного маркетингового планування є 

маркетингова стратегія. Вибір стратегії залежить від ситуації, у якій 

знаходиться підприємство, тому маркетингові програми, як короткострокові, 

так і довгострокові, потребують розроблення і застосування такої стратегії, 

яка за заданих умов максимально відповідала б державній економічній 

політиці і водночас забезпечувала б комерційним структурам необхідну 

ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість у результатах 

праці, що й обґрунтовує актуальність теми дослідження. 

Метою статті є розкриття сутності і змісту маркетингової стратегії, 

виділення основної функціональної стратегії. 

У процесі формування стратегії управління підприємством створюється 

підсистема функціональних стратегій, які розробляються щодо визначальних 

напрямків діяльності підприємства. Стратегія в організаціях існує на різних 

рівнях: на корпоративному, на функціональному рівнях та на рівні бізнес-

одиниць. Маркетингові стратегії –це комплекс пріоритетів стратегічного 

характеру, які застосовуються організацією для реалізації поставлених цілей 

[3].  

Корпоративна стратегія - це стратегія, яка відноситься до фірми і 

визначає напрямок її розвитку, сфери діяльності, систему взаємовідносин 

фірми з іншими суб'єктами господарювання та приводить фірму до її цілей.  

Стратегія бізнес-одиниць - це комплексна програма діяльності 

підприємства з виробництва та реалізації продукції в ринкових умовах [2].  

Функціональна стратегія наочно позначає конкретні функції фірми в 

рамках загальної стратегії. Дана стратегія показує ступінь донесення ідеї 

стратегічного планування від вищого рівня управління до всіх без винятку 

структурних підрозділів. До основних функціональних стратегій, що 

розробляються як окремі блоки в рамках головної стратегічної концепції, 

належать фінансова, маркетингова, виробнича, стратегія управління 
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персоналом та ін. Реалізація функціональної маркетингової стратегії 

спрямована на створення комплексу конкурентних переваг й ефективне 

використання підприємством можливостей з боку ринку для досягнення його 

стратегічної мети [1]. Для ефективної реалізації стратегії підприємства 

необхідно розробити маркетингову програму, що дозволить оптимально 

об’єднати виробничі можливості й кон’юнктурні умови ринку, визначити 

продуктовий профіль підприємства; провести сегментацію ринку і 

диференціацію портфеля продукції на товарні групи, виробництво яких буде 

здійснюватися з урахуванням оптимального завантаження потужностей і 

розподілу сировини. Розроблення й реалізація маркетингової програми, як і 

вся стратегія, містить ключові фактори успіху у сфері товарів та послуг, що 

повинні бути встановлені та чітко сформульовані. Якщо не будуть 

прийматися маркетингові заходи, то варто очікувати подальшого скорочення 

продажів і втрати ринку внаслідок його захоплення конкурентами. Заходи 

мають бути розроблені й подані у вигляді конкретних рекомендацій до 

виконання  програми. 

Справжня робота аналізуєформуваннямаркетинговоїстратегіїфірми. В 

цілому будь-яку стратегію можна визначити як інноваційну модель дій для 

досягнення поставлених цілей. Її змістом є специфічний набір правил, що 

допомагає виявити основні напрямки діяльності, на які слід сконцентрувати 

увагу.  

Маркетингова стратегія визначає, як правильно сформувати структуру 

маркетингу, щоб залучити і задовольнити цільові ринки і досягти ціль 

організації [4]. Головне завдання маркетингової стратегії - правильно 

спланувати продукцію, канали збуту, просування і цінову політику.  

Поняття маркетингової стратегії багато дослідників визначають по-

різному. Один з варіантів свідчить, що маркетингова стратегія - це 

формування цілей, досягнення їх і вирішення завдань підприємства-

виробника по кожному товару, по кожному ринку на визначений період. Щоб 

фірма могла успішно здійснювати виробничо-комерційну діяльність 
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відповідно до поточної ринкової ситуації і реальних можливостей 

підприємства, повинна бути сформована стратегія [5].  

Філіп Котлер, один з провідних фахівців в даній області визначає 

маркетингову стратегію як раціональну логічну побудову, керуючись якою 

фірма розраховує вирішити свої маркетингові задачі. Вона включає в себе 

конкретні стратегії по цільових ринках, комплексмаркетингу і обсяг витрат 

на маркетинг [6]. Стратегія маркетингу повинна точно визначати сегменти 

ринку, на яких фірма повинна сконцентрувати основний обсяг своїх зусиль. 

Після того, як стратегія маркетингу успішно розроблена, фірма може 

приступати до розробки детальної програми заходів по виробництву і 

реалізації товару. У цей момент необхідно визначити відповідальних 

виконавців, встановити терміни і визначити рівень витрат. За допомогою 

даної програми підприємство може скласти бюджет на поточний рік.  

Після вибору відповідної концепції управління маркетингом 

(виробничої, товарної, збутової, традиційної або соціально-етичної) і 

стратегії розвитку, яка включає в себе чотири цільових напрямки (більш 

інтенсивне проникнення на ринки, освоєння нових ринків, розробка і 

виробництво нових товарів, диверсифікований розвиток) , компанія може 

визначити свої цілі для досягнення кінцевих бажаних результатів [7]. Щоб 

систематизувати отримані результати, будується «дерево цілей». 

 «Дерево цілей» (інакше «модель цільової орієнтації») - це сукупність 

цілей, яка представлена у вигляді ієрархії з безліччю рівнів, що будується для 

систематизації управління певним господарюючим суб'єктом. Дерево цілей 

будують зверху вниз від головної мети-вимоги до конкретних заходів. 

Основна мета стратегії (мета-вимога) складається з двох частин: зовнішньої і 

внутрішньої.[8] Зовнішня мета визначається відповідно до основної місії, 

внутрішня - відповідно до організаційно-правової форми господарюючого 

суб'єкта. У подібних моделях цілі розвитку домінують над цілями 

стабілізації, а стратегічні цілі переважають над тактичними.  
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При побудові дерева рішень використовується принцип альтернативних 

шляхів - під цілей. Далі вдаються до допомоги експертних оцінок і, з огляду 

на задані параметри, визначають кращий з них. Критерії дозволяють 

предметно оцінити значимість альтернатив відносно один одного. Важливо 

підібрати такі критерії, які відіграють провідну роль в предметній області. 

Альтернатива повинна бути оцінена на їх основі, так як інші, менш значимі 

критерії, можуть дати абсолютно інший результат.[9] 

Незважаючи на відмінності у визначеннях маркетингової стратегії, 

багато експертів погоджуються з думкою, що маркетингові стратегії - 

стратегії підприємства, деталізовані по областям діяльності підприємства, 

ринків (сегментів ринків) і часу. Маркетингові стратегії відповідають на 

питання: що?, коли? і як? буде виконано для найбільш ефективного 

досягнення цілей підприємства, і скільки це буде коштувати.  

Маркетингова стратегія складається з базових рішень, що визначають 

комплекс засобів маркетингу, включаючи інструменти формування і 

адаптацію (поновлення) асортименту товарів і послуг, ціноутворення, 

комунікацій і розподілу (збуту, продажів). [10] На вибір маркетингової 

стратегії впливає положення, потенціал і традиції діяльності установи 

(фірми, організації) на ринку, специфікою продукції, кон'юнктурою ринку. 

[11] Дуже велике значення має структура і методи управління установою, 

особистість керівника та інших осіб, які беруть участь в управлінні.  

Необхідно регулярно проводити ревізію і перегляд маркетингової 

стратегії – це одне з її істотних відмінностей від загальної стратегії 

підприємства. Ситуація на ринку змінюється досить часто. Таким чином, для 

виконання спільних установок, які можуть залишатися незмінними, 

необхідно застосовувати відповідні поточній ситуації методи. Маркетингова 

стратегія підприємства може бути розроблена як самим підприємством, так і 

стороннім кваліфікованим фахівцем.[13] 

Процес розробки маркетингової стратегії передбачає визначення 

цільових сегментів ринку і розробку стратегії позиціонування. Також 
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повинна бути розроблена стратегія, спрямована на підтримку і зміцнення 

взаємин із споживачами, і стратегія планування оновлених товарів. Розробка 

маркетингової програми має на меті визначення товарної стратегії, стратегії 

просування товару, його збуту (доведення до споживача) і цінову політику.  

Дослідники констатують той факт, що ефективність стратегії 

маркетингу багато в чому залежить від якості побудови маркетингової 

служби на фірмі, від структури вирішення завдань (на якому рівні і як вони 

вирішуються). 

 Велике значення має рівень підготовки фахівців-маркетологів, яким 

доручено вирішення завдань[11] Ефективність маркетингової стратегії так 

само залежить від інформаційного забезпечення: якість і кількість багато в 

чому визначають якість самого маркетингу.  

З усього перерахованого вище можна зробити висновок, що основними 

напрямками маркетингової діяльності є різні маркетингові стратегії, чітке 

дотримання яких забезпечує організації досягнення поставлених 

маркетингових цілей. [12] Які б не були обрані базові маркетингові стратегії 

фірми, головне, щоб вони мали, як теоретичне, так і практичне 

обґрунтування, дозволяли вирішувати поставлені перед організацією 

завдання і посилювали позиції на ринку. 
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ЕТАПИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Висвітлено основні етапи оцінки ресурсного потенціалу підприємства. 

Проаналізовано методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. 

Відмічено, що для отримання якомога вірнішого результату оцінки 

вартості потенціалу підприємства слід використовувати методичні 

підходи та методи (в рамках методичного підходу) комплексно, 

дотримуючись відповідного поетапного алгоритму. Це дозволить прийняти 

відповідні рішення щодо вирішення більш ефективного формування й 

раціонального використання наявних ресурсів підприємства.  

Ключові слова:потенціал підприємства,методичні підходи до оцінки 

потенціалу підприємства, вартість потенціалу підприємства, ресурсний 

потенціал,методи оцінки потенціалу підприємства. 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання обумовлюють 

зміну форм та методів управління економікою підприємства та вимагають  

нових підходів до визначення місця і ролі управління його ресурсами. Крім 

того, в останні роки з’являються все нові чинники ризику функціонування 

підприємств під впливом макро- і мікроекономічних чинників. Зважаючи на 

це,більш вагоме значення має підвищення ефективності управління 

ресурсним потенціалом підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідженням проблематики 

оцінки потенціалу підприємства  займалися такі науковці,  як:Бакулін І. В. 

Карпова В.,Краснокутська Н.С.,  Олексюк О.І.,  Рєпіна І.М.,  Супрун С.Д., 

Федонін О.С.,Хомяков В. І.та інші.   

Метою статті є узагальнення етапів оцінки потенціалу підприємства з 

використанням існуючих методів оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження.В ході наукового дослідження 
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з питань оцінки потенціалу підприємства використано джерела [1-8]. Для 

кращого розуміння порядку вибору й використання методів оцінки 

потенціалу підприємства, насамперед з’ясуємо, що ж являє собою 

«потенціал». В своєму етимологічному значенні термін «потенціал» 

походить від латинського potentia й означає «потужність, силу». Окремі 

науковці  визначають потенціал як узагальнену характеристику ресурсів, 

прив’язаних до місця і часу, або як виробничі відносини, що виникають між 

окремими працівниками, трудовими колективами, а також управлінським 

апаратом з приводу повного використання їхніх здібностей зі створення 

матеріальних благ і послуг. Найбільш  сучасними є визначення Н.С. 

Краснокутської, яка зазначає, що потенціал підприємства є можливостями 

системи ресурсів і компетенцій [3, c. 68] та В.І. Хомяков і І.В. Бакулін 

вважають, що потенціал – це джерела, можливості, засоби, запаси, які 

можуть бути приведеними в дію, використанні для вирішення конкретного 

завдання, досягнення певної цілі, а також можливості окремої особи, 

суспільства, держави, підприємства в певній галузі [6, c.11]. 

Досліджуючи зміст управління ресурсним потенціалом підприємства 

слід визначити необхідність забезпечення його підпорядкованості 

довгостроковим цілям розвитку підприємства. Основний зміст наших 

досліджень полягатиме у пошуку та реалізації найбільш ефективних форм 

вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу 

підприємства. Зокрема, маючи ясне уявлення про кожен елемент 

матеріально-технічних ресурсів та про фактори, що впливають на їх 

використання можна забезпечити на підприємстві ефективність 

використання основних та оборотних фондів, виробничих потужностей, що 

забезпечить зниженню витрат і ріст продуктивності праці. Так, матеріально-

технічну базу підприємства становлять основні та оборотні засоби 

підприємства, а також інші матеріальні цінності [1-4]. Їх структура 

відображає закон взаємозв’язку різних елементів, систему їх взаємодії у 

межах єдиного цілого. Основні засоби – це засоби праці, які багаторазово 
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беруть участь у процесі виробництва, тривалий час зберігають повністю або 

частково свою натуральну форму, а їхня вартість переноситься на 

вироблений продукт частинами у процесі їхнього зношування. Перенесення 

це здійснюється шляхом амортизації й утримання амортизаційного фонду. 

Необхідно враховувати також фактор морального зношування, у зв’язку з 

чим засоби праці повинні бути замішені це до їхнього фізичного зношування, 

оскільки відбувається безперервний процес створення нового, технічно 

досконалішого виробничого обладнання. Важливе значення в системі 

управління ресурсним потенціалом підприємства відіграє фінансове 

забезпечення розвитку економічних ресурсів підприємства. Загальна потреба 

у капіталі підприємства ґрунтується на його потребах в оборотних і 

позаоборотних активах. Ця загальна потреба у капіталі, що є необхідним для 

створення нового підприємства, включає дві групи майбутніх витрат 

(передстартові витрати, стартовий капітал); забезпечення оптимальності 

структури капіталу з позицій ефективного його функціонування. Умови 

формування високих кінцевих результатів діяльності підприємства в значній 

мірі залежать від структури капіталу, який використовується; забезпечення 

мінімізації затрат по формуванню капіталу з різних джерел. Ця мінімізація 

здійснюється в процесі управління вартістю капіталу; забезпечення 

високоефективного використання капіталу в процесі його господарської 

діяльності. Реалізація цього принципу забезпечується шляхом максимізації 

показника рентабельності власного капіталу при доречному для підприємства 

рівні фінансового ризику. Підприємства, що вводяться в дію, формують 

оборотні активи за рахунок коштів бюджету, пайових внесків членів-

засновників, надходження від емісіїцінних паперів. Ці кошти включаються у 

статутний фонд новоствореного підприємства. На вже діючих підприємствах 

власними джерелами фінансування оборотних активів є прибуток, що 

залишився в розпорядженні підприємства, надходження від емісіїцінних 

паперів. Структура капіталу, який використовується підприємством, визначає 

багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його 
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діяльності, впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу, 

визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності і в 

кінці формує відношення ступеню прибутковості і ризику в процесі розвитку 

підприємства. Формування структури капіталу невід’ємно пов’язане з 

особливостями кожної із його складових частин [1-4].  

Отже, формування економічних ресурсів підприємства здійснюється за 

рахунок інвестованого в них капіталу, який являє собою фінансові ресурси 

підприємства, спрямовані на формування його активів. Позиковий капітал 

являє собою фінансові кошти, залучені торговельним підприємствам для 

формування визначеної частки активів з зобов’язанням повернути їх 

заємодавцю в обумовлені строки.  

Здійснюючи огляд існуючих методів оцінки потенціалу підприємства, 

хочемо зазначити, що вони можуть бути об’єднані в дев’ять груп [1, 4, 6]: 

1)методи, які грунтуються на аналізі порівняльних переваг; 

2)методи, які грунтуються на теорії рівноваги підприємства і галузі; 

3)методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції; 

4)методи, які грунтуються на теорії якості товару; 

5)матричні методи оцінки конкурентоспроможності; 

6)інтегральний метод; 

7) метод, який грунтується на теорії мультиплікатора; 

8) метод визначення позиції в конкуренції з точки зорустратегічного 

потенціалу підприємства; 

9)методи, що грунтуються напорівнянні з еталоном. 

Щодо методичних підходів, то в практиці господарювання 

застосовуються три загальновизнаних підходи оцінки вартості потенціалу 

підприємства, кожен з яких характеризується власними методами та 

прийомами: 

- доходний підхід;   

- порівняльний (ринковий) підхід;  



108 

- підхід з погляду акумуляції активів - майновий (для підприємства як 

цілісного майнового комплексу) або витратний (якщо мова йде про оцінку 

окремих активів)[1-5, 7].  

Кожен методичний підхід дозволяє підкреслити певні характеристики 

об’єкта. Зокрема, з позиції використання доходного підходу основним 

фактором, що визначає вартість об'єкта, є доход, який цей об'єкт здатний 

генерувати. Чим більшим є доход, принесений об'єктом оцінки, тимбільшою 

є величина його ринкової вартості за інших рівних умов[4, с.70]. 

Порівняльний підхід припускає визначення вартості об'єкта власності за 

результатами порівняння його характеристик із характеристиками 

аналогічних об'єктів, угоди купівлі-продажу за якими вже здійснилися, а ціна 

цих угод відома. Основою ефективного застосування методів порівняльний 

підходу є якісний вибір повної і достовірної інформації про об'єкти-аналоги, 

яка є доступною в умовах існування активного ринку порівнянних об'єктів 

власності[4-7, 8]. 

Сутність майнового підходу полягає у визначенні вартості об'єкта влас-

ності як різниці між вартістю всіх його активів, оцінених окремо, і сумою 

залученого капіталу. Якщо об'єктом оцінки виступають окремі активи 

підприємства, то правомірно говорити не про майновий підхід, а про 

витратний, сутність якого в даному випадку полягає в калькулюванні всіх 

витрат, пов'язаних із відтворенням цього активу [4, с.128]. 

Вивчення особливостей застосування існуючих методичних підходів до 

ооцінки потенціалу підприємства, дозволяє виокремити узагальнені етапи 

процесу оцінки потенціалу підприємства: 

1 етап: формування завдання та мети проведення оцінки потенціалу 

підприємства, визначення об’єкта та термінів виконання оцінки; 

2 етап: збір та всебічний аналіз юридичної, фінансової, технічної та 

іншої інформації про підприємство - об’єкт оцінки; 
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3 етап: аналіз галузі, в якій функціонує підприємство: проблеми, 

перспективи розвитку, основні конкуренти, середня собівартість продукції, 

середня рентабельність, тощо; 

4 етап: аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 

даними фінансової звітності та управлінського обліку (аналіз фінансово-

майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, ділової 

активності,рентабельності); 

5 етап: вибір методичного підходу та методів оцінки потенціалу 

підприємства, виходячи з мети оцінки та наявної інформації; 

6 етап: безпосередньо обчислення вартості потенціалу підприємства та 

формулювання висновків щодо вартості об’єкта оцінки. 

Проведені вище дослідження дозволяють одержати комплексне 

уявлення про методичні основи оцінки потенціалу. В процесі оцінки 

потенціалу підприємства слід мати на увазі, що будь-який із 

використовуваних методичних підходів може допомогти визначити ті чи 

інші аспекти вартості підприємства чи окремого його складового елемента. 

Для отримання якомога вірнішого результату слід використовувати усі 

методичні підходи та методи (в рамках методичного підходу)комплексно, 

дотримуючись відповідного поетапного алгоритму. Отримані в результаті 

розрахунків значення показників, дозволяють прийняти відповідні рішення 

щодо вирішення проблем формування й раціонального використання 

наявних ресурсів підприємства, підвищення ефективності системи 

управління його ресурсним потенціалом, в цілому.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЦЕСАМИ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

Стаття містить результати  розробки комплексного підходу моніторингу 

процесів відтворення та збереження ресурсного потенціалу аграрного 

сектору економіки, що включає в себе науково-методологічний підхід, в 

якому визначені основні методи, принципи і функції управління процесами 

відтворення.  
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моніторинг показників відтворення, механізм управління відтворенням 

ресурсного потенціалу 

Стратегія розвитку аграрного сектору до 2020 року та популярні цільові 

програми сталого розвитку передбачають використання таких головних 

принципів розвитку аграрного сектору як: збалансованість його розвитку за 

економічними, соціальними та екологічними критеріями; створення умов для 

формування заінтересованого в довгостроковому ефективному 

господарюванні відповідального користувача (власника) землі; розвиток 

різних форм господарювання за умови пріоритетності формування 

господарств, що мають велику соціально-економічну роль для сільських 

громад [1]. Такі пріоритети обумовлюють актуальність розробки 

ефективного  механізму відтворення ресурсного потенціалу аграрного 

сектору, який повинен використовувати інструменти стратегічного та 

операційного менеджменту. 

Серед  вітчизняних науковців, що вивчали проблему ефективного 

відтворення ресурсного потенціалу  аграрного сектору та побудову 

механізмів управління та карт їх реалізації можна відокремити таких вчених 

як: В.А. Борисова [3]¸ О.М. Вишневська[4], О.О. Клокар [5], П. І. Коренюк 

[6], О.О.Прутська [7],. Результати досліджень свідчать про складність 

взаємодії між природними ресурсами, просторових і часових аспектів 

впливу, а також оцінки прямих і непрямих екологічних витрат і вигод [2]. 

Низка дослідників в своїх працях виокремлюють різні складові у 

використанні природних ресурсів. Але, розуміючи, що аграрне виробництво 

та життєдіяльність людини впливає на природні ресурси та, навіть входить в 

конфлікт з економічними інтересами, так, наприклад, найбільший рівень 

протиріч мають земельні та паливні ресурси, метою формування механізму 

відтворення ресурсного потенціалу процес збалансування інтересів та 

зменшення цих протиріч.  
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Мета дослідження – розробка механізму відтворення ресурсного 

потенціалу та стратегії його реалізації. 

Принципи формування механізму відтворення ресурсного потенціалу 

аграрного сектору економіки складаються з таких основних відомих 

принципів як системність, адаптивність, саморегуляція тощо. Але для того, 

щоб запровадити їх в стратегію управління процесами відтворення 

ресурсного потенціалу необхідно розробити загальний механізм відтворення 

ресурсного потенціалу з акцентуванням уваги на підмеханізми відтворення 

кожного виду ресурсів, моніторингу та регулювання процесів відтворення, 

розвитку сільськогосподарських територій. З урахуванням вищезазначеної 

позиції нами визначено основні складові механізму відтворення ресурсного 

потенціалу аграрного сектору економіки, а саме: відтворення природних 

ресурсів (екологічна складова); мотивація збереження та розвитку трудових 

ресурсів (мотиваційна складова); мотивація збереження та розвитку 

матеріально-технічної бази (матеріальна складова); інстутиційна складова 

(розвиток інституцій підтримки аграрного сектору економіки, аграрного 

виробництва, удосконалення відносин власності, поліпшення механізму 

управління господарською діяльністю підприємств; поліпшення механізму 

розвитку територій та їх громад тощо), економічна складова (підвищення 

економічної ефективності діяльності підприємств, використання природних 

ресурсів; економічне стимулювання підприємств і територіальних громад, 

сприятливі умови для інвестування та кредитування підприємств тощо); 

інформаційна складова (моніторинг та інформаційне забезпечення процесів 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки). Серед всіх 

складових, найбільше виокремлено, розвивається екологічна складова 

аграрного сектору.  

Система управління процесами відтворення ресурсного потенціалу 

аграрного сектору економіки має забезпечувати виконання ряду 

функціональних процедур (табл. 1). Представлені процедури механізму 

управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору 
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(РПАС) передбачають реалізацію основних функцій менеджменту на всіх 

рівнях управління.  

Розглянемо кожну функціональну процедуру детальніше. На жаль, 

публічна інформація на сайтах Міністерства аграрної політики та 

продовольства не містить стратегії щодо відтворення ресурсного потенціалу, 

а в Стратегії розвитку аграрного сектору визначені нами функціональні 

процедури представлені обмежено [1]. На нашу думку, гарантування 

продовольчої безпеки на довгостроковий період повинно передбачати 

відтворення ресурсного потенціалу. Що стосується процесів відтворення 

трудових ресурсів, то в стратегії визначена ціль сприяння розвитку сільських 

поселень та формування середнього класу на селі через забезпечення 

зайнятості сільського населення та підвищення їх доходів. Розвиток 

інвестиційних ресурсів представлено такими цілями як: 

підвищення інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору та 

фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств; 

підвищення конкурентоспроможності продукції, ефективності галузей, 

стабільності ринків; 

розширення участі України у забезпеченні світового ринку продукцією 

сільського господарства та продовольства.  

Відтворення природних ресурсів передбачає раціональне використання 

сільськогосподарських земель та зменшення техногенного навантаження 

аграрного сектору на довкілля.  

Таблиця 1. Функціональні процедури механізму управління процесами 

відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору 

Вид функціональної процедури Зміст функції управління 

Моніторинг стану ресурсного 

потенціалу аграрного сектору (РПАС) 

Моніторинг стану ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських територій та підприємств 

Аналіз стану РПАС Аналіз результатів моніторингу ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських територій та 

підприємств відповідно до показників забезпечення 

продовольчої безпеки; економічного потенціалу; 

екологічного стану, розвитку напрямів діяльності та 

розвитку територій та їх громад. 
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Аналіз факторів, що впливають на 

процеси РПАС 

Виявлення факторів, що впливають на процеси 

РПАС 

Аналіз наслідків господарської та 

життєвої діяльності та необхідність РПАС 

Виявлення наслідків господарської та життєвої 

діяльності, що зменшують РПАС та потребують його 

відтворення. 

Аналіз діяльності  інституцій та їх 

функцій в процесах РПАС 

Аналіз діяльності державних органів, 

підприємств, територіальних громад щодо 

відтворення РПАС 

Аналіз екологічного стану територій 

як складової РПАС 

Аналіз екологічного стану визначеної території 

Планування процесів відтворення 

РПАС 

Формування стратегії відтворення РПАС. 

Деталізація стратегії відтворення в планах 

державних органів, підприємств, територіальних 

громад 

Моніторинг та координація процесів 

відтворення РПАС 

Розробка системи моніторингу та координації 

процесів відтворення на всіх рівнях управління 

Мотивація учасників процесів 

відворення 

Формування заходів мотивації активної участі 

в процесах відтворення РПАС підприємств, громад, 

інвесторів 

Оцінка процесів відтворення РПАС Оцінка процесів відтворення РПАС для 

коригування та формування нових планів  

Джерело: Власна розробка автора  

В розділі фінансової політики, ми підтримуємо напрямок створення 

прозорих інструментів системи оподаткування аграрного сектору залежно від 

його економічних особливостей та соціальної ролі, пріоритет фінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів на засадах державно-приватного 

партнерства, а також вважаємо, що повинні бути прозорими документи щодо 

використання природних ресурсів аграрного сектору та їх відтворення. В 

пункті 7 Стратегії визначено раціональне використання природних ресурсів, 

залучених до господарського процесу в аграрному секторі з рахунок 

«впровадження системи моніторингу та контролю якості всіх земель 

сільськогосподарського призначення шляхом обов‘язкової агрохімічної 

паспортизації; створення умов для збереження, відтворення та підвищення 

родючості ґрунтів; регламентація розміщення у сівозмінах екологічно 

деструктивних культур відповідно до науково обґрунтованих норм; 

відновлення зрошувальних та меліоративних систем; стимулювання 

землекористувачів до раціонального використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення» [1]. 
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Стратегія відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору 

економіки повинна враховувати всі складові та використовувати сучасні 

інструменти стратегічного і тактичного планування та прогнозування. У 2030 

році Україна має досягти такого стану розвитку, «який дозволить більш 

ефективно використовувати власні природні ресурси, з урахуванням 

необхідності забезпечення ними прийдешніх поколінь. Видобувні галузі та 

галузі з переробки сировини повинні бути краще збалансовані розвитком 

малого та середнього бізнесу іншої галузевої спрямованості, а також 

впровадженням більш чистого виробництва, інновацій з ресурсо- та 

енергозбереження, розвитком високотехнологічних сфер виробництва»[8]. 

Екологічна стратегія передбачає розвиток екологічної мережі, у тому числі 

територій та об`єктів природно-заповідного фонду, за рахунок поступової 

відмови від екстенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва та 

екологічного відновлення ресурсів. Стратегія передбачає «зростання 

показників, притаманних моделі «зеленої» економіки, зокрема соціально-

відповідального та екологічно-орієнтованого бізнесу, має надати можливість 

створення в межах країни нових робочих місць, а посилення розширеної 

відповідальності бізнесу на фоні зростання екологічної свідомості населення 

призвести до зменшення обсягів утворення відходів, впровадження 

роздільного збирання твердих побутових відходів та якомога більш повної 

утилізації та перероблення» [1]. Протиріччя між економічною та екологічною 

складовими ресурсного потенціалу аграрного сектору можуть бути знижені 

при умові розвитку системи екологічного моніторингу на основі показників 

оцінки стану екологічної безпеки.  

При використанні природних компонентів потрібно враховувати як 

позитивний, так і негативний ефекти, які проявляються одразу ж, а іноді 

через деякий час у вигляді екологічних збитків.  

Окремим питанням є інформаційне забезпечення процесів відтворення, 

що включає в себе відкриті інформаційні ресурси для публічного 

моніторингу процесів збереження та відтворення природних ресурсів та 
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інформаційні ресурси підприємств, інших господарств щодо їх ресурсного 

потенціалу. Для сприяння розвитку інвестицій, інформація щодо ресурсного 

потенціалу територіальних громад може бути представлена на інвестиційних 

сайтах та біржах. Комплексне узгодження правового, економічного і 

фінансового напрямів державного регулювання сприятиме ефективності 

процесів відтворення ресурсного потенціалу, конкурентоспроможності 

аграрного сектору на довгостроковий період, розвитку 

сільськогосподарських територій. 

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити такі 

висновки: загальний механізм відтворення ресурсного потенціалу є базисом 

для реалізації стратегії відтворення та розвитку ресурсного потенціалу 

аграрного сектору економіки України. Комплексний підхід моніторингу 

процесів відтворення та збереження ресурсного потенціалу аграрного 

сектору економіки включає в себе науково-методологічний підхід, який 

визначає основні методи, принципи і функції управління процесами 

відтворення; системний підхід, результатом якого є систематизовані 

показники моніторингу відтворення; процесний підхід, сутність якого 

виявляється в детальному вивченні процесів відтворення; ситуаційний підхід, 

який дозволяє адаптувати загальні методи моніторингу до умов і ситуацій 

розвитку визначених територій та громад в умовах децентралізації 

управління.  
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. Важливим етапом процесу управління є 

визначення його ефективності в цілому й ефективності здійснення всіх 

управлінських функцій щодо розвитку. Здійснити оцінювання ефективності 

процесу управління за допомогою одного показника досить складно, тим 

більше, що не всі управлінські досягнення можна оцінити кількісно. Тому 

досить логічним є визначення ефективності управління розвитком ПТО за 

допомогою системи показників. 

Ефективність окремих заходів управління навчальним закладом 

пов’язана з раціоналізацією системи управління (зміна структури управління, 

норм управління і обслуговування; забезпеченість кваліфікованими кадрами 

тощо), можна оцінити за допомогою такого методу як факторний аналіз. При 

цьому слід обов’язково враховувати вплив інших факторів на форм 

навчального закладу (якість навчання, забезпеченість матеріально-

технічними ресурсами, кваліфікованими педагогічними кадрами, соціально-

відповідальний характер інклюзивного навчального середовища тощо).  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемам оцінювання 

ефективності управління професійно-технічним навчальним закладом 

присвячені праці таких вітчизняних вчених: В. Алфімов [1], В. Свистун, 

Г. Єльникова, Л. Петренко [2, 4], А. Гуралюк [3], О. Моргулець [5], 

І. Ніколіна [6], В. Олійник [7], Л. Сергеєва [8], Т. Шестаковська [9]. 

Формулювання цілей дослідження. 

Разом з тим, аналіз вітчизняних наукових здобутків показує, що серед 

науковців відсутня одностайність щодо можливості виміру рівня 

ефективності управління ПТНЗ. Це визначає наукові завдання даного 

дослідження: узагальнити підходи до визначення показників та критеріїв 
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ефективності управління ПТНЗ, методики оцінювання, яка б заслуговувала 

на довіру достовірністю отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вважаємо, що на сьогодення 

неможливо визначити єдину концепцію ефективності, що повністю 

задовольняла б потреби в оцінці діяльності всіх організацій та установ. Тому 

при визначенні ефективності управління діяльністю як економічних, так і 

соціально-педагогічних систем необхідно чітко розуміти, яка концепція 

покладена в основу розрахунків, які є недоліки й переваги обраної концепції, 

і обирати концепцію, доцільну для використання за конкретних умов. 

В. Олійник пропонує орієнтуватись на управлінські продукти й ступінь 

їх реалізації в навчально-виховному процесі [7]. Вчений зазначає, що 

визначення показника ефективності управління доцільно виконувати за 

такою формулою [7]:  
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де: ПЕі – показник ефективності управління відповідного рівня управління;  

ПНі – показник наявності і-го управлінського продукту;  

ПЯі – показник якості і-го управлінського продукту;  

ПРі – показник ступеня реалізації і-го управлінського продукту;  

n – кількість управлінських продуктів.  

Ми погоджується з В. Олійником, що така методика є найбільш 

доцільною й точною, проте для складної багаторівневої стохастичної 

соціально-педагогічної системи, якою є ПТНЗ кількість управлінських 

продуктів є достатньо великою й динамічно змінною, тому обчислення за 

формулою (1) будуть точними, але досить громіздкими.  

Алгоритм проведення оцінки ефективності функціонування навчальних 

закладів повинен включати, на думку Т. Шестаковської, наступні дії: 
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1. Збір інформації за всіма прийнятими показниками ефективності від 

кожного суб’єкта (запит на основні звітні дані та збір додаткової інформації 

шляхом проведення анкетування); 

2. Обробка отриманої інформації з метою виведення зведених даних по 

кожному регіону кількісних значень всіх показників ефективності; 

3. Оцінка значення кожного з показників по конкретному регіону згідно 

прийнятої оціночної шкали (в рамках встановленого максимального балу); 

4. Розрахунок регіональних значень кожного з прийнятих критеріїв 

ефективності як суми балів за всіма показниками, які в нього входять [9]. 

В. Свистун, Г. Єльникова, Л. Петренко, Л. Кузьмінська, Ю. Палькевич та 

Л. М. Сергеєва вважають, що ефективність професійно-технічної освіти 

можна вимірювати за такими напрямами або ж оцінювати за такими 

критеріями [2, 4]: 

- зміст професійного навчання та його комплексно-методичне забезпечення; 

- доступність професійно-технічної освіти; 

- трудова успішність випускників;  

- кадровий потенціал навчального закладу;  

- матеріально-технічна база; 

- фінансування. 

У зв’язку з тим, що управління є багатовекторним процесом, 

В. Свистун, Г. Єльникова та Л. Петренко пропонують оцінювання його 

ефективності здійснювати за допомогою наступних блоків показників 

(табл. 1.) [0]. 

Таблиця 1. Класифікація показників ефективності управління ПТНЗ 

БЛОК № 1 

Показники організації 

навчального процесу 

БЛОК № 2 

Показники кваліфікації 

кадрового складу та 

організації процесу 

навчання 

БЛОК № 3 

Фінансово-економічні 

показники 

динаміка державного 

замовлення та ступінь його 

виконання 

рівень кваліфікації 

педагогічних працівників середня зарплата випускника, 

який працює за спеціальністю 
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співвідношення потреби у 

працівниках профільних 

професій регіону та кількості 

випускників за цими 

професіями у регіоні 

вікова показники 

педагогічних працівників 

ступінь оновлення матеріально-

технічної бази 

питома вага випускників, які 

працюють за спеціальністю 

форми та системи оплати 

праці відповідно до 

кваліфікації 

витрати на 1 співробітника, їх 

структура 

ступінь відповідності 

навчальних програм галузевим 

вимогам розвитку 

національної економіки 

необхідність проведення 

перепідготовки кадрів 

витрати на 1 учня, їх структура 

середня кількість учнів у групі структура джерел фінансування 

кількість учнів у розрахунку 

на одного педагогічного 

працівника 

питома вага власних джерел у 

загальному обсязі фінансування 

 

Методика розрахунку показників оцінки ефективності функціонування 

ПТНЗ передбачає виокремлення чотирьох груп показників:  

– показники забезпеченості (організації) навчально-виховного процесу; 

– показники рівня задоволення потреб в освітніх послугах; 

– показники розвитку потенціалу; 

– показники економічності використання ресурсів. 

Процедура оцінки кожної з груп, представляє собою послідовні дії 

щодо розрахунків окремо виділених показників (табл. 2-5) [9].  

Таблиця 2. Показники забезпеченості  навчально-виховного процесу 

ПТНЗ 

№ Найменування 

показника 

Спосіб розрахунку Необхідність застосування 

1 Частка педагогічних 

працівників з вищою 

освітою, % (Р1) 

Р1 = (Кво / Кзаг) х 100 

де Кво – кількість членів 

педагогічного персоналу з 

вищою освітою; 

Кпед – загальна кількість 

педагогічного персоналу 

Показник дозволяє оцінити 

рівень кваліфікації 

персоналу. Використання 

педагогічного персоналу з 

вищою освітою 

ефективніше, ніж вчителів 

без освіти та великим 

стажем. 

2 Частка додаткових 

освітніх програм, % 

(Р2) 

Р2 = (ОПдод / ОПзаг) х 100 

де ОПдод – число додаткових 

навчальних програм; 

ОПзаг – загальне число 

навчальних програм 

Показник дозволяє 

визначити рівень додаткової 

компетенції, який 

отримують учні. 
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3 Забезпеченість 

навчального процесу 

літературою, 

од./чол. (Р3) 

Р3 = (Л / Кзаг) х 100 

де Л – кількість одиниць 

навчальної літератури в 

бібліотеці; 

Кучн – кількість учнів 

Забезпеченість необхідною 

літературою впливає на 

якість освітніх послуг. 

Збільшення даного 

показника буде сприяти 

підвищенню ефективності 

 

Оскільки запропоновані показники являються якісно різнорідними за 

своєю суттю, не мають єдиних одиниць вираження та вимірювання то 

проведення оцінки використовується інтервальна бальна шкала оцінювання, 

при якій кількісні та якісні результати, що підлягають оцінці, переводяться за 

певним алгоритмом у відповідну кількість балів.  

Таблиця 3 – Показники рівня задоволення потреб в освітніх послугах 

ПТНЗ 

Найменування 

показника 

Спосіб розрахунку Необхідність 

застосування 

Частка предметів, які 

викладаються з 

використанням 

інноваційних методів, 

% (Р4) 

Р4 = (Пін / Пзаг) х 100 

де Пін – кількість предметів з 

інноваційною складовою; 

Пзаг – загальна кількість предметів 

Застосування 

інноваційних методів в 

освіті сприяє розвитку 

необхідних навичок і 

вмінь, підвищує їх 

якість 

Частка предметів 

профільного характеру 

в 10-11 класах, % (Р5) 

Р5 = (Ппр. / Ізаг) х 100 

де Ппр – кількість предметів 

профільного навчання; 

Пзаг – загальна кількість предметів. 

Наявність профільних 

предметів підвищує 

рівень задоволення 

потреб в послугах 

навчальних закладах 

Якісна успішність за 

результатами року, % 

(Р6) 

  

Частка учнів 

переможців олімпіад 

різних рівнів, % (Р7) 

  

Кількість випускників, 

працевлаштованих, % 

(Р8) 

Р6 = (К4та5 / Квип) х 100 

Р7 = (Кп / Кучн) х 100 

Р8 = (Кпо / Квип) х 100 

де К4та5 – кількість випускників, 

які склали зовнішнє незалежне 

оцінювання на рівні, який 

відповідає оцінці 4 та 5; 

Кп – кількість учнів, які стали 

призерами; 

Кпо – кількість випускників, які 

працевлаштувались; Квип – 

загальна кількість випускників; 

Кучн – загальна кількість учнів. 

Показники 

характеризують рівень 

знань учнів за певний 

проміжок часу 

У рамках даної методики пропонується проводити оцінку на основі 

статистичних даних, зібраних в результаті експертного опитування, і з 

використанням методів статистичного аналізу. 

Таблиця 4. Показники розвитку потенціалу ПТНЗ 
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Найменування 

показника 

Спосіб розрахунку Необхідність застосування 

Забезпеченість 

навчальними 

площами у 

відповідності до 

нормативів, % (Р9) 

Р9 = (Офакт / Онорм) х 100 

де Офакт – фактичне забезпечення 

навчальними площами на 1-го 

учня; 

Онорм – нормативне забезпечення 

навчальними площами на у учня 

Даний показник дозволяє 

оцінити можливість закладу 

забезпечити сприятливі 

умови для надання освітніх 

послуг 

Частка капітальних 

видатків на освіту в 

загальних видатках, 

% (Р10) 

Р10 = (Nкап / Nзаг) х 100 

де Nкап – сума капітальних 

видатків; 

Nзаг – сума загальних видатків 

Показник дозволяє оцінити, 

яка частка засобів 

навчальних закладів 

використовується на 

зростання матеріально-

технічної бази. 

Частка введених в 

експлуатацію 

навчальних 

закладів (за 

кількістю 

учнівських місць), 

% (Р11) 

Р11 = (Некс / Нзаг) х 100 

де Некс – кількість закладів 

введених в експлуатацію; 

Нзаг – загальна кількість 

навчальних закладів (за кількістю 

учнівських місць) 

Показник свідчить про 

рівень забезпеченості 

навчальних закладів 

необхідною кількістю 

учнівських місць 

 

Для збору інформації, необхідної для виявлення та оцінки показників, 

використовуються методи формалізованого опитування (в тому числі, 

електронного) за допомогою спеціально розробленої анкети, що містить 

питання закритого типу. Логіка і зміст питань анкети базуються на 

викладених вище нормативних уявленнях і виділених змістовних блоках 

інформації. 

Другий етап методики передбачає розрахунок інтегрального показника 

оцінки результатів діяльності навчального закладу. Як згадувалося раніше, 

для розрахунку інтегрального показника результатів діяльності ПТНЗ 

доцільно  застосовувати метод бальних оцінок. 

Таблиця 5. Показники економічності використання ресурсів ПТНЗ 

№ Найменування 

показника 

Спосіб розрахунку Необхідність застосування 

1 Видатки на 

забезпечення 

навчального процесу в 

розрахунку на 1-го 

учня, грн./чол. (Р12) 

Р12 = (Nзаг / Кучн) 

де Nзаг – видатки на загальну 

середню освіту; 

Кучн – кількість учнів 

Показники дозволяють 

порівнювати витрати 

навчальних закладів на 

одиницю відповідного 

показника 

2 Видатки на 

обслуговування майна в 

розрахунку на 1 

Р13 = (Nмайн / S) 

де Nмайн – видатки на 

обслуговування майна; 



124 

м
2
площі, грн./м

2
 (Р13) S – загальна площа 

навчальних закладів 

3 Кількість учнів на 1-го 

вчителя, чол. (Р14) 

Р14 = (Кучн / Кпед) 

де Кучн – кількість учнів; 

Кпед – кількість вчителів 

Інтегральний показник результатів діяльності установи, 

Т. Шестаковська вважає, доцільно визначати за формулою (2) 

 

max)(
1

int 


KWBF
n

i

ii                                      (2) 

 

При обмеженні обсягів ресурсів, що використовуються не більше 

виділених згідно кошторису: V≤ Vкошт, 

де, V – сума фактичних видатків з бюджету; 

Vкошт – сума фінансування затверджена в кошторисі; 

Fint – цільова функція моделі, яка відображає планові результати діяльності 

навчальних закладів. При додержанні обмежень у фінансуванні, максимальне 

значення функції свідчить про ефективність функціонування; 

Ві – бальне значення показника Р; 

Wі – частка показника Р в загальних результатах діяльності навчальних 

закладів; 

n – кількість показників; 

К – коефіцієнт структури використаних засобів. 

Показник результату розраховується на основі індивідуальних бальних 

значень окремих показників.  

Третій етап методики складається з визначення показника 

економічності використання загальноосвітнім закладом бюджетних коштів. 

Висновки. В процесі дослідження та аналізу різних методичних 

підходів, ми розглянули методики оцінки процесів функціонування та 

розвитку навчальних закладів, яка дозволять побудувати математичну 

модель оцінки ефективності діяльності ПТНЗ, вимірявши сукупний вплив 

усіх чинників, які здійснюють його. Оптимальними, в даному випадку, 
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вважатимемо під час аналізу такі показники, які в певній мірі 

враховуватимуть економічні, соціальні та педагогічні результати, і 

найголовніше, можуть бути розраховані (кількісно) в ході дослідження. 
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УДК 005.95 /96 (100) 

Гречко С. М. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто існуючі теорії мотивації, їх недоліки та взаємозв'язок. 

Визначено особливості мотивації працівників державних підприємств. 

Розкрито сутність матеріальних і нематеріальних важелів мотивації та 

шляхи їх використання.  

Ключові слова:персонал, державне підприємство, система мотивації, 

матеріальні й нематеріальні важелі, тарифна сітка.  

На сьогодні характерними особливостями реформування заробітної 

плати в умовах ринкової економіки є суттєве змінення відносин між 

державою та працівником із цих питань. Проблема організації оплати праці 

та її мотивації на державних підприємствах є однією із найбільш гострих. У 

сучасних обставинах заробітна плата втратила спроможність бути стимулом 

для бюджетних працівників. Адже мотивація є рушійною силою досягнення 

цілей як будь-якого підприємства, організації, так і суспільства в цілому. 

Питання мотивації персоналу ніколи не втрачає своєї актуальності на будь-

якому підприємстві і державне  не є виключенням.  

Заробітна плата та мотивація праці завжди знаходилися у центрі уваги 

вчених. Варто зазначити, що питанням правового регулювання заробітної 

плати, у тому числі заробітної плати працівників державних підприємств, 

займалися такі вчені-економісти, як: Шахбазов А. А., Скворцова Н. А., 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2050
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Назаренко В. В., Тонконог Т. Ю., Касилов І. І., Сімутіна Я. В., Покатаєва О. 

В. та ін. Але незважаючи на їх суттєві доробки, подальші дослідження в 

цьому напрямі необхідні з метою вдосконалення системи оплати праці 

працівників державних підприємств.  

Метою дослідження є висвітлення особливостей впровадження систем 

мотивації на державних підприємствах.  

Організація оплати праці справляє великий вплив на ефективність 

діяльності працівників державних підприємств. До основних факторів, що 

впливають на ефективність праці, можна віднести систему та форми оплати 

праці, мотиваційні механізми, що стосуються ефективності праці на 

державних підприємствах тощо [1, с. 48]. На основі проведеного дослідження 

слід зазначити, що провідна роль у мотивації належить заробітній платі як 

основній формі доходу працівників державних підприємств.  

Досліджуючи поняття та ознаки заробітної плати як правової категорії, 

з'ясовано, що термін «заробітна плата» з усіх інших термінів, які вживаються 

у чинному законодавстві, найточніше характеризує винагороду за працю як 

об'єкт трудових правовідносин, тому у ході вдосконалення трудового 

законодавства необхідно віддати перевагу саме цьому терміну [2, с. 375–376]. 

Визначаючи заробітну плату на державних підприємствах, з одного боку, 

підкреслюється специфіка праці на цих підприємствах, де не створюються 

будь-які матеріальні блага та, як наслідок, з іншого – вказується на те, що 

заробітна плата виплачується державою за рахунок бюджетних коштів [3, с. 

164–165]. Тому слід правовими засобами вдосконалити мотиваційний 

механізм оплати праці працівників державних підприємств.  

Труднощі для державних підприємств буде становити пошук способів 

мотивації співробітників до кращих результатів роботи. Роботу з мотивації 

персоналу на державному підприємстві слід починати з розробки чітких 

критеріїв оцінки персоналу, розробки схем прийняття рішень про скорочення 

персоналу. Велика ймовірність того, що співробітник, який відчуває 

небезпеку залишитися без роботи, буде краще виконувати свої обов'язки.  
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Система мотивації на державних підприємствах залежить від групи, до 

якої підприємство належить. Є дві основні групи. Перша – підприємство 

надає послуги, виконує роботи в ринковому секторі економіки. В такому разі 

підприємство може самостійно управляти як доходами, так і витратами. 

Держава може брати участь у тарифікації, створенні стандарту послуги, 

виконувати роль замовника. Такі підприємства отримують від держави 

компенсацію в частині соціальних послуг. Для цієї групи підприємств буде 

ефективна мотивація, яка стосується цінностей людей. У даній мотивації, 

крім матеріальних винагород, повинні бути присутніми нематеріальні 

потреби, такі, як повага, визнання, спілкування, самовираження, потреба в 

лідерстві.  

Друга група державних підприємств – які повністю фінансуються з 

державних бюджетів: муніципального, обласного. До них відносяться, 

наприклад, багато установ освіти, культури, спорту, метеослужби. Для 

співробітників таких організацій більш важлива самомотивація: у них є місія, 

яка лежить в основі їхніх життєвих принципів. Їх потреба – у визнанні їх 

значущості, їх заслуг у суспільстві. Основою мотивації тут повинна бути 

матеріальна складова. Але оклади і штат на таких підприємствах  

регламентуються державою. З метою визнання їхньої цінності для 

суспільства можна створювати нематеріальні стимули, наприклад: проводити 

конкурси на кращого співробітника, нагороджувати грамотами та пам'ятними 

подарунками.  

Подібна стимуляція і система цінностей більше підходить для людей у 

віці. Щоб залучити молодь на подібні підприємства, слід забезпечити їм 

прийнятні доходи для підтримки середнього стандарту життя.  

Важливими аспектами в системі стимулів державних підприємств є 

перегляд схем преміювання і додаткової винагороди співробітників, 

вибудовування більш чітких залежностей розміру премій від результатів 

роботи.  
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Особливості системи матеріальних стимулів у державних підприємств 

полягають у тому, що оклади і штатний розклад затверджується власником 

підприємства, наприклад міністерством. Але є преміальний фонд, який 

можна направити на виплату бонусів і змінної складової зарплати.  

Ще одна особливість державних підприємств полягає в тому, що ризик 

невиплати заробітної плати тут взагалі нижче, ніж у комерційних структурах. 

Таким чином, державні підприємства вже володіють мотивацією, 

спрямованою на стабільність. Але наявність зарплати теж не є мотивацією, 

вона сприймається як належне. А ось невиплата зарплати вже де мотивує. 

Якщо люди не отримують бонуси, вони вважають, що їх використовують. 

Система заробляння грошей мотивує тоді, коли в ній є три складові:  

- гроші виплачуються регулярно й у якості компенсації витраченого на роботу 

часу;  

- зарплата пов'язана з результативністю, яка залежить від узятих на себе 

ризиків, від обсягу виконаних завдань;  

- під час одержання прибутку виплачуються премії та бонуси за ефективність.  

Не можна побудувати справедливу систему матеріальної мотивації, 

якщо не будуть прозорими критерії оцінки прийняття рішень. Тому важливо 

розробити показники ефективності діяльності, адже їх наявність робить 

систему стимулів гранично об'єктивною. Як зазначають експерти з 

управління персоналом, доцільніше стверджувати систему мотивації і 

показники ефективності діяльності в січні і не міняти їх протягом року. Всі 

ідеї щодо поліпшення мотивації або впровадження нових показників 

ефективності діяльності можуть знайти застосування тільки в наступному 

році.  

Вкрай важливо систематично визначати рівень задоволеності 

персоналу. Підприємства, що приділяють цьому увагу, менш схильні до 

ризику крадіжки з боку співробітників. Крадіжка працівниками сприймається 

як компенсація того, що, на їхню думку, недодало їм керівництво.  
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На думку автора, для більшості працівників гроші – не єдиний критерій 

під час вибору роботи. Найбільше задоволення викликають не грошові 

винагороди, вони краще запам'ятовуються. Набагато ефективніше, якщо 

підприємство нагородить співробітника путівкою на відпочинок чи візьме на 

себе вирішення його особистих побутових проблем (оплату послуг житлово-

комунального господарства, ремонт), ніж виплатить йому ту ж суму 

готівкою.  

Слід розглянути нематеріальні важелі мотивації на державному 

підприємстві. Нематеріальна мотивація – все те, що отримує працівник від 

підприємства, крім бонусів і зарплати. З не грошовою винагородою важко 

догодити всьому персоналу. Щоб переконати всіх, цю частину мотивації 

потрібно пропагандувати серед співробітників.  

Приклади такої мотивації – система грейдингу, тобто розбивки 

співробітників за професійними категоріями з наявністю різних систем пільг 

і привілеїв у кожній категорії, або кафетерій-план [4, с. 26].  

Система грейдингу вже впроваджена на деяких підприємствах. Суть 

цього мотиваційного методу полягає в тому, що кожну посаду експерти 

оцінюють за сукупністю визначених підприємством факторів. На підставі 

такої оцінки посада отримує певний грейд (розряд), який гарантує 

працівнику відповідну заробітну плату. Але існує й недолік у цього методу – 

персонал структурують за знеособленим штатним розкладом, що фактично 

відповідає тарифній сітці.  

Але систему грейдів розробляють на підприємстві, враховуючи 

конкретні умови, тому її можна оперативно корегувати.  

Заключний етап – оцінка персоналу відповідно певному грейду, що 

нагадує за формою звичайну атестацію. На підприємствах, де головним 

активом є інтелектуальний потенціал працівників, до розрахунку 

приймаються не посади, а здібності і ділові якості спеціалістів, тобто такий 

підхід базується на ранжуванні працюючих, а не їхніх посад.  
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Кафетерій-план – меню з пропозицій нематеріальних стимулів, 

оплачувати яке потрібно балами за ефективну роботу. Іншими словами, 

співробітник накопичує за свою роботу бали. На підприємстві існує список 

пільг, якими може користуватися працівник, якщо у нього вистачає балів. 

Наприклад, для оплати компанією мобільного зв'язку співробітникові треба 

набрати 10 балів, оплати проїзду до роботи – 15 балів, оплати обідів у кафе – 

30, надання додаткового вихідного – 50 балів, оплати путівки – 500 балів. За 

такої системи мотивації з'являється ще один стимул – ілюзія свободи вибору. 

Ілюзія, оскільки вибір робиться із запропонованого набору можливостей, а не 

з того, що хотілося б.  

У процесі розробки стимуляції треба розуміти, що керує людиною. 

Деяких більшою мірою мотивує досягнення цілей, інших – комфортна 

атмосфера довкола. Для перших систему мотивації треба будувати на 

публічне визнання їх заслуг. Наприклад, вводити колірну відмінність у 

формі, вибирати на щомісячних зборах кращого співробітника і 

нагороджувати його грамотами або членством у закритому клубі. Для інших 

більше підійдуть винагороди у вигляді безкоштовного проїзду або знижки на 

оплату обідів.  

В умовах сучасного прискореного руху ринкової економіки, державні 

підприємства можуть залишитися без кваліфікованих кадрів, якщо не будуть 

впроваджувати інновації в систему мотивації персоналом. Але впровадити 

нову систему мотивації персоналом недостатньо. Треба корегувати її, 

досліджувати ефекти від інноваційних заходів, враховувати колишні 

помилки. Поширеною помилкою є створення системи мотивації «раз і 

назавжди». В цьому разі вона перетворюється на стандартну систему 

заохочень, за якою нагороджуються за вирішені завдання, але яка не 

стимулює до подолання майбутніх труднощів і досягнення спільних цілей. 

Підвищувати зарплату до нескінченності не можна, а от постійно 

підкреслювати співробітникові, що його цінують на підприємстві, можна. 
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Треба довіряти персоналу і хвалити його, і тоді співробітники будуть 

працювати з повною віддачею. 
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Вступ. Україна за роки своєї незалежності завдяки реалізації конкурентної 

політики пройшла шлях від планово-адміністративної системи 

господарювання до держави з ринковою економікою. У сучасних умовах 

значення конкуренції підвищується, що зумовлено її роллю в економіці як 

головного «двигуна» функціонування ринкового механізму. Апріорі будь-яка 

конкуренція – один із економічних засобів боротьби за споживача та 

становлення ефективного власника – суб’єкта господарювання. 

Наразі конкурентні стратегії мають виходити з розуміння діючих чинників 

конкуренції, які визначають її привабливість. Політика сприяння конкуренції 

та державне регулювання економічними процесами є важливою сферою для 

вітчизняної економіки, а підвищення її конкурентоспроможності є одним із 

шляхів виходу України на траєкторію сталого розвитку. Тому невипадково, 

що забезпечення розвитку конкуренції на товарних ринках є важливим 

фактором підвищення ефективного функціонування таких ринків та 

економіки в цілому, визначено як ключову проблему, на розв’язання якої 

спрямована Концепція Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 

2014-2024 роки, що була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19 вересня 2012 р. N 690-р. 

Сучасний розвиток ринкових відносин та конкурентного середовища 

вимагає постійного удосконалення форм та засобів державного 

регуляторного впливу на відносини конкуренції, пошуку критеріїв для 

встановлення меж державно-правового втручання у сферу конкуренції. Тому 

беззаперечним є той факт, що суттєвого значення набувають питання 

осмислення ролі держави у процесах забезпечення формування 

конкурентного середовища, змісту державного регулювання відносин 

конкуренції, а головне – розв’язання ключового питання розвитку 
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вітчизняного конкурентного законодавства: конкуренція як ціль чи як засіб 

розбудови високоефективної економіки? 

 Проблема державного регулювання ринкової конкуренції є досить 

актуальна при сучасній економічній ситуації. Важливу роль в дослідження 

цієї проблеми внесли Безум О., Беляневич Е.А., Журик Ю., Корчак Н.М, 

Кулішенко В., Шуміло І. та інші економісти та правознавці. Так, Н. М. 

Корчак застосувала творчий підхід до з’ясування змісту та виявлення 

особливостей базових понять конкурентного законодавства, а також вказала 

на прикладне значення необхідності володіння методологічними прийомами 

оцінки ринкової ситуації на предмет рівня її конкурентоспроможності чи 

монополізації. Останнє має важливе значення для вірного застосування 

численних понять оціночного характеру. 

Метою статті виступає огляд основних теоретичних питань у сфері 

державної політики щодо регулювання конкуренції. 

 Здійснюючи господарську діяльність суб’єкти господарювання 

прагнуть до одного – забезпечити собі найвигідніші умови на тому чи 

іншому ринку. Тим самим вони загострюють економічну конкуренцію на 

ринках. Однак деякі з них зловживають своїми можливостями, ігноруючи 

інтереси інших учасників ринкових відносин, а іноді досягають своїх цілей 

використовуючи засоби недобросовісної конкуренції. Для забезпечення 

існування добросовісної конкуренції на вітчизняних ринках, врахування й 

захист інтересів всіх без винятку учасників ринкових відносин повинна бути 

створена відповідна законодавча база, в чому проявляється правова функція 

держави [10, c.238]. 

Як свідчить досвід, ринкові механізми не завжди спроможні захистити 

як економічну конкуренцію, так і її учасників. Саме тому має важливе 

значення державне регулювання ринкових відносин, створення системи 

спеціальних механізмів, заходів та правил, які гарантують наявність 

конкуренції та її захист. 
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Основним методом державного регулювання економічної ситуації в 

державі є правовий метод. Його суть полягає в встановленні обов’язкових 

для виконання юридичних правил поведінки суб’єктів права. Якість 

правового регулювання залежить від того, як законодавчі органи формують 

юридичні норми, наскільки своєчасними, стабільними та повними вони є. 

З розвитком ринкових механізмів з’явилася потреба в існуванні 

особливої форми державного правового регулювання економіки – 

конкурентного законодавства. Це законодавство створює сприятливий 

правовий простір для розвитку конкуренції як необхідного елемента 

ринкових відносин шляхом встановлення певних правил добросовісної 

поведінки на ринку [11, c.123]. 

Перш за все, необхідно окреслити які саме правові інститути входять 

до конкурентного права. По-перше, це – право із захисту економічної 

конкуренції. По-друге – антимонопольне право, правове регулювання 

природних монополій та право із захисту від недобросовісної конкуренції [7, 

c.27]. Державна підтримка конкуренції забезпечує ефективність виробництва, 

відповідність між інтересами розвитку окремих суб'єктів господарювання, 

реалізацію політики модернізації в промисловості та існування різноманітних 

форм власності. 

Певні правові норми щодо захисту конкуренції визначені в Конституції 

України. В Конституції зазначено, що захист конкуренції здійснює держава. 

У ст. 42 Конституції визначено: «Держава забезпечує захист конкуренції у 

підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним 

становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 

недобросовісна конкуренція». Наявність конституційних гарантій захисту 

конкуренції є ключовим елементом державного регулювання ринкових 

відносин в Україні [6, c.92]. Перші засади формування антимонопольного 

законодавства були здійсненні в 1996 році створенням Антимонопольного 

комітету та прийняттям відповідного нормативного акту. 
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Наступним важливим кроком до створення антимонопольного 

законодавства стало прийняття в 2000 році Закону України „Про природні 

монополії”. Згідно з даними Антимонопольного комітету України, на 

початок 2005 року в Україні було зареєстровано 348 монопольних утворень. 

Тому дуже важливим для України є правове регулювання цих суб’єктів 

господарювання. 

Але не доцільно просто заборонити чи обмежити створення монополій, 

оскільки існують такі галузі, де технологічні й економічні умови виключають 

можливість існування конкурентних ринків. В цих галузях спостерігається 

жорсткий державний контроль за цінами та якістю товарів й послуг. 

Транспорт, зв'язок загального користування, виробництво і постачання 

електроенергії та інші підприємства цих галузей певною мірою підлягають 

такому контролю й регулюванню. В таких галузях українські законотворчі 

органи дозволили, як виняток, існування монополій. Ці структурні 

об’єднання отримали назву – природні монополії [8, С.136-137].  

Закон “Про природні монополії” визначає правові, економічні та 

організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних 

монополій в Україні. 

Держава здійснює антимонопольно-конкурентну політику та сприяє 

розвитку змагальності у сфері господарювання на основі Державної 

програми демонополізації економіки та розвитку конкуренції, що 

затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів 

України. 

Державна політика у сфері економічної конкуренції, обмеження 

монополізму у господарській діяльності та захисту суб'єктів господарювання 

і споживачів від недобросовісної конкуренції здійснюється уповноваженими 

органами державної влади (Антимонопольним комітетом і його 

територіальними управліннями в областях та місті Києві) й органами 

місцевого самоврядування. Антимонопольний комітет та його територіальні 

управління виконують безпосередню практичну роботу з реалізації 
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антимонопольної (конкурентної) політики та здійснюють контроль над 

антимонопольним законодавством (статус Антимонопольного комітету 

визначено Законом України "Про Антимонопольний комітет України"). А 

взагалі суб'єктами антимонопольної політики, які забезпечують процес 

демонополізації та розвиток конкуренції, окрім Антимонопольного комітету 

України, виступають також: ВР України, Президент України, КМ України, 

ФДМ України, центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, 

керівництво та трудові колективи підприємств, покупці. 

Але, все ж таки, з правової точки зору зазначені нормативні акти не 

вирішують всіх питань, що стосуються проблеми економічної конкуренції. 

Тому виникає потреба в прийнятті іншого нормативного акту, який би 

включав питання, що не розглянуті в інших нормах конкурентного 

законодавства. 

Реальність реалізації конкурентної політики така, що діяльність 

державного регулятора у сфері конкуренції (за винятком норм контролю за 

узгодженими діями й концентрацією) проводиться переважно в режимі 

розслідування подій, обставин, фактів у справах про порушення 

законодавства в режимі ex post, тобто за наслідками ринкових подій [1, c.67]. 

Конкурентну політику держави можна розглядати у вузькому та 

широкому сенсі. Вузький підхід характеризує її як політику захисту 

конкуренції. Широкий – базується на розумінні конкурентної політики як 

політики розвитку конкуренції. Остання зумовлена значенням вирішення 

проблем економічного зростання, розширення внутрішнього ринку країни. 

При цьому політика розвитку конкуренції (широкий підхід) значно 

різноманітніша за набором інструментів, ніж політика захисту конкуренції 

(вузький підхід). 

Політика розвитку конкуренції формується на основі принципу 

стратегічного державного управління довкола чотирьох векторів, кожний з 

яких включає набір заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, – 

розвитку більш ефективної конкуренції: лібералізація товарних ринків; 
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забезпечення сталого управління у сфері економічної конкуренції; посилення 

проконкурентних дій самих ринкових суб’єктів; підвищення 

конкурентоспроможності національних товаровиробників [2, c.29]. Розвиток 

конкуренції відображається через поліпшення показників, що 

характеризують стан і динаміку конкурентного середовища на вітчизняних 

товарних ринках. 

Від науково обґрунтованого розуміння сутності конкурентної політики 

залежить правильність механізму її реалізації. Механізм реалізації 

конкурентної політики – це сукупність методів, засобів та інструментів, які 

дають змогу попереджувати виникнення невиправданих економічних переваг 

окремих суб’єктів підприємництва на ринку. Це передбачає формування 

такого інституційного середовища, за яким дії ринкових суб’єктів, що 

порушують конкурентні правила, стають економічно невигідними. 

Методи та засоби конкурентної політики передбачають комплексну 

взаємодію інструментів, за допомогою яких забезпечуються належні 

параметри економічної конкуренції. Інструменти конкурентної політики – це 

державні правила (норми), що застосовуються для виконання конкретних 

завдань, передбачених розробленою політикою. Вони пов’язані між собою, 

причому кожен інструмент несе певне юридичне та економічне 

навантаження і має об’єктивні межі застосування. 

Державна конкурентна політика в Україні здійснюється за допомогою 

таких основних інструментів: правові норми захисту економічної 

конкуренції; правила попередження, обмеження та припинення 

антиконкурентної діяльності суб’єктів господарювання і органів управління; 

засоби припинення недобросовісної конкуренції; норми контролю за 

концентрацією суб’єктів господарювання; правила регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій.  

Методологічний інструментарій регулювання відносин у сфері 

конкуренції Н. М. Корчак розподілила на два рівні: (1) загальні (публічно-

приватні методи імперативного та диспозитивного спрямування) та (2) 
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спеціальні (аналіз бар’єрів для вступу (виходу) на товарні ринки суб’єктів 

господарювання; синтез інформації щодо кількісної та якісної структури 

ринку; визначення меж товарного ринку та монопольне (домінуюче) 

становище суб’єктів господарювання на ньому, в тому числі колективне 

домінування; системно-структурне дослідження відносин контролю) методи. 

Вперше обґрунтовано концептуальне положення про існування інтегрованого 

(основного) методу регулювання відносин у сфері конкуренції – позитивно-

корегуючий метод. Це пояснює той факт, що методологія даного 

дослідження побудована на концепції позитивного регулювання відносин 

конкуренції в цілому та позитивного обов’язку держави у цій сфері, зокрема. 

У вітчизняній науці здійснено комплексний аналіз питань, пов’язаних із 

державною відповідальністю у сфері конкуренції у взаємозв’язку та взаємодії 

позитивної та негативної її форм. Тому момент виникнення відносин 

відповідальності автором пов’язується як із фактом вчинення/виявлення 

правопорушення (при негативній формі відповідальності), так і з моментом 

покладення відповідних обов’язків (при позитивній формі відповідальності), 

який співпадає з реалізацією права на участь у добросовісній конкуренції. І 

хоча визнання факту існування позитивної форми відповідальності формує 

підґрунтя для дискусій, Н. М. Корчак переконливо обґрунтовує її розуміння 

як гарантію та водночас стимулюючо-забезпечувальний засіб 

«безперебійного» функціонування загальнорегулятивних відносин у сфері 

конкуренції, що узгоджується із дією презумпції ефективної (правомірної) 

конкуренції, сформульованої у преамбулі до Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

В основу дослідження умов застосування заходів господарсько-

правової відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції покладені 

два концептуальні підходи: 1) при кваліфікації дій суб’єктів господарювання 

як правопорушення у сфері конкуренції діє презумпція винної їх поведінки, 

яка підтверджується певними об’єктивними обставинами (характером дій); 2) 

кількісний склад об’єктивних умов застосування заходів господарсько-
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правової відповідальності у сфері конкуренції напряму залежить від 

характеру складу правопорушення – матеріальний чи формальний. На 

підставі можна обґрунтувати позицію щодо розуміння обов’язкових та 

виняткових умов відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції: 1) 

обов’язкова умова – протиправність діяння, встановлення та доведення якої 

потребує врахування додаткових та спеціальних її ознак; 2) виняткова умова 

– шкідливі наслідки та причинний зв’язок між ними та протиправністю 

діяння. 

Умовно шкідливі наслідки можна поділити на дві групи: 1) фактичні − 

це завдання чи можливість завдання шкоди у визначених законодавцем 

випадках; 2) юридичні − а) недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції; б) ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи 

споживачів; в) вплив на наміри осіб щодо придбання (замовлення) чи 

реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг 

суб’єкта господарювання.  

Важливо чітко розрізняти процес формування (розроблення) і процес 

реалізації конкурентної політики. Закон України "Про Антимонопольний 

комітет України" визначає одне з першочергових завдань і повноважень 

АМК України участь у формуванні та реалізації конкурентної політики [4, с. 

25]. Цей процес є політико-правовим механізмом формування змісту 

державних конкурентних рішень. Формуванням конкурентної політики 

держави слід вважати процес визначення цілей, пріоритетів, завдань, 

кількісних і часових характеристик, конкретних виконавців і необхідних 

ресурсів. При цьому важливо аналізувати інтереси усіх, кого зачіпатимуть 

прийняті державні рішення [3].  

Формування конкурентної політики ґрунтується на використанні 

достовірної інформаційно-статистичної бази. У цілому отримання 

об’єктивної інформації про стан конкуренції на національному ринку є 

складним завданням. На практиці воно перекладається АМК України на 
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учасників ринку, які зобов’язані надавати інформацію на відповідний запит. 

Однак, як правило, якість і об’єктивність такої статистики викликає сумніви.  

Гострою проблемою формування конкурентної політики в Україні є 

відсутність більш-менш надійної мікроекономічної статистики, що 

унеможливлює аналіз і контроль у сфері економічної конкуренції. 

Висновки. Право на участь у добросовісній конкуренції є похідним від права 

на підприємницьку діяльність як суб'єктивного юридичного права. Звідси – 

право на участь у добросовісній конкуренції є природним та невід'ємним 

правом людний. Крім того, держава відповідаючи перед людиною за свою 

діяльність, зобов’язана бути гарантом підтримки добросовісної конкуренції. 

Але слід наголосити, що, крім забезпечення правової основи для ринкових 

інститутів і захисту конкуренції, існує необхідність у виконанні державою 

низки інших економічних функцій. Ринковій системі як такій, властиві певні 

недоліки, що змушує уряд стимулювати і модифікувати її функціонування. 

Що ж стосується конкурентного законодавства, то на сьогодні воно 

практично сформувалось у цілісну систему захисту конкуренції, матеріальні 

норми якого відповідають принципам конкурентного права Європейського 

Союзу, і, за оцінкою європейських експертів, є найбільш досконалим не лише 

серед країн з перехідною економікою, а й серед багатьох країн Європи. В той 

же час забезпечення ефективності цих норм потребує відповідного механізму 

їх реалізації, завдяки створенню належної процесуальної бази конкурентного 

законодавства.  

Але найбільш невирішеною на сьогодні проблемою для ефективної 

реалізації конкурентної політики є прогалини та недосконалість правових 

процесуальних норм та їх систематизації. На нашу думку, питання 

систематизації і матеріальних, і процесуальних норм щодо регулювання 

конкурентних відносин є досить актуальним та нагальним. Ця систематизація 

може бути проведена шляхом кодифікації, що в майбутньому може 

відокремити від вже існуючих нову галузь права – Конкурентне право. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕТЕРМІНУЮЧИХ ФАКТОРІВ 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  НА МАРКЕТИНГОВУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА(НА ПРИКЛАДІ  ТОВ 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ») 

В статті розглянуто основні фактори, які впливають на формування 

зовнішнього маркетингового конкурентного середовища підприємства 

борошномельно-круп’яної галузі. Розкрито особливості діяльності ТОВ 

«Подільський край»  на ринку Вінницької області.  Визначено основні 

проблеми маркетингової діяльності підприємства та запропоновано шляхи 

їх розв’язання. 

Ключові слова: зовнішнє маркетингове середовище, борошномельно-

круп’яна галузь, макаронні вироби, ТОВ «Подільський край», маркетингова 

діяльність. 

Одним із ключових елементів ефективної діяльності підприємства  

борошномельно-круп’яної галузі на ринку є успішне формування комплексу  

маркетингу. Зростання значення споживача, його потреб та інтересів на фоні 

інтенсивних глобалістичних тенденцій стимулює вітчизняних виробників 

товарів та послуг до переходу на маркетингову концепцію управління.  
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Серед науковців, які приділяли значну увагу дослідженню та 

узагальненню зарубіжного досвіду маркетингової діяльності, можна виділити 

таких як Т. Амблер, І. Ансофф, Г. Армстронг, Р. Базел, Х. Хершген, Дж. 

Еванс, Б. Карлофф, Ж.Ж. Ламбен, Ф. Котлер, Т. Левітт, М. Портер та ін. До 

розробки теоретико-прикладних засад маркетингу долучилися вітчизняні 

науковці:  Л.В. Балабанова, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, 

В.М. Гринькова, В.Я. Кардаш, Є.В. Крикавський, Н.В. Куденко, О.Є. 

Кузьмін,  Л.Г. Ліпич, Л.А. Мороз, В.О. Морохова, М.А. Окландер, А.Ф. 

Павленко, П.Г. Перерва, С.В. Скибінський, Н.І. Чухрай та інші. 

Формування та реалізація маркетингових заходів зумовлені  

специфікою ринку, на якому працює підприємство. Борошномельно -

круп'яна промисловість входить до числа найбільш соціально значущих 

галузей агропромислового комплексу[4]. Основою продукцією є пшеничне 

борошно, яке займає близько 90% від загального обсягу пропозиції. 

Конкурентний ринок містить приблизно 1450 виробників, тим не менше, 70% 

ринку контролюється 62-74 великими виробниками. Хлібобулочні вироби, 

що виробляються з борошна необхідні всім в будь-якому віці. Саме тому 

основним критерієм продовольчої безпеки країни є стабільне забезпечення  

споживання продуктів обробки зерна [1]. 

Для розуміння специфіки формування ціни на борошномельну 

продукцію було проаналізовано структурний поділ собівартості при 

виробництві борошна. В цілому, вартість зерна становить приблизно 81 % від 

загальної вартості борошна, далі йдуть вартість електроенергії (6,5 %), 

вартість робочої сили (4 %), а також витратні матеріали та інші витрати (8,5 

%), відповідно до даних Міжнародної асоціації мірошників. Обсяг ринку 

борошна в Україні в основному орієнтований на внутрішній ринок і 

приводиться в рух за рахунок внутрішнього виробництва. Цей показник має 

тенденцію до зниження за останні кілька сезонів [3]. Основною причиною 

цього є скорочення чисельності населення в країні. В цілому досліджено 

структуру споживання борошна на українському ринку. 
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Проаналізовані зміни чисельності населення і виробництва 

борошномельних виробів свідчать про те, що за останні 5 років споживання 

хліба на душу населення скоротилося в середньому на 7 %. Одночасно 

спостерігається різке зростання споживання хлібобулочних виробів, що в 

цілому компенсує зниження споживання хліба [2]. В  результаті, протягом 

останніх декількох років один українець стабільно споживає майже 78 кг 

борошна на рік. Ціноутворення на продукцію борошномельної 

промисловості залежить від обсягу зібраного зерна, хоча це часто 

коригується Антимонопольним комітетом, Кабінетом Міністрів і Державним 

резервним фондом. За останні 5 років ціна нестримно зростала незалежно від 

обсягів виробництва (рис. 1). 

Рис.1.1 Виробництво борошномельної продукції 

 

Як видно з рис.1.1, динаміка виробництва борошна та хлібобулочних 

виробів в Україні, починаючи із 2011 року, показує тенденцію до зниження – 

разом із зниженням чисельності населення країни. Так, якщо у 2014 році 

було вироблено 2565 тис. тон борошна та 1561 тис. тон хліба, то у 2015 році – 

2358 та 1357 тис. тон, а у 2016 – вже 2161 та 1231 тис. тон відповідно.  

На території Вінницької області активно працює та розвивається 

виробниче підприємство ТОВ «Подільський край». На сьогодні компанія 

являє собою міцний союз сучасних підприємств, які мають необхідні 
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інструменти і ресурси для побудови власного замкнутого циклу виробництва: 

від поставок сировини з полів сільгоспвиробників, переробки та виробництва 

продукції до власних торгівельних місць.  

ТОВ «Подільський край» було засновано в 2000 році. Нині 

підприємство об’єднує борошномельний комплекс, макаронну фабрику та 

крупозавод. Також підприємство має власну пекарню, де використовує 

власну борошномельну продукцію. Для оцінки внутрішніх і зовнішніх 

факторів в діяльності  підприємства та визначення його конкурентних 

переваг застосовуюється такий метод як SWOT- аналіз. На підставі 

маркетингового дослідження, побудуємо матрицю SWOT- аналізу для ТОВ 

«Подільський край», яка має наступний вигляд.  (табл. 1).  

Таблиця 1. Матриця SWOT- аналізу для ТОВ «Подільський край» 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- наявність власного замкнутого циклу виробництва; 

- якісна продукція; 

- хороша репутація; 

- розширений асортимент продукції; 

- за ціною, якістю та привабливістю упаковки 

хлібобулочних виробів, продукція є 

конкурентоспроможною; 

- впізнаність торгової марки серед аналогів продукції; 

- тісний зв’язок між підрозділами; 

- добре розвинена інфраструктура підприємства; 

- нове сучасне обладнання; 

- наявність автопарку, що забезпечує відсутність 

додаткових транспортних витрат; 

- вихід на закордонні ринки (Молдова, Грузія, 

Азербайджан, Вірменія, Ліван, країни Африки, Європа 

продаж манки); 

- можливість розрахунку з споживачами відстроченим 

платежем; 

- сучасні виробничі потужності; 

- забезпечення складськими  приміщеннями; 

- фірми, які є лідерами ринку, зазвичай не 

звертають увагу, на нові або змінні запити 

покупців; 

- поява нових конкурентів, які 

пропонують  більш урізноманітнену 

асортиментну лінію; 

- фінансовий прибуток компанії є 

нестабільним, оскільки залежить від 

сезонних змін; 

- висока залежність ціни товарів від 

ринкової ціни зерна; 

- відсутність відділу маркетингу. 

 

 

 

Можливості Загрози 

- розширення товарного асортименту; 

- вихід на нові ринки; 

- налагодження роботи постачальників інших регіонів; 

- експорт продукції в країни близького та далекого 

зарубіжжя. 

 

- збільшення цін на матеріали та послуги; 

- великий рівень конкуренції в галузі; 

- перенасичення ринку; 

- незадовільне загальне економічне 

становище; 

- несприятливе соціально-економічне 

становище в країні, що спричиняє низьку 

платоспроможність попиту покупців; 

- нестабільність законодавчої бази; 

- посилення воєнних дій  на Донбасі. 
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Як видно з табл. 1, всі сильні сторони діяльності компанії ТОВ 

«Подільський край» стосуються його виробничої діяльності, а усі слабкі 

сторони – фінансової та інвестиційної діяльності. В першу чергу в діяльності 

підприємства необхідно внести зміни щодо управління активами і пасивами в 

період сезонних змін, а також удосконалити стратегію фінансування. Тому, 

враховуючи, реальні показники та існуючий фінансово-економічний стан 

підприємства «Подільський край», можна запропонувати певні рекомендації 

стосовно здійснення подальшої діяльності (табл.2) 

Таблиця 2. Рекомендації на основі SWOT- аналізу для ТОВ «Подільський 

край» 

 

Як видно з табл. 2, за рахунок поєднання сильних, слабких сторін, 

можливостей та загроз можна оцінити стан бізнесу, що дасть можливість 

скорегувати довгострокову стратегію підприємства. 

Сильні 

сторони 

Можливості 

Слабкі 

сторони 

Загрози 

1. Максимально завантажити  

виробничі потужності. 

2. Пошук нових споживачів. 

3. Реалізація товарів на  

закордонних ринках. 

4. Поповнення асортименту  

підприємства новими 

товарами  

в рамках діючих виробничих  

потужностей. 

5. Формування більш  

ефективної системи знижок  

1. Постійний моніторинг  

діяльності конкурентів. 

2. Вихід на іноземні ринки. 

3. Страхування діяльності від  

можливих негативних  

кліматичних чинників. 

4. Підтримка дружніх зв’язків із  

законодавчими органами. 

5. Збереження статусу 

оператора  

фонду регіонального запасу  

зерна. 

6. Формування запасу сировини  

на випадок неврожаю. 
1. Створення відділу  

маркетингу. 

2. Систематичний контроль за  

якістю продукції. 

3. Оновлення технології  

виробництва продукції для  

покращення показників якості  

продукції. 

4. Розширити сировинну базу з  

метою зменшення залежності  

від обмеженого числа  

постачальників. 

1.Зменшення собівартості 

продукції за рахунок ефекту 

масштабу. 

2. Забезпечення дотримання  

технічних стандартів 

виготовлення продукції, її 

високого рівня якості. 



148 

Нині на ТОВ «Подільський край» відділу маркетингу як окремого 

функціонального підрозділу не виділено. В цілому виконання маркетингових 

функцій на підприємстві покладено на комерційний відділ та директора 

підприємства.  Маркетингові послуги реалізуються завдяки аутсорсингу. Для 

забезпечення злагодженої успішної роботи застосовується активне 

стимулювання працівників, що проводиться шляхом преміювання та 

застосування систем знижок на купівлю продукції, що реалізує підприємство, 

зокрема продаж продукції працівникам без надбавок та націнок. Для 

постійних клієнтів застосовується система знижок, які зростають у 

розрахунку на тривалість співпраці та кількості замовленої продукції. А 

також на підприємстві активно імплементується практика продажу товару, 

включаючи акції. 

Що стосується цінової політики підприємства, то загалом вона є 

ефективною. Ціни на продукцію встановлюються залежно від попиту та 

рівня конкуренції. Також для підтримки партнерських стосунків із 

основними споживачами впроваджено систему оплати за товари із 

відстрочкою, що є конкурентною перевагою підприємства. 

Аналіз маркетингової діяльності підприємства борошномельно-

круп’яної галузі показав, що чимала увага приділяється питанню управлінню 

якістю продукції. Виготовляється хлібобулочні вироби  з кращих сортів 

вітчизняної сировини, без барвників та добавок, з чистої питної води. Процес 

виробництва повністю автоматизований і сертифікований згідно з 

міжнародними стандартами ISO 9001-2001. Тому макаронні вироби фабрики 

є екологічно чистими, без ГМО, відповідають ТУ У 15.8-30453593-001:2007 

«Вироби макаронні. ТУ», МБТ № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006,а також під 

час приготування не злипаються, не розварюються та мають чудові смакові 

характеристики. 

Отже, дослідивши вплив детермінуючих факторів зовнішнього 

середовища на маркетингову діяльність підприємства, можна зробити 

висновок, що важливим у сучасних умовах є формування нової моделі 



149 

розвитку сільськогосподарських підприємств з їх переорієнтацією на 

маркетингові засади з урахуванням специфіки виробничо-господарської 

діяльності та вимог споживчого ринку. Ефективне ведення маркетингової 

діяльності підприємства, зокрема формування та реалізації комплексу засобів 

маркетингу, є умовою успішної діяльності будь-якого підприємства. Добре 

продумані маркетингові заходи дозволяють оптимізувати не лише процес 

оновлення асортименту, цінову політику, канали розподілу та маркетингові 

комунікації, але й слугують для менеджменту підприємства орієнтиром його 

діяльності, що дозволяє зміцнювати його стан на ринку борошномельно-

круп’яної промисловості. 
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Мінливі умови зовнішнього середовища функціонування підприємств 

України актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності 

підприємств. Здійснення ефективної діяльності неможливе без налагодженої 

системи обробки інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище 

діяльності підприємств, важливим елементом якої є відповідна оцінка 

ресурсного потенціалу. Головною складовою будь-якого підприємства є 

наявний ресурсний потенціал, а систематична оцінка ефективності його 

використання є невід’ємною частиною процесу управління підприємства. 

Дослідження окремих аспектів методології оцінки ресурсного потенціалу 

підприємства є необхідною умовою для здійснення ефективних 

управлінських рішень. 

Проблемі підвищення ефективності виробництва, питанням дослідження 

ресурсного потенціалу та його оцінки присвячені праці таких вчених, як: І. 

Ансофф, Л.A. Баєв, В.В. Блідих, В.Б. Бичина, Ю.О. Дорошенко, Н.М. 

Маківка, К.М. Мисько, A.M. Носонов, Ю.М. Осипов, Ю.В. Пануса, А.П. 

Пустуева, О.С. Розумовського, І.В. Разорвіна, О.Д. Рубаєва, А.А. Рудичева, 

Д.С. Сінка, А.І. Татаркіна, Т.Н. Шаталова та ін. 
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Актуальність проблеми, недостатня наукова розробка окремих її 

аспектів і практична значимість визначили вибір мети даного дослідження. 

Метою статті є узагальнення наукових поглядів щодо сучасних підходів 

до оцінки ефективності управління ресурсного потенціалу підприємства. 

Основою соціально-економічного розвитку будь-якого підприємства є 

його ресурсний потенціал, кількісні та якісні характеристики якого 

відображають впорядковану сукупність ресурсів, що включають фінансові, 

виробничі, трудові та інформаційні ресурси. 

Закономірним результатом використання ресурсного потенціалу 

підприємства є насамперед виробництво продукції високої якості, що дає 

можливість отримання високої віддачі.  

Ресурсний потенціал підприємства слід розглядати, з одного боку, як 

специфічну економічну категорію, що є наслідком взаємодії всіх ресурсів 

підприємства, не лише наявних, а й прихованих, а з іншого – як економічну 

основу підприємства, що характеризується системою показників, які 

відображають не тільки наявні ресурси, а й їхні резерви, які можуть бути 

використані за визначених умов. 

Оцінка управління ресурсним потенціалом підприємства має бути 

комплексною, тобто вона може бути отримана як систематизація результатів 

комплексного економічного аналізу. У такій оцінці повинні міститися 

узагальнені висновки щодо використання ресурсів підприємства, засновані 

на принципі системності.  

Процес оцінювання повинен відбуватися також у певній послідовності і 

мати потребу в чіткій організації. Тобто, оцінка – це результат визначення та 

аналізу якісних і кількісних характеристик підприємства[5].  

Така оцінка дає можливість встановити як функціонує ресурсний 

потенціал, чи досягаються поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в 

управлінні впливають на повноту використання ресурсів підприємства та 

ефективність управління ним. 
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Серед існуючих підходів до оцінювання ефективності управління 

ресурсним потенціалом найбільш поширеним є метод діагностики 

ресурсного потенціалу, який слід проводити у формі комплексного, 

поетапного і поелементного дослідження[1].  

При комплексній формі оцінювання ресурсного потенціалу 

досліджуються всі ресурси підприємства, що інтегруються в єдиний 

показник. Основними методами інтегрування показників є експертний та 

рейтинговий. Використовуючи поетапне оцінювання найчастіше 

акцентується увага на головних критеріях, що визначають здатність 

підприємства вирішувати його основні завдання. У цьому випадку проблема 

зводиться до деталізації головних критеріїв, що забезпечують комплексне 

оцінювання. 

Умовою розвитку ресурсного потенціалу підприємства є не тільки 

абсолютне збільшення його рівня, а й забезпечення ефективного його 

використання з урахуванням якісних характеристик ресурсного потенціалу. 

Кількісні характеристики покликані оцінити обсяг і швидкість 

відтворення окремих ресурсів і в цілому ресурсного потенціалу, а якісні 

характеристики, в свою чергу, є основою для визначення ефективності 

використання ресурсів. 

Можна виділити два основних напрямки дослідження ресурсного 

потенціалу – «ресурсний» і «результативний». Перший з них розглядає 

ресурсний потенціал як сукупність ресурсів господарського суб'єкта, а 

другий, в свою чергу, – як здатність господарської системи освоювати 

ресурси для задоволення існуючих потреб.  

Аналіз процесу оцінювання потенціалу підприємства показав, що 

ресурсний потенціал можливо з використанням узагальнюючого показника, 

сформованого з урахуванням всіх особливостей структури і діяльності 

підприємства. В результаті вивчення літератури запропонована наступна 

порівняльна характеристика методів оцінки ефективності використання 

ресурсного потенціалу підприємства, яка представлена в табл. 1. 
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Таблиця 1.Порівняльна характеристика методів оцінки ефективності 

використання ресурсного потенціалу підприємства[2] 

Види методів Характеристика групи 

Показники, що 

характеризують вид 

методу 

Економічний сенс 

показника 

Витратні 

методи 

Методи засновані на 

одному показнику, що 

враховує витрати 

підприємства 

1.Затратовіддача 

2. Затратоємкість 

3. Рентабельність 

витрат 

Показники 

ефективності 

використання 

ресурсного 

потенціалу на основі 

двох результативних 

показників обороту і 

прибутку 

Ресурсні 

методи 

Методи засновані на 

показнику, що враховує 

оборот роздрібної 

торгівлі і прибутку 

1. Ресурсовіддача 

Результативні 

методи 

Методи оцінки 

використання ресурсного 

потенціалу за складом 

основних економічних 

показників 

1. Узагальнюючий 

показник ефектив-

ності використання 

ресурсного 

потенціалу 

2. Узагальнюючий 

показник ефектив-

ності виробництва 

3. Показник 

ефективності конк-

ретного ресурсного 

потенціалу 

Показники кількісної 

оцінки діяльності 

підприємства 

Комплексні 

системні 

методи 

Методи визначають різні 

види ефективності 

використання ресурсного 

потенціалу 

1. Узагальнюючий 

показник динаміки 

ефективності вико-

ристання ресурс-

ного потенціалу 

2. Показник 

економічної ефек-

тивності викорис-

тання ресурсного 

потенціалу 

підприємства 

3. Зведені 

показники ефектив-

ності ресурсного 

потенціалу 

підприємства 

Дозволяють більш 

глибоко і детально 

вивчити діяльність 

підприємства, що 

веде як до 

ефективного 

використання 

наявних ресурсів, 

так і до виявлення 

ресурсів 

 

Використання кількісних і якісних характеристик ресурсного потенціалу 

підприємства дозволяють: проаналізувати початковий рівень розвитку 

ресурсного потенціалу; виявити сформовані диспропорції між ресурсами 

підприємства; виділити пріоритетні напрямки розвитку ресурсів; визначити, 
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виходячи з досягнутого рівня і напрямів розвитку діяльності підприємства, 

припустимі виробничі, соціальні та економічні навантаження [3]. 

Крім цього, оцінювання ефективності управління ресурсним 

потенціалом необхідне для забезпечення більш повного й раціонального 

використання ресурсів підприємства. Важливо охарактеризувати не тільки 

наявний, але й фактично використовуваний обсяг ресурсів. Тому система 

показників оцінювання управління ресурсним потенціалом повинна 

включати показники, що характеризують наявність, склад, стан ресурсів і 

показники ефективності використання ресурсів.  

Оцінка використання ресурсного потенціалу підприємства дозволяє 

виявити резерви в його виробничо-господарської діяльності. В основу такої 

оцінки покладено відтворювальний підхід до використання потенціалу 

підприємства, який передбачає аналіз його ресурсного, витратного і 

результатного станів. Все це дозволяє отримати інформацію про підсумки 

господарської діяльності підприємства, виявити резерви, оцінити шляхи 

можливого підвищення ефективності функціонування підприємницької 

структури. 

Процес використання ресурсного потенціалу характеризують такі 

параметри як продуктивність і ефективність. Продуктивність забезпечує 

оцінку використання кожної групи ресурсів конкретним показником, а 

ефективність допомагає оцінити рівень його системного використання. 

При оцінюванні ресурсного потенціалу й ефективності його 

використання необхідно чітко уявляти структуру потенціалу, основні 

характеристики складових елементів, їхнє співвідношення й використання в 

процесі виробництва.  

Важливо зрозуміти місце й роль матеріальних елементів ресурсного 

потенціалу, зв'язок їх з іншими компонентами. 

При оцінці ресурсного потенціалу підприємства можна використовувати 

наступну систему показників, що відображають стан ресурсного потенціалу 

підприємницької структури (табл. 2). 



155 

Таблиця 2. Система показників, що відображають стан ресурсного 

потенціалу підприємницької структури[5] 

Група показників 

Показник оцінки 

виробничої 

складової 

Показник оцінки 

матеріальної 

складової 

Показник оцінки 

кадрової складової 

Аналіз руху 

елементів 

ресурсного 

потенціалу 

Коефіцієнти: 

поновлення І, 

вибуття ОФ, 

приросту ОФ 

Коефіцієнти: 

нерівномірності 

поставок матеріалів, 

варіації 

Коефіцієнти: обороту 

по прийому, обороту 

з вибуття, плинності 

кадрів, сталості 

кадрів 

Поточний стан 

елементів 

ресурсного 

потенціалу 

Коефіцієнти: зносу 

основних фондів, 

придатності ОФ 

Коефіцієнти 

(фактичні та 

планові) 

забезпеченості 

матеріальними 

ресурсами 

Середньорічний 

обсяг послуг, 

наданих одним 

працюючим. 

Показники балансу 

робочого часу 

Ефективність 

використання 

елементів 

ресурсного 

потенціалу 

Фондовіддача, 

фондомісткість, 

рентабельність. 

Коефіцієнт 

завантаження 

номерного фонду, 

показник 

інтегральної 

завантаження 

Питома вага 

матеріальних витрат 

у собівартості 

послуг. Коефіцієнт 

використання 

матеріалів 

Зміна середнього 

заробітку пра- 

цюючих за період 

середньорічного 

обсягу послуг, 

непродуктивні 

витрати робочого 

часу 

 

Для цілісної уяви про стан та ефективність управління ресурсним 

потенціалом й оцінювання ступеня впливу ресурсів підприємства на 

формування результату діяльності підприємства  використовують 

інтегральний показник ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємства. 

Інтегральний показник ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства розраховується за формулою: 

                                          (1)  

де ІПЕВРП – інтегральний показник ефективного управління ресурсним 

потенціалом підприємства; 

ki – ваговий коефіцієнт показників оцінки ефективності використання 

ресурсів підприємства; 
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Рi – частковий ресурсний показник підприємства; 

і – кількість ресурсів підприємства. 

Для виявлення значимості кожного параметру необхідно визначити 

коефіцієнт значимості параметру, який розраховується за формулою: 

                             (2) 

 де ki– коефіцієнт значимості параметру; 

m – число експертів; 

n – число параметрів; 

Rij – значення ранга, який присвоєний  j – м експертом і– му параметру. 

Застосування інтегрального підходу надає можливість забезпечити 

системне уявлення про стан, характеристики та ефективність використання 

ресурсного потенціалу підприємства. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 

Підприємство самостійно формує свій власний ресурсний потенціал, що 

дозволяє йому закріпити специфічні особливості і визначити перспективи 

розвитку на майбутнє. Для того, щоб забезпечити стабільність діяльності 

підприємства необхідно оцінити ефективність управління ресурсним 

потенціалом. 

 Врахування такої оцінки дозволить ефективно впливати на поточний 

стан та тенденції розвитку підприємства, встановлювати розміри та напрями 

змін, виявляти більш вагомі фактори такого зростання, складати прогнози й 

плани подальшого вдосконалення процесів відтворення, використання та 

управління ресурсним потенціалом. Тому, основною характеристикою 

ресурсного потенціалу в процесі такого оцінювання повинна бути його 

цінність для досягнення зазначених цілей, що може бути визначена за 

допомогою показників та методів. 

Список використаних джерел:  
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ВПЛИВ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ІМІДЖ КОМПАНІЇ 

У статті розглянуто особливості оцінки лояльності персоналу при 

забезпеченні економічної безпеки підприємства. Встановлено основні типи 

особистостей, що становлять загрозу економічній безпеці підприємства.  

Ключові слова: персонал, лояльність, підприємство, економічна 

безпека, потреби, особистість. 

В сучасних економічних умовах при підборі кадрів на підприємствах 

професіоналізм не є наразі єдиним критерієм при виборі фахівця і все 

більшого значення набуває лояльність фахівця. 

Проблема лояльності персоналу для України, в якій зарплата нижче за 

світові стандарти, є дуже актуальною. Якщо ще декілька років назад 
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«мисливці за головами» переманювали фахівців на Захід, то в даний час 

активізувався і внутрішній ринок. Численні кадрові та рекрутингові 

агентства пропонують послуги, як щодо перевірки лояльності персоналу, так 

щодо переманювання фахівців. На сьогодні найкращим вибором для 

роботодавця є лояльний професіонал. 

Лояльність – задоволеність співробітника умовами, винагородою, 

зростанням і перспективами, колективом, захистом від зовнішніх загроз 

(наприклад, фізичні погрози співробітнику і його близьким) [1]. 

Визначальним фактором при оцінці лояльності претендента чи співробітника 

підприємства є задоволення. 

Благополуччя організації залежить від того, чи зможе керівник знайти 

відповідь на кілька, з вигляду простих, питань: 

1. Хто такі нелояльні співробітники? 

2. Як підібрати лояльних співробітників? 

3. Як зберегти лояльне ставлення до фірми своїх співробітників? 

Ідентифікація нелояльних співробітників. Сучасні науковці та практики 

розрізняють декілька типів особистостей, яких можна віднести до 

нелояльних [1-3]. Автором було виділено наступні типи особистостей, 

поведінка яких становить загрозу економічній безпеці (табл. 1). 

Таблиця 1. Типи особистостей, що становлять загрозу економічній безпеці 

підприємства 

Тип особистості Характеристика особистості 

Адиктивна поведінка Відхід від реальності шляхом зміни свого психічного 

стану, за допомогою наркотиків, алкоголю або постійної 

фіксації уваги на певних предметах чи видах діяльності 

(карти, перегони тарганів), для отримання інтенсивних 

емоцій. Ці процеси керують життям людини, роблять 

його безпорадним, позбавляють волі. Для досягнення 

своїх цілей аддикт може пожертвувати, чим завгодно. 

Антисоціальна поведінка Вчинення дій, що суперечать етиці та моралі, 

безвідповідальність, ігнорування законів і прав інших 

людей. 

Суїцидна поведінка Піддає ризику своє життя та життя людей, що 

знаходяться. 

Конформістська поведінка Виконання волі «авторитета», пристосуванство, не 

критичність, нездатність приймати рішення, брати на 
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себе відповідальність. 

Нарцистична поведінка Підвищена чутливість до оцінок інших людей, 

дистанціювання від колективу. 

Фанатична поведінка Сліпа прихильність якійсь ідеї, нетерпимість до інших 

поглядів, що може супроводжуватися діями 

насильницького характеру. Нейтральні або дружні 

вчинки інших людей часто оцінюються як ворожі або як 

такі, що заслуговують презирства. 

Аутоістична поведінка Ускладнення соціальних контактів, відірваність від 

дійсності, заглибленість у сферу мрій. Звідси 

неможливість адекватно оцінити ситуацію і прийняти 

рішення. 

 

Відсіяти кандидатів з непередбачуваним або небезпечною поведінкою 

для організації – завдання, яке вирішується кадровими службами. Для 

вирішення цього завдання також можна скористатися допомогою кадрових 

агентств, в яких персонал підберуть за поданими вами критеріями. 

Основними методами оцінки претендентів на посаду є: 

  аналіз наданих претендентом анкетних даних; 

 тестування претендента з метою виявлення його потреб, мотивації, 

ставлення до виконання роботи, емоційності, адекватності, товариськості, 

сугестивності, мстивості, моральних якостях; 

 заключна бесіда з претендентом, в якій обговорюється його майбутня 

діяльність. Працівник відділу кадрів вказує всі недоліки і переваги 

майбутньої посади, так щоб склалося повне враження про можливості і 

перспективи роботи на даному підприємстві; 

  встановленні випробувального терміну [4]. 

Збереження лояльності своїх співробітників вирішується за допомогою 

стимулювання ефективної роботи, компенсації несприятливих умов і 

факторів, вирішення проблем співробітників, грамотної інформаційної 

політики і пропаганди командного духу, корпоративності. 

На сучасному етапі розвитку економічної системи одним з 

найважливіших напрямків є активізація людського фактора. Зміна соціально-

економічних форм організації суспільного виробництва сьогодні вимагає 

адекватної зміни методів управління головною продуктивною силою - 
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трудовими ресурсами, з метою використання інтелектуального і трудового 

потенціалу в потрібному для суспільства, підприємства і людини напрямку. 

В системі управління персоналом підприємства в умовах змін і актуалізації 

людського потенціалу в управлінський оборот увійшов термін «лояльність» 

персоналу, який перетинається також з маркетингом, менеджментом та 

психологією. Збільшення інтересу до поняття «управління лояльністю 

персоналу» на підприємствах в Україні зростає завдяки економічному 

розвитку країни і розвиваються підприємств, де кількість робочих місць 

постійно збільшується. Лояльність співробітників - одне з най важливіших  

умов, яке впливає на успіх будь-якої компанії. Її відсутність загрожує 

безпечній роботі організації та знижує її рейтинг серед конкурентів. 

Дослідження лояльності персоналу викликано необхідністю усунути такі 

можливі негативні чинники, як втрата прибутку, зниження 

конкурентоспроможності компанії, збільшення плинності кадрів. Лояльність 

- це шанобливе коректне, доброзичливе ставлення до чого-небудь або кому-

небудь, виконання певних правил і норм навіть при наявності незгоди з 

ними. 

З позиції співробітників лояльність персоналу розглядається через 

призму чотирьох основних чинників: досвід роботи, відповідність цінностей, 

підтримка організації, організаційна справедливість. В цьому випадку можна 

говорити про розгляд поняття «лояльність персоналу»  з боку поведінкового 

підходу і визначення даного терміну в рамках соціально - орієнтованої 

поведінки. Основним моментом в ідентифікації лояльності є дії людини, 

здійснювані ним в процесі роботи [3]. З позиції підприємства лояльність 

може розглядатися через такі складові: ставлення до підприємства і 

поведінку співробітника, кадрова безпека, економічна ефективність 

персоналу. З точки зору системи управління персоналом підприємства 

поняття лояльності персоналу розглядають як ступінь внутрішньої готовності 

до захисту його інтересів, виявлення нелояльних співробітників. В якості 

визначальних чинників виступають особиста зацікавленість персоналу і 
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потенціал лояльності. При цьому ступінь особистої зацікавленості пов'язана з 

мотивацією людини до виконання своєї роботи, виконання співробітниками 

підприємства необхідних дій з максимальною продуктивністю. 

На наш погляд лояльність персоналу слід розглядати як якісну 

характеристику, що визначає прихильність співробітників організації, 

схвалення її цілей, засобів і способів їх досягнення, відкритість трудових 

мотивів для неї, як важливий критерій кадрової стабільності організації. 

Адже в даному випадку, лояльність являє собою не тільки радість системою 

оплати праці, але ще і схвалення цілей компанії, стилю менеджменту, 

корпоративної культури. Прийняття та виконання норм корпоративної 

культури як колективом в цілому, так і кожним членом колективу цих правил 

- як офіційних, так і неписаних - забезпечують злагоджену, стабільну роботу 

всієї організації і можливість досягнення її цілей. Лояльність до компанії - це 

наскрізна характеристика співробітників, що дозволяє отримати уявлення 

про їхню роботу і організаційному поведінці. Її діагностика являє собою одну 

з найбільш проблематичних і спірних процедур. Саме тому питання: «Чи 

потрібна фірмі лояльність персоналу?» - продовжує залишатися актуальним 

для керівників усіх рівнів у вітчизняних компаніях. Слід зазначити, що на 

Заході програми формування і збереження лояльності діють вже давно і 

включають розгорнутий спектр заходів від участі співробітника в прибутках 

до пропозиції йому привабливих соціальних пакетів з часто нестандартними 

компонентами. Проте в українському ж бізнесі до подібних форм 

забезпечення лояльності можуть собі дозволити тільки великі і фінансово 

стійкі організації, тому перехід більш цивілізованих форм роботи з 

персоналом відбувається вкрай повільно, а для більшості роботодавців 

головним залишається особистий фінансовий інтерес - прибуток понад усе. 

Взаємини зі співробітниками в багатьох організаціях будуються за 

принципом «взяти від них побільше, а заплатити менше» [1]. Тому часто і 

ситуації нелояльності персоналу до своєї організації досить поширені, що не 

може не відбитися як на її результативності, так і на іміджі. Адже лояльність 
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співробітників до компанії, де вони працюють, як раз і є частиною структури 

іміджу організації на ринку товарів чи послуг. Лояльні співробітники роблять 

все, що можливо, для збереження і поліпшення іміджу своєї організації, тим 

самим сприяючи її розвитку. Вони ретельно охороняють комерційні інтереси 

організації, а для досягнення максимальних результатів вони використовують 

всі можливі резерви і ресурси: як внутрішні, так і зовнішні. Такі 

співробітники можуть проявити ініціативу і звернутися за допомогою до 

сторонніх фахівців, самостійно вивчити матеріали останніх розробок і 

досліджень, зайнятися самоосвітою, підвищити свої навички роботи з 

клієнтами і постачальниками. Лояльні співробітники схильні шукати і 

знаходити різні способи підвищення своєї кваліфікації і своїх навичок 

міжособистісної взаємодії, що веде до підвищення ефективності їх роботи. В 

кінцевому підсумку, ця їхня діяльність автоматично тягне за собою 

підвищення іміджу компанії, її конкурентоспроможності. При поєднанні 

грамотного менеджменту, правильної маркетингової стратегії, гідного товару 

або послуги, а також лояльного персоналу - компанія тільки виграє, зростає її 

імідж, забезпечуються її лідерські позиції у відповідному сегменті ринку [5]. 

У числі причин недостатньої уваги до проблеми лояльності, як з боку 

управлінців, так і співробітників можна відзначити і незрілість вітчизняних 

ділових взаємин. Крім того, вкладати кошти в лояльність персоналу багато 

керівників не хочуть через перевагу позиції, - важко розлучитися з грошима, 

якщо невідомо, коли буде повернення на інвестиції в персонал, і чи буде воно 

взагалі, а в середніх і невеликих організаціях часто взагалі не до лояльності. 

Разом з тим можна помітити і позитивні тенденції у формуванні позиції 

вітчизняного підприємця до даного питання, які визначаються, перш за все, 

активним впливом не тільки традиційної, але й сучасної західної 

управлінської культури, вже досить розвиненою і відійшла від принципів 

прямого привласнення всіх результатів праці працівника. Даний вплив 

призвів, зокрема, до появи в компаніях таких факторів, як соцпакет, 

компенсаційні виплати, моральні заохочення (корпоративи, культурні заходи 
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та ін.). Відзначимо, що подібні зміни, часто продиктовані, відходом з 

компаній кваліфікованих кадрів.  Саме тому проблема утримання 

професіоналів, їх збереження, вимагає грамотної, вдумливої політики 

управління лояльністю співробітників з боку топ-менеджменту компаній, 

зважених кадрових рішень, а також розробки дієвих заходів від фахівців 

кадрових служб. Управляти лояльністю персоналу можна різними 

способами. Однак ефективність цього процесу багато в чому залежить від 

правильного розуміння лояльності, її основ і причин. Найбільш важливим 

фактором лояльності традиційно вважається правильна політика мотивації і 

стимулювання персоналу [2]. В основі процедури створення мотиваційної 

системи лежить аналіз актуальних потреб співробітників. Прийнято вважати, 

що найбільш важливим у підтримці організаційної лояльності є задоволення 

потреб в матеріальному достатку і комфортних умовах праці. Розглядаючи 

лояльність персоналу, як багатогранне не можна не вказати і на ряд істотних 

проблем, з якими стикаються сучасні підприємства в галузі управління 

персоналом і управління лояльністю співробітників: 

- відсутність усвідомлення взаємозв'язку управління лояльністю 

персоналу і економічної ефективності підприємства; 

- неузгодженість в підходах до визначення поняття лояльність 

персоналу;  

-відсутність єдиного алгоритму, що сприяє формуванню системи 

управління лояльністю персоналу; 

-використання обмеженою системи способів управління лояльністю 

персоналу та ін. 

 Підбиваючи же підсумок усього сказаного вище можна зробити 

висновок, що процес управління лояльністю персоналу підприємства як 

організаційна компетенція - це довгостроковий процес, який включає в себе 

послідовні кроки по формуванню лояльного персоналу, орієнтованого на 

досягнення цільових результатів. Управління лояльністю персоналу дозволяє 

підприємству оптимізувати наявний людський ресурс, підвищити 



164 

ефективність діяльності і імідж підприємства за рахунок підвищення якості 

виконуваних робіт і включення персоналу в роботу підприємства, тобто 

формування високого ступеня лояльності персоналу. 
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зростає роль оперативного управління підприємством, що  представляє 

собою процес керування поточними подіями, тобто сукупність заходів, які 

дозволяють впливати на конкретні відхилення від установлених завдань 

виробництва. 

Значний внесок у вирішення питань вдосконалення оперативного  

управління підприємством  зробили зарубіжні вчені Дж. Вебер, К. Друрі, Х. 

Купер, Дж. Эванс, Э. Мейр, Т. Стоун і інші, а також вітчизняні: О.І. Амоша, 

М.Г. Білопольський, Я.Г. Берсуцький, О.В. Войчак, В.М. Гриньова, П.В. 

Гудзь, Р.Р. Ларін, А.Ф. Павленко, В.А. Ткаченко, А.М. Ткаченко, М.Г. 

Чумаченко, М.В. Шегда, В.М. Шульга та інші. 

Метою даного дослідження є визначення теоретичних аспектів 

оперативного управління на підприємстві. 

Оперативне управління передбачає вирішення всіх поточних питань, 

пов'язаних з діяльністю підприємства, управлінням закупівлями, збутом, 

запасами, виробництвом, фінансами, відносинами з клієнтами, тощо.  

Метою такого управління є забезпечення безперебійної, ритмічної і 

взаємоузгодженої роботи всіх підрозділів. Якщо традиційно під оперативним 

управлінням розумівся хаотичний процес екстреного реагування на ситуацію, 

що виникла, то автоматизація управління та впровадження комплексної 

інформаційної системи якісно змінює ситуацію, створюючи умови для 

ведення регулярного менеджменту. 

Розглянемо коротко основні напрями оперативного управління на 

прикладі управління витратами.  

Оперативне управління витратами є найважливішим напрямком 

управлінської діяльності, оскільки саме співвідношення між доходами та 

витратами підприємства визначає в кінцевому рахунку його фінансовий стан, 

прибутковість та перспективи розвитку [2, с. 420]. 

До числа першочергових завдань, що вирішуються при управлінні 

витратами слід віднести: 

- виявлення структури витрат і проведення їх класифікації; 
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- облік всіх видів витрат (виробничих і невиробничих, прямих і 

непрямих, змінних і постійних); 

- калькуляція собівартості всіх видів продукції, що випускається, оцінка 

структури собівартості, виявлення факторів, що впливають на собівартість 

продукції, і виявлення резервів зниження собівартості;  

- аналіз впливу собівартості на величину прибутку; 

- формування обґрунтованих (конкурентоспроможних) цін на весь 

номенклатурний ряд продукції; 

- планування витрат, формування бюджету доходів і витрат з 

визначенням базових нормативів за статтями витрат [1, c. 144]. 

Автоматизація управління оперативною діяльністю заснована на 

обробці великих інформаційних масивів і використанні досить складних 

алгоритмів аналізу даних. Ведення як оперативного, так і середньострокового 

управління, особливо в умовах нестабільного ринку, вимагає негайного 

реагування на поточні зміни – саме тому, таке управління повинно потребує 

використання динамічних інформаційних систем, які б мали візуальні 

інструменти результатів оперативної діяльності для швидкого реагування та 

впровадження змін. 

Оперативна діяльність передбачає використання спеціальних 

управлінських процесів, які координують управління витратами, 

закупівлями, продажами, запасами, процесом виробництва тощо. Одним з 

найважливіших напрямів стратегічного планування та оперативної діяльності 

є оновлення асортименту продукції з метою підвищення її 

конкурентоспроможності; оперативні зміни в ціноутворенні відповідно 

поточній ситуації, зміни у відповідності до потреб клієнтів та розвитку 

науково-технічного прогресу. 

Метою оперативного управління витратами є реалізація оперативних 

планів і реагування на відхилення в їх виконанні. У разі відхилення 

показників діяльності від запланованих, приймаються оперативні 

управлінські заходи. Ці заходи служать реакцією на виникнення певної 
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ситуації, саме тому оперативне управління називають ситуаційним.  

На схемі представлено взаємозв’язок між операціями та фінансами 

(рис. 1.1.).  

Рис. 1.1. Взаємозв'язок між операціями та фінансами в оперативному 

управлінні [3, с. 48] 

Управління фінансами (яке, як правило, здійснює фінансовий 

менеджер) є одним з ключових напрямів управління ресурсами підприємства, 

що базується на інформації про поточний фінансовий стан підприємства, а 

також аналізі показників прибутковості, фінансової стійкості, оборотності, 

рентабельності та ін. Метою фінансового менеджменту є забезпечення 

приросту грошових коштів в ході їх циклічного руху і збільшення 

економічного доходу компанії. Управління фінансами орієнтоване не на 

разове отримання максимального прибутку, а на забезпечення стійкого і 

пропорційного розвитку підприємства, збільшення його ринкової вартості. 

Таким чином, оперативна управлінська діяльність в першу чергу 

орієнтована на функції оперативного планування, координації та контролю, 

які швидко змінюються відповідно ситуаціям в зовнішньому та 

внутрішньому середовищі підприємства.  
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Становлення ринкової системи господарювання та розвиток 

досконалих конкурентних відносин між її суб’єктами в Україні вимагають 

впровадження одночасно керівного та керованого організаційно- 

економічного механізму, здатного забезпечити стабільне ефективне 

високоприбуткове функціонування найважливіших структурних одиниць – 

промислових підприємств – та мобільно інтенсифікувати відтворювальні 

процеси як на локальному, так і на глобальному рівнях. Отже, на практиці 

важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності функціонування 

підприємств.  

Методологічним фундаментом здійснення дослідження обраної 

тематики стали праці провідних вчених, фахівців, науковців, зокрема 

дослідженням показників підвищення ефективності роботи підприємства 

займалися І.М. Бойчик, О.І Бабчинська., С.М. Погорєлов, О.В. Леденко, О.А. 

Матяж, Гетьман, І.В. Ковальчук, С.Ф. Покропивний, Ю.В. Пономарьова, В.А. 

Сідун, В.М. Шаповал та інші. Однак нестабільність та невизначеність 

сучасних економічних умов функціонування підприємств потребують 

подальшого дослідження і визначення адекватних вимогам сучасності шляхів 

стабілізації та можливого підвищення ефективності їх роботи.  

Метою статті є дослідження показників системи економічної 

ефективності діяльності підприємств для подальшого визначення основних 

шляхів підвищення ефективності їх роботи в сучасних умовах 

господарювання. Виклад основного матеріалу. 

 Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення 

кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на 

підприємстві за певний проміжок часу. Постановка проблеми. Для 

практичного розв’язання завдань управління ефективністю важливого 

значення набуває класифікація резервів підвищення ефективності та 

детальний аналіз їх значення для підприємства. Проблема визначення 

економічної ефективності діяльності підприємства пов’язана з визначенням 

відповідного критерію ефективності і формуванням системи показників. При 
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цьому визначення загальної ефективності діяльності підприємства вимагає 

врахування багатьох чинників. Саме тому комплексне вирішення проблеми 

пошуку можливих шляхів підвищення ефективності роботи підприємств є 

складним, але водночас надзвичайно актуальним завданням.  

Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення 

кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на 

підприємстві за певний проміжок часу. Загальну економічну ефективність 

виробництва ще називають загальною продуктивністю виробничої системи 

[1, с.22]. Головною ознакою ефективності може бути необхідність 

досягнення мети виробничо- господарської діяльності підприємства з 

найменшими витратами суспільної праці або часу [3]. Проблема підвищення 

ефективності виробництва полягає в забезпеченні максимально можливого 

результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних, 

фінансових та інших ресурсів. Тому критерієм ефективності виробництва в 

макроекономічному масштабі є зростання продуктивності суспільної праці. 

Кількісне вираження цього критерію відображається через систему 

показників економічної ефективності виробництва.  

Ця система містить такі групи показників: 

 1) узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва 

(рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю витрат 

ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на одиницю 

загальних витрат, рентабельність виробництва, народногосподарський ефект 

від використання одиниці продукції);  

2) показники ефективності використання живої праці (трудомісткість 

одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, темпи росту 

продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту 

продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, 

економія фонду оплати праці, випуск продукції на 1 грн. фонду оплати 

праці);  
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3) показники ефективності використання основних виробничих фондів 

(фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, рентабельність 

основних фондів, фондовіддача активної частини основних фондів);  

4) показники ефективності використання матеріальних ресурсів 

(матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт використання 

найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати палива і енергії на 1 грн. 

чистої продукції, економія матеріальних витрат, коефіцієнт вилучення 

корисних компонентів із сировини);  

5) показники ефективності використання фінансових коштів 

(коефіцієнт оборотності обігових коштів, тривалість одного обороту 

нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення обігових коштів, питомі 

капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю введених потужностей, 

рентабельність інвестицій, строк окупності інвестицій);  

6) показники якості продукції (економічний ефект від поліпшення 

якості продукції, частка продукції, яка відповідає кращим світовим і 

вітчизняним зразкам, тощо).  

Під резервами підвищення економічної ефективності виробництва 

розуміють невикористані можливості збільшення випуску продукції в 

розрахунку на одиницю сукупних витрат завдяки більш раціональному 

використанню усіх видів ресурсів підприємства. Основні чинники 

підвищення ефективності виробництва – це підвищення його технічного 

рівня, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна 

обсягу і структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та 

інші. Взагалі всі напрями підвищення ефективності функціонування 

підприємств можна звести до трьох напрямків: 

 1) управління витратами і ресурсами; 

 2) розвитку й удосконалення виробництва та іншої діяльності;  

3) удосконалення системи управління підприємством та всіма видами 

його діяльності. 
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 Результативність виробництва як найважливіший компонент для 

визначення його ефективності не варто тлумачити однозначно [2, c. 469-470]. 

Необхідно розрізняти: - кінцевий результат процесу виробництва, що 

відбиває матеріалізований результат процесу виробництва, який вимірюється 

обсягом продукції в натуральній і вартісній формах; - кінцевий 

народногосподарський результат роботи підприємства або іншої 

інтеграційної структури як первинної автономної ланки економіки, який 

включає не тільки кількість виготовленої продукції, а також її споживчу 

вартість. Кінцевим результатом процесу виробництва (виробничо- 

господарської діяльності підприємства) за певний період часу є чиста 

продукція , тобто новостворена вартість, а фінансовим результатом 

комерційної діяльності – прибуток (прибутковість) [3, c. 450].  

Формуючи систему показників ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання, доцільно дотримуватися певних принципів, а саме: 

 - забезпечення органічного взаємозв’язку критерію та системи 

конкретних показників ефективності діяльності;  

- відображення ефективності використання всіх видів застосовуваних 

ресурсів;  

 - можливості застосування показників ефективності до управління 

різними ланками виробництва на підприємстві (діяльності в організації);  

- виконання провідними показниками стимулюючої функції в процесі 

використання наявних резервів зростання ефективності виробництва 

(діяльності) [3, c. 453-454].  

Рівень рентабельності всіх суб’єктів господарювання залежить від 

величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини 

основних виробничих фондів і нормованих обігових засобів. Важливими 

факторами, які забезпечують зростання прибутку та рентабельності 

підприємства, слугують зростання продуктивності праці, економія 

матеріальних ресурсів, підвищення фондовіддачі та рівня технічного 

прогресу, а саме: механізації та автоматизації трудомістких технологічних 
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процесів, удосконалення організації виробництва та ін. Якомога повніше 

врахування підприємством таких факторів сприятиме підвищенню 

ефективності його діяльності [4, c. 188]. Результати досліджень.  

Дослідивши напрями та заходи підвищення функціонування 

підприємств, виникає необхідність конкретизації напрямків дії та 

використання головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання, серед яких потрібно 

виділити:  

1) технологію. Технологічні нововведення, особливо сучасні форми 

автоматизації та інформаційних технологій, справляють найістотніший вплив 

на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції (надання послуг). 

За принципом ланцюгової реакції вони спричиняють суттєві (нерідко 

докорінні) зміни в технічному рівні та продуктивності технологічного 

устаткування, методах і формах організації трудових процесів, підготовці та 

кваліфікації кадрів тощо; 

 2) устаткування. Устаткуванню належить провідне місце в програмі 

підвищення ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяльності 

суб’єктів господарювання. Продуктивність діючого устаткування залежить 

не тільки від його технічного рівня, а й від належної організації ремонтно- 

технічного обслуговування, оптимальних строків експлуатації, змінності 

роботи, завантаження в часі тощо;  

3) матеріальні ресурси. Матеріали та енергія позитивно впливають на 

рівень ефективності діяльності, якщо розв’язуються проблеми 

ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції 

(послуг), раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і 

джерелами постачання;  

4) готову продукцію (вироби). Пропоновані підприємством для 

реалізації продукти праці мають з’явитися на ринку в потрібному місці, у 

потрібний час і за добре обміркованою ціною. У зв’язку з цим суб’єкт 

діяльності має стежити за тим, щоб не виникало будь-яких організаційних та  
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економічних перешкод між виробництвом продукції (наданням послуг) та 

окремими стадіями маркетингових досліджень;  

      5) працівників. Основним джерелом і визначальним чинником зростання 

ефективності діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, 

робітники. Ділові якості працівників, підвищення продуктивності їхньої 

праці багато в чому зумовлюються дійовим мотиваційним механізмом на 

підприємстві, підтриманням сприятливого соціального мікроклімату в 

трудовому колективі;  

        6) організацію і системи. Єдність трудового колективу, раціональне 

делегування відповідальності, належні норми керування характеризують 

належну організацію діяльності підприємства, що забезпечує необхідну 

спеціалізацію та координацію управлінських процесів, а отже, вищий рівень 

ефективності (продуктивності) будь-якої складної виробничо-господарської 

системи;  

      7) методи роботи. За переважання трудомістких процесів досконаліші 

методи роботи стають достатньо перспективними для забезпечення 

зростання ефективності діяльності підприємства. Постійне вдосконалення 

методів праці передбачає систематичний аналіз стану робочих місць та їхню 

атестацію, підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та використання 

нагромадженого на інших підприємствах позитивного досвіду;  

     8) стиль управління. Стиль управління поєднує професійну 

компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми та 

практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства;  

     9) державну економічну та соціальну політику. Державна економічна і 

соціальна політика істотно впливає на ефективність суспільного 

виробництва; 

      10)інституціональні механізми. Для безперервного підвищення 

ефективності діяльності всіх суб’єктів господарювання держава має створити 

відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне 

функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях 
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спеціальних інституціональних механізмів: дослідних організацій, 

навчальних центрів, інститутів, асоціацій тощо;  

      11)інфраструктуру. Важливою передумовою зростання ефективності 

діяльності підприємств є достатній рівень розвитку мережі різноманітних 

інституцій ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. Нині всі 

підприємницькі структури користуються послугами інноваційних фондів і 

комерційних банків, бірж (товарно-сировинних, фондових, праці) та інших 

інститутів ринкової інфраструктури;  

      12)структурні зміни в суспільстві. Суспільні зміни в суспільстві також 

впливають на показники ефективності на різних рівнях господарювання. 

Також слід відзначити, що досягнення певного рівня успішності 

функціонування підприємства нерозривно пов’язане з набуттям 

підприємством ознак конкурентоспроможності. Конкурентне ринкове  

середовище вимагає від підприємства постійного вдосконалення. 

         Для того, щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно 

мати конкурентні переваги, основними шляхами їх отримання є такі: 

    - стати кращим самому через вживання заходів щодо удосконалення 

власної діяльності та підвищення її ефективності; 

   - безпосередньо послабити конкурентів;  

    - змінити ринкове середовище. Оскільки реалізація останніх двох 

напрямків потребує значних зусиль, основним засобом отримання 

конкурентних переваг залишається підвищення ефективності власної 

діяльності. 

Таким чином, ефективність виробництва (діяльності) підприємства – це 

комплексне поняття, що відбиває кінцеві результати використання ресурсів 

за певний проміжок часу, головною ознакою якого може бути необхідність 

досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства з 

найменшими витратами суспільної праці або часу. Успішна реалізація 

стратегії розвитку підприємства передбачає здійснення результативної, 

ефективної та конкурентоспроможної господарської діяльності.  
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Проблема підвищення ефективності виробництва та діяльності 

підприємства в цілому полягає в забезпеченні максимально можливого 

результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів. Основні чинники підвищення ефективності роботи 

підприємства полягають в підвищенні його технічного рівня, вдосконаленні 

управління, організації виробництва і праці, зміні обсягу та структури 

виробництва, поліпшенні якості природних ресурсів тощо. Лише вміле 

використання всієї системи названих чинників може забезпечити достатні 

темпи зростання ефективності виробництва.  
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CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Стаття присвячена політиці в області управління ризиками та найбільш 

важливим елементам його реалізації. Подана система управління ризиками 

підприємства, яка дає змогу стабілізувати найважливіші стратегічні і 

тактичні показники його діяльності, оптимізувати розміщення ресурсів, 

капіталу відповідно до оцінки ризиків. 
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«Якщо ми не управлятимемо ризиками, вони почнуть управляти 

нами...». Досвід провідних міжнародних компаній переконливо доводить, що 

стабільність розвитку бізнесу і підвищення ефективності управління 

неможливі без активного використання ризику-менеджменту як складової 

частини системи управління сучасною компанією незалежно від її масштабів 

і специфіки виробництва або надання послуг [1]. 

 Питання, пов’язані з розглядом таких понять, як «ризик» і 

«невизначеність», досліджувалися такими ученими: В.А. Абчук, Ф.Н. 

Зав’ялов, І. Тюнен, P.М. Качалов, Г.Б. Клейнер, Н.Н. Малашихіна, Ф. Найт, 

Ж.Б. Сей, А.С. Шапкін. Науковою школою таких вчених, як В.В. Вітлінській, 

В.А. Кравченко, І. Тю-нен, Ф. Найт, А.О. Старостіна, B.С. Ступаков, Г.М. 

Травін, М. Шоулз, В. Шумпетер, А.Н. Фомічев, Дж. Пикфорд, Н.В. Хохлов  

розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні аспекти ризикології та 

ризик-менеджменту.  

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає в побудові гнучкої ефективної системи управління ризиками 

підприємства, завдяки якій буде забезпечений стійкіший та надійніший 

розвиток бізнесу. 

Система ризик-менеджменту (система управління ризиками) направлена 

на досягнення необхідного балансу між здобуттям прибутку й скороченням 

збитків підприємницької діяльності і покликана стати складовою частиною 

системи менеджменту організації, тобто має бути інтегрована в загальну 

політику компанії, її бізнес-плани й діяльність. Лише при виконанні цієї 

умови вживання системи ризик-менеджменту є ефективним. Ризик-

менеджмент має на увазі створення необхідної культури і інфраструктури 

бізнесу для: 

- виявлення причин і основних чинників виникнення ризику; 

- ідентифікації, аналізу і оцінки ризику; 
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- ухвалення рішень на основі виробленої оцінки; 

- вироблення антиризикових дій;  

- зниження ризику до прийнятного рівня; 

- організації виконання наміченої програми; 

- контролю виконання запланованих дій; 

- аналізу  й  оцінки  результатів  ризикового  рішення. 

Впровадження в практику підприємств системи ризику-менеджменту 

дозволяє забезпечити стабільність їх розвитку, підвищити обґрунтованість 

ухвалення рішень в ризикованих ситуаціях, поліпшити фінансове положення 

за рахунок здійснення всіх видів діяльності в контрольованих умовах. 

На практиці можна виділити три основні сфери діяльності спеціалістів з 

управління ризиками: 

- управління корпоративними ризиками; 

- управління проектними ризиками; 

- підтримка корпоративних процедур по взаємодії із зовнішніми 

агентами (фінансовими і страховими ринками, державними інспектуючими 

органами, так звана комунікативна функція) [5].  

Співвідношення різних напрямків діяльності в конкретній економічній 

організації визначається ініціатором впровадження процедур управління 

ризиками. В економічних організаціях система управління ризиками зазвичай 

включає три основні елементи: створення критеріїв управління 

ризиками(установлення різного роду лімітів), для чого виявляється 

прийнятність ризику (ступінь ризикованості) особами, які приймають 

ключові рішення. При необхідності проводиться узгодження інтересів сторін, 

оскільки прийняття ризиків у всіх, як правило, різна; ідентифікація 

(розпізнавання) ризиків на підприємстві, їх оцінка і вимір; заходи щодо 

оптимізації ризиків. Для виконання цих функцій необхідно створення 

системи управління ризиками в економічній організації. Для цього 

необхідно: визначити замовника діяльності (акціонери, генеральний, 

фінансовий директори); вибрати організаційну модель підрозділу з 
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управління ризиками; розробити політику в області управління ризиками. 

Сьогодні традиційно замовником виступає фінансова дирекція, адже саме 

цей підрозділ зацікавлений в ефективному управлінні фінансовими потоками 

і більшої передбачуваності процесу планування, що є, в тому числі, 

результатом ефективного управління ризиками. Крім того, управління 

фінансовими ризиками є невід’ємною частиною роботи фінансової дирекції. 

У дирекцію, як правило, входить підрозділ, відповідальний за забезпечення 

процесу страхування. Здається, саме фінансові підрозділи в українських 

компаніях є найбільш підготовленими до впровадження сучасних 

корпоративних стандартів управління, а часто і ініціюють ці процеси, в тому 

числі запровадження практики управління ризиками. Незважаючи на те, що 

часто вимога замовників про побудову системи управління ризиками 

представляється формальним, це питання дуже важливе. Якщо не буде осіб, 

дійсно зацікавлених у впровадженні системи управління ризиками, то вона 

не принесе жодних результатів і буде працювати тільки на папері, а не на 

практиці. В сучасному корпоративному управлінні існує тенденція 

розділення функцій контролінгу та виконавчих підрозділів. Йде процес 

виведення функцій з управління ризиками за межі фінансових служб у 

відокремлені підрозділи по контролінгу, підлеглі генеральному директору 

або раді директорів.  

Найбільш істотно організаційна структура з управління ризиками 

трансформується, коли замовником процесу впровадження корпоративних 

процедур з управління ризиками виступають акціонери компанії. В такій 

системі управління ризиками остаточно трансформується в аудіювану 

функцію, покликану співвіднести реальний і уявний акціонерами рівні 

ризику. 

Узагальнено всі моделі організації управління ризиками можуть бути 

розподілені на дві групи. До першої групи належать структури, що 

розробляють загальну стратегію управління ризиками компанії і 

координують процес управління через формальне включення цілей з 
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управління ризиками в загальний список цілей певного підрозділу, де 

безпосередньо виникають ризики. У такій структурі підрозділ з управління 

ризиками не бере участь в оперативному управлінні ризиками (так звана 

розподілена модель).  

До другої групи можна віднести таку модель управління ризиками, при 

якій всі функції концентруються в рамках одного підрозділу, яка оперативно 

впливає на всі аспекти управління ризиками (так звана концентрована 

модель). У вітчизняних компаніях зустрічаються обидва типи організаційних 

структур. Вони мають як переваги, так і недоліки, і їх вибір залежить від 

поставлених завдань.  

Політика в області управління ризиками в конкретній економічній 

організації повинна бути сформульована в одному всеосяжному документі. 

Даний документ визначає основи побудови системи управління ризиками в 

економічній організації. Він повинен бути доступний для будь-якого 

співробітника компанії (наприклад, розміщений на корпоративному сайті). 

Документ повинен об’єднувати основні політики щодо запобігання 

несприятливого впливу бізнесу на середовище і впливи середовища на бізнес 

(політика управління фінансовими ризиками, політика в галузі охорони праці 

та промислової безпеки, політика по захисту навколишнього середовища та 

інше).  

Подібний документ повинен починатися спільною заявою про безліч 

ризиків, яким піддається економічна організація. Можна перерахувати 

основні типи, уникаючи зайвої деталізації. Далі заявляються цілі побудови 

системи по управлінню ризиками, а саме мінімізація впливу несприятливих 

факторів на бізнес в цілому (підвищення стійкості бізнесу) і на його окремі 

складові (захист життя і здоров’я співробітників, активів власників, 

навколишнього середовища –  як соціального, так і природного). Потім 

дається опис загального процесу оцінки ризиків. У висновку вказуються 

підрозділ, відповідальний за управління ризиками, повноваження з 

управління, порядок моніторингу.  
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Для ефективного управління ризиками в економічній організації 

повинна бути сформульована концепція управління ризиками, яка повинна 

включати: прогнозування ризиків; опис і класифікацію ризиків; принципи 

ранжирування ризиків за ступенем значущості; опис процесів компанії і їх 

ув’язку з виявленими ризиками; методики управління ризиками, реалізовані 

в компанії; рольову модель управління ризиками (повноваження 

співробітників компанії в системі управління ризиками). 

 В обов’язковому порядку необхідно впровадження інформаційної 

системи, що підтримує прийняті в концепції процедури і накопичує 

інформацію про ризикові події. Її використання при управлінні ризиками 

дозволить забезпечити суворе виконання прийнятих процедур і скоротити 

обсяг роботи з аудиту системи. 

 Необхідною стадією для побудови стратегії з управління ризиками є 

побудова карти ризиків економічної організації. Використання результатів 

прогнозування, поряд з іншими такими способами побудови карти ризиків: 

інтерв’ю з ключовими фахівцями; аналіз документації, дозволить зібрати 

більш повну і якісну інформацію про можливі ризики економічної 

організації. Що, в свою чергу, призведе до демпфірування ризиків майбутніх 

періодів. Для економічної організації карта ризиків повинна бути базовим 

документом, що містить прогноз можливих ризиків, класифікатор ризиків, 

матрицю ризиків та іншу одержану інформацію. Використання 

прогнозування при побудові карти ризиків визначає те, як вона має 

виглядати. Карту ризиків можна розділити на дев’ять квадратів у осях 

«Імовірність настання ризикової події» і «Збиток від настання ризикового 

події». Дуже складно дати точну оцінку можливого збитку по кожному 

ризику або спрогнозувати його ймовірність. 

Збиток від настання ризикового події і його ймовірність ділимо на три 

категорії: високий, середній і низький рівні. Для кожної категорії має бути 

складено докладний опис того, який збиток і яка ймовірність повинні бути 

віднесені в ту чи іншу категорію. 
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Забезпечення промислової безпеки. Функція забезпечення промислової 

безпеки в світовій практиці відноситься до будь-яких об’єктів власності, у 

вітчизняній практиці – тільки до небезпечних виробничих об’єктів, 

зарахованим до цієї категорії державними регулюючими органами, тобто не 

відноситься до всього об’єкта власності. Тим часом почастішали техногенні 

катастрофи, які призводять до великих фінансових і людських втрат, котрих 

можна уникнути шляхом прогнозування і попередження ризиків. 

Забезпечення охорони праці. Ця функція регулюється українським 

законодавством, тому, мабуть, не варто очікувати, що компанії будуть нести 

істотні втрати через порушення норм охорони праці у короткостроковому 

періоді. Тим не менш важливо враховувати, що у світовій практиці збитки 

пов’язані з порушеннями в галузі охорони праці, є одними з найбільш 

істотних для промисловості поряд із забезпеченням екологічної 

відповідності.  

Забезпечення ефективного обслуговування устаткування. У західній 

практиці немає поділу функцій забезпечення безпеки виробничого 

обладнання та безпеки експлуатації будівель і споруд. У вітчизняній практиці 

ці функції розділені, більш того – часто належать до компетенції різних 

дирекцій. Це призводить до поділу фінансових потоків на забезпечення 

діяльності по запобіганню позапланових втрат і робить їх контроль з точки 

зору ефективності вкладень більш складним. У свою чергу, для вирішення 

конфлікту, що виникає між бажанням збільшити виробничі показники за 

рахунок більш інтенсивного використання обладнання і необхідністю 

гарантувати певний рівень надійності роботи обладнання, підрозділи з 

управління ризиками повинні контролювати розробку політики по 

обслуговуванню обладнання та перевіряти її дотримання. Збільшення 

міжремонтних періодів – одна з основних причин виникнення великих 

збитків на підприємствах у вітчизняній практиці. 

Забезпечення пожежної безпеки. Забезпечення пожежної безпеки 

підприємства – одна з важливих функцій у системі запобігання позапланових 
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втрат. Внутрішній конфлікт закладено в самому принципі функціонування 

підрозділів, що забезпечують пожежну безпеку на українських 

підприємствах, коли основна мета полягає в задоволенні вимог державних 

регулюючих органів, а не в ефективному захисті майна власників. Це 

важлива і часто недооцінена стаття витрат підприємства. У наявності 

конфлікт інтересів, що повинен бути пильним об’єктом уваги ризик-

менеджменту. 

Комунікативна функція. Ця функція є ключовою при організації 

ефективного управління ризиками компанії в цілому і на окремих 

підприємствах зокрема. На практиці часто функція задовільно виконується в 

центральному офісі компанії, але на кожному підприємстві, що входить в 

компанію, повинен існувати координатор процесу управління операційними 

ризиками, на якого покладена і комунікативна функція. 

Важливими елементами системи управління ризиками є випереджаюче 

розпізнавання тривожних ситуацій, тобто їх прогнозування, і накопичення 

інформації про ймовірні втрати. Незалежно від того, на якому рівні 

здійснюється управління ризиками, сигнал про ризики повинен надходити 

негайно до ризик-менеджера. При цьому здійснюється моніторинг можливих 

наслідків і видаються рекомендації щодо їх усунення. Це дозволяє 

контролювати роботу з управління ризиками на підприємствах. Ефект від 

впровадження системи управління ризиками оцінити нескладно. Будь-який 

ризик – це ймовірні втрати компанії. Запроваджуючи систему управління 

ризиками, ми скорочуємо ці втрати, тобто, підвищуємо прибутковість і 

рентабельність компанії. Порівнюючи отримані результати з витратами на 

впровадження системи управління ризиками, можна оцінити ефективність 

такого рішення.  

Отже, з наведеного вище можна зробити наступні висновки. Бізнесу 

необхідно використання професійних технологій ризик-менеджменту, що 

базуються на економічній культурі. Грамотно вибудувана система 

управління ризиками підприємства дає змогу стабілізувати найважливіші 
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стратегічні і тактичні показники діяльності (наприклад, вартість бізнесу, 

прибутковість), оптимізувати розміщення ресурсів, капіталу відповідно до 

оцінки ризиків, запобігти втратам, підготувати бізнес до дій у надзвичайній 

ситуації і підвищити репутацію компанії. Зовнішні прояви успішного ризик-

менеджменту, в свою чергу, відбиваються на здешевленні страхових 

програм, на підвищенні кредитних рейтингів і зниженні вартості залученого 

фінансування. 
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АКТИВАМИ 

Розглянуто основні проблеми у формуванні та просуванні торгової марки до 

рівня бренду. Визначено методи оцінки цінності товарних брендів. 
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Представлено характеристику методів оцінки успішності бренду в сучасних 

умовах господарювання. 

Ключові слова: бренд, торгова марка, брендинг, управління брендом, , 

побудова бренда, асоціація бренда, сила бренду. 

В умовах сучасного ринку стало очевидним, що успішне існування 

забезпечать собі тільки ті компанії, які зможуть створити по справжньому 

сильний бренд і підтримувати його рекламою. Цей процес стає все складніше 

і складніше, оскільки нові компанії також дуже винахідливі, вони виступають 

зі своїми вдалими ідеями і завойовують серця споживачів. Та все ж вирішити 

задачу створення успішного, процвітаючого бренду ще реально. У новому 

тисячолітті брендинг розвинувся і став реальною сильної системою, так 

званою «зброєю маркетингу» [1].  

Можна констатувати факт формування наукових шкіл бренд-

менеджменту: англо-американської – C. Анхольт (S. Anholt), Ф. Котлер (Ph. 

Kotler), Дж. Траут (J. Trout), Д. Хайдер (D. Hyder), П. Чілтон (P. Chilton), 

української – О. Шевченко, А. Длігач, Т. Шедякова та ін. 

Початковим етапом розробки бренду є його позиціонування на ринку, 

визначення його місця на ринку (Brand Positioning) по відношенню до 

конкурентів, а також виявлення набору купівельних переваг і сприйняття 

індивідуальності бренду, яка повинна активно використовуватися ним для 

«відмежування» від конкурентів. О. Гусєва вважає, що позиція бренду (Brand 

Positioning Statement) - це те місце, яке займає бренд в думках цільового 

сегменту по відношенню до конкурентів [2; 43], і фокусується на тих 

перевагах бренду, які виділяють його з числа конкурентів.  

На нашу думку, формування кожного бренду має починатися з 

постановки проблем, що дозволяють визначити позицію бренду (табл. 1). 

Таблиця 1. Визначення позиції бренду 

Проблема Вирішення проблеми  

Для кого? 
Визначення цільової групи споживачів, для яких створюється 

бренд 
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Навіщо? 
Вигода споживача, яку він одержить в результаті придбання 

товару саме цього бренду 

З якою метою? Для якого використання потрібен цей бренд споживачу 

Проти якого конкурента? 
В порівнянні з якими конкурентами одержить переваги 

підприємство  

Після того, як виявлено проблеми та знайдено шляхи їх вирішення, 

відбувається визначення стратегії бренду (рис. 1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Схема розробки стратегії товарного бренду 

 

Носова І. розглядає термін позиціонування бренду як процес пошуку 

унікальної ідеї, що відрізняє торгову марку від інших [3;64]. Сучасні 

практикипозиціонуванням називають аргумент торгової марки, 

використовуваний в рекламному повідомленні, а репозиціонуванням - зміну 

аргументу, що дозволяє привернути до марки новий цільовий сегмент. 

Наші дослідження показали, що у деяких сучасних підприємств по 

відношенню до марки взагалі немає стратегії, а отже, немає і марочної ідеї, 

яку повинна підтверджувати реклама. Якщо така ситуація склалася з 

товаром, покупка якого пов'язана з ірраціональною мотивацією, то вдала 

рекламна ідея може створити індивідуальність марки. Але це виключення, а 

не правило. 

Деякі автори [4] розглядають поняття „критерії позиціонування”, як ті 

елементи, які дозволяють людям розрізняти торгові пропозиції і 

запам'ятовувати їх. Критерії позиціонування, які дають можливість знайти 

марочну ідею, зображені на рис. 2. 

 

 

Вирішення питань, необхідних для розробки стратегії бренду 

1. Визначення цільової аудиторії 

3. Доказ, що ця пропозиція є цінною 

2. Пропозиція для цієї аудиторії 

4. Бажане кінцеве враження споживача 
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Рис. 2. Основні критерії позиціонування для марочної ідеї 

 

Більшість українських торгових марок має досить розмиті позиції, не 

дивлячись на впевненість їх власників в зворотному. Більшість марок 

побудована не за принципом відмінності, а за принципом «і я теж». Знайти 

ідею для своєї марки не так-то просто, але без неї марка ніколи не стане 

брендом. Будь-який повтор і копіювання розмиває індивідуальність імітатора 

і в довгостроковій перспективі шкодить іміджу його марки. 

На даній стадії роботи необхідно визначити істотні характеристики, що 

можуть зробити бренд унікальним, визначити його місце в свідомості 

споживачів, а також розробити те сприйняття бренду, яке повинне в 

ідеальному випадку скластися у людей.  

На нашу думку, для того, щоб зробити свій бренд унікальним, перш за 

все, варто провести чітку грань між ним і всім іншим. Могутнім 

інструментом в даному випадку є розробка відмінностей, що мають два 

основні види (табл.2):  

Таблиця 2.Розробка відмінностей бренду 

Існуючі відмінності Вигадані відмінності 

До даного виду відносяться всі відмінності, 

які реально існують, не залежно від того, чи 

можна їх знайти за допомогою органів чуття 

чи ні (довжина, ширина, висота, маса, колір, 

звук, запах, смак, а також довговічність, 

надійність, гарантія і ін.). До них звертаються 

в маркетингових комунікаціях, демонструючи 

перевагу в розмірах, яскравість кольору, 

гарантії і т.д. 

До даного вигляду вдаються в тому 

випадку, якщо існуючих відмінностей 

немає, або вони незначущі. 

Найяскравішим прикладом є заява про 

існування компоненту «Х», що додає 

продукції унікальні властивості, хоча 

споживачу ніколи не вдасться 

перевірити, чи дійсно даний інгредієнт 

присутній в продукції. 

Основні критерії позиціонування 

Розмір 

Вік 

Стать 

Ціна 

Соціальна група 

Державна приналежність 

 Спосіб торгівлі та ін. 

Регіональна приналежність 
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З метою посилення ефекту відмінностей розглянемо, розроблені 

автором, порівняльні ознаки, що дозволяють закріпити в свідомості 

споживачів унікальність бренду і продемонструвати його переваги (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Порівняльні ознаки унікальності бренду 

 

Відмінності і порівняння дозволили нам визначити переваги, якими 

володіє даний бренд та розробити концепцію позиціонування бренду (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Концепція позиціонування товарного бренду 

Пошук ідеї, на якій можна побудувати індивідуальність марки, варто 

починати створенням зображення образу компанії, товару або послуги, який 

складається з раціональних і емоційних очікувань цільових аудиторій з 

приводу споживацьких властивостей і застосування продукту. Визначаючи 

ідеальні якості свого товару і складаючи карту сприйняття споживачами 

Різновиди порівнянь 

Зі „звичним товаром” 

Із застарілим товаром 

З іншою товарною категорією 

Без конкретизації об’єкту 

порівняння 
Вигадане порівняння 

Поворотне порівняння 

Концепція позиціонування бренду 

Створення товару з реальною функціональною 

відмінністю 

Розробка унікальних споживацьких властивостей товару 

Розробка унікальної торгової пропозиції 

Пошук диференційованої ідеї споживацької марки 
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конкурентних марок, можна отримати наочну картину про те, чи можна 

використовувати яку-небудь не зайняту конкурентами властивість як 

відмінну ідею своєї марки. Якщо всі основні властивості продукту або 

послуги розібрані конкурентними марками, задача ускладняється, оскільки 

потрібно шукати ідею споживацької марки не в атрибутах товару, а в умовах 

покупки і споживання продукту, його інгредієнтах, географічному 

розташуванні, традиціях тощо. Ідею корпоративної марки можна знайти, 

проаналізувавши можливості компанії, виявлені в результаті SWOT-аналізу.  

Пошук ідеї і вирішення завдань із створення і розвитку торгової марки 

здійснює не одна людина, а команда маркетологів, якій властивий 

професіоналізм, комунікабельність, здатність реально, критично мислити з 

метою створення нових альтернатив і можливостей. Задача маркетологів 

полягає в тому, щоб позитивно сформулювати мету і переваги бажаного 

стану, перетворити задум на здійсненний план і готовий продукт, оцінити 

запропонований план або проект на предмет потенційних проблем. 

Дослідження довели, що розробка концепції маркетингового 

позиціонування є фундаментальним процесом в створенні бренду, тому що 

вдало розроблена концепція стратегічного позиціонування має тривалий 

період життя. Так, найуспішніші в своїх сегментах міжнародні легендарні 

світові бренди, не змінюють свою стратегію позиціонування десятиліттями, 

століттями, оскільки існує великий ризик втрати індивідуальності образу 

бренду. З другого боку, життя не стоїть на місці: змінюється цільовий 

споживач, а разом з ним змінюється і сам ринок в силу його мінливого 

попиту. Тому, при незмінності основи позиціонування бренду, нам постійно 

необхідно вносити нові тактичні штрихи в образ бренду. Звідси слідують два 

напрями визначення завдань позиціонування товарного бренду– 

безпосередньо розробка стратегічного позиціонування бренду (випадки 

створення нового бренду на ринку) і тактичне коректування позиціонування 

(випадки, в яких репозиціонування бренду не є доцільним). Методи рішення 
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цих задач, на практиці майже однакові і варіюються лише обсягом 

досліджень, які необхідно застосовувати у кожному випадку.  

Багато науковців визначають різні підходи до оцінки бренду. Їх 

розроблено достатньо багато, але всі вони ще потребують вдосконалення. 

Термін «активи бренду» (brand equity) виник для визначення 

відношення між клієнтами компанії і її брендом. Звичайно до тлумачення 

цього терміну науковці підходять двояко: американські автори [10] під 

активом бренду розуміють як відносини між клієнтом і маркою компанії 

(орієнтація на споживача), В.П. Перція вважає активами бренду те, що 

належить власнику компанії, тобто підприємству (орієнтація на 

підприємство). Доцільно не змішувати два різні підходи в одне поняття і 

виділити наступні аспекти активів бренду (табл. 3) [5].  

Таблиця 3 . Характеристика аспектів активів товарного бренду 

№ Аспект Визначення 

1 Вартість 

бренду  

повна вартість бренду як окремого активу підприємства, 

яка може бути продана і включена в баланс 

2 Сила бренду визначає міру приваблення споживача до того або 

іншого бренду 

3 Образ, або 

опис, бренду 

опис тих асоціацій і довіри, яку споживач має до 

торгової марки підприємства 

 

Всі три аспекти активів бренду не є тотожні. (1) і (2) розглядаються як 

вимірні величини (хоча механізм їх вимірювання нетривіальний), на відміну 

від образу бренду. Вартість бренду явним чином відноситься до ділової 

операції, тоді як сила і образ концентрують увагу на споживачі. Відносини 

між трьома інтерпретаціями активів бренду складаються в причинний 

ланцюг: образ марки згрупований за потребами ринку, що використовує 

досягнення маркетингу виробу, ціни, місця тощо. Саме образ визначає 

ступінь сили марки. Вартість бренду в свою чергу визначається через його 

силу. Таким чином, схема вагомості аспектів активів бренду виглядає таким 

чином  [5]. 
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Зусилля бренд-менеджерів можуть бути відповідно оцінені 

вимірюванням сили бренду і його вартості. Проте направлені вони, в першу 

чергу, на створення відповідного образу. 

Залежно від поставленої задачі, розглянемо активи бренду з різних 

точок зору. При короткостроковому (нестратегічному) плануванні активи 

цілком співпадають з вартістю бренду, при стратегічному плануванні 

політики брендів менеджер повинен йти на відстрочення отримання 

прибутку. Він буде отриманий пізніше, на підставі сформованої сили бренду. 

Активи бренду, таким чином, - не стільки сама вартість, скільки «склад для 

прибутку», який буде одержаний пізніше (Ambler, Styles).  

Можна також пов'язувати активи бренду з доданою вартістю (Winter), 

яка виникає завдяки асоціаціями споживачів побачивши фірмовий знак, 

тобто активи бренду відповідають категорії образу бренду. 

Один з основних проявів високих активів бренду є розширення сфери 

впливу бренду (brand extension). В той же час, найактивніша експансія 

бренду може стати причиною нарощування активів бренду і більшої 

витривалості компанії до тиску конкурентів, рівно як млява і неагресивна 

експансія може послужити причиною розпаду торгової марки. 

Існує декілька методів визначення активів бренду, які представлені у 

таблиці 4. 

Таблиця 4. Методи визначення активів бренду 

№ Автор методу Назва методу Економічний зміст 

 

 Т. Амблер Методика, згідно якої, 

вартість бренду можна 

визначити як вартість 

витрат на його створення і 

просування 

Активи бренду = (витрати на 

дослідження) + (художнє виконання) + 

(вкладення в рекламу і PR) + (витрати 

на юридичну реєстрацію) 

 Дж. Винтер Методика визначення 

вартості  «за доходами» 

Технологія розрахунку заснована на 

припущенні, що брендові товарні 

позиції продаються дорожче за 

небрендовані аналоги. Тут вартість 

бренду обчислюється як створення 

вказаної цінової різниці на 

передбачуваний обсяг реалізації 

продукції, що носить бренд, за період 
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її життєвого циклу. У випадку якщо 

ціни продукції, що продається під 

брендом і під торговою маркою не 

відрізняються, показник 

розраховується на основі різниці 

обсягу  реалізації в грошовому виразі. 

Активи бренду = (Ціна орендованого 

товару – Ціна небрендованого товару) 

* Обсяг реалізації продукції 

 Г.Чармессон Метод «залишкової 

вартості» 

Для визначення вартості бренду із 

загальної ринкової вартості компанії 

(РВ) потрібно послідовно відняти 

вартість матеріальних (МАнб) і 

нематеріальних активів, що не 

відносяться до бренду (НМАнб): 

Активи бренду = РВ – (МАнб + + 

НМАнб) 

 Одержана різниця і є вартістю бренду. 

 М.Дж.Крофт Методика на основі 

ліцензійних платежів, 

використовування якої 

можливе за умови 

наявності ліцензійних угод 

Вартість бренду визначається як 

приведена сума майбутніх виплат за 

користування брендом. Частка 

нематеріальних активів в капіталі 

компаній постійно зростає. При цьому 

істотна частка нематеріальних активів 

доводиться на бренд. 

  

Ми не можемо бути прихильниками одного з методів оцінки активів 

бренду, так як вважаємо, що в даний час в даній області оцінної діяльності не 

проведено досить переконливих досліджень, і як наслідок не існує 

стандартної процедури. Використовуються лише методи окремих компаній. 

Отже, у кожному конкретному випадку необхідно вибрати найбільш 

відповідний метод оцінки активів бренду.  

Виходячи з усього вищесказаного можна зробити наступний висновок, 

що управління брендом має носити стратегічний і цілісний характер, тому 

що в більшості вітчизняних підприємств присутня тенденція тлумачити 

активи бренду як конкретну вартість і не береться до уваги актив як сила і 

образ марки. Наші дослідження показали, що управління брендом повинне 

сконцентровуватися на створенні образу бренду, для цього  мають бути 

об'єднані всі маркетингові зусилля. У довгостроковому проекті правильно 

побудований образ бренду має на меті викликати підйом сили бренду, яка в 
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свою чергу забезпечить в майбутньому надійну і стабільну додану вартість 

товару. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено економічну сутність та різні підходи до визначення 

економічної сутності прибутку. Надана характеристика прибутку 

підприємства в період реформування економіки. Розглянуто та 

охарактеризовано етапи проведення аналізу прибутку підприємства, 

зокрема факторний аналіз прибутку. Наведені основні показники, які 

характеризують стан прибутку підприємства. 



194 
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методика аналізу  прибутку, теорії прибутку, факторний аналіз, економічна 

сутність прибутку. 

Прибуток – основне джерело розвитку підприємницької діяльності. 

Важлива роль економічної сутності прибутку полягає в тому, що вона 

характеризує основну діяльність підприємства. Прибутковість підприємства є 

одним з найголовніших показників, що відображають фінансовий стан 

підприємства та визначають мету підприємницької діяльності. Все це 

вимагає уточнення економічної сутності та змісту категорії «прибуток», а 

також здійснення оцінки існуючих методик аналізу прибутку як фінансового 

результату господарської діяльності. 

Мета статті – науково обґрунтувати економічну сутність прибутку, 

розглянути основні методичні інструменти, послідовність та окремі аспекти 

аналізу прибутку підприємства.   

Дослідженню питань економічної сутності та аналізу прибутку 

присвячені праці багатьох науковців. Значний внесок у вирішення цих 

проблем зробили: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, 

А.Д. Бутко, Б.І. Валуєв, В.Г. Горєлкін, В.П. Завгородній, О.П. Корольчук, 

В.Д. Лагутін, Л.О. Лігоненко, В.Г. Лінник, Л.Г. Ловінська, Є.В. Мних, Л.В. 

Нападовська, Ю.І. Осадчий, О.Ю. Редько, В.В. Сопко, В.О. Шевчук та ін. Із 

зарубіжних вчених слід відмітити Р.А. Алборова, А. Аренса, С.М. Бичкову, 

В.І. Макар’єву, В.Ф. Палія, І.А. Слабінську, Я.В. Соколова, В.П. Суйца, Г.І. 

Тамошину, А.Д. Шеремета та ін. Попри значну кількість досліджень, дане 

питання залишається недостатньо висвітленим та потребує подальшого 

дослідження з врахуванням специфіки діяльності суб’єктів господарювання. 

Головною метою створення та подальшого розвитку будь-якого 

суб'єкту господарської діяльності, незалежно від виду його діяльності чи 

форми власності, є отримання саме позитивного кінцевого фінансового 

результату, тобто прибутку. Таким чином, фінансовий результат є одним із 

найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати 
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господарської діяльності та надає комплексну оцінку ефективності цієї 

діяльності. 

У системі економічних теорій, пов’язаних з підприємницькою 

діяльністю, теорія прибутку традиційно характеризується економістами як 

одна з найбільш складних.  

Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю 

товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, 

особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням 

валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся 

на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, 

що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за 

надані ним послуги у народному господарстві [1, с.123]. 

Сутності терміну «прибуток» приділялась увага вчених ще з давніх 

часів та змінювалась відповідно до розвитку суспільства та економічної 

науки. Так такі видатні вчені як Т.-Р. Мальтус, У. Петті., А. Сміт, С. 

Сімсонді, найближче підійшли до розуміння сутності прибутку. Вони 

визначали прибуток як «вирахування з продукту праці робітників на користь 

підприємця». К. Маркс характеризував прибуток як «перетворену форму 

додаткової вартості, результат відношення між необхідним і додатковим 

робочим часом». В свою чергу Т. Мен. виділяв прибуток, як «перевищення 

ціни реалізації над ціною придбання». Н. Сеніор, під прибутком розумів 

«винагорода підприємця за ризик». Сучасники визначають прибуток, як 

«виручка від реалізації продукції за вирахуванням витрат діяльності 

підприємства», але таке визначення прибутку обмежується лише кількісним 

визначенням категорії і не розкриває його суть [6, c.130]. 

Сучасні економісти, розвивають теорії прибутку, пристосовуючи їх до 

нових умов господарювання. В економічній науці ХХ ст. сформувалися такі 

основні теорії прибутку:  

- Теорія "продуктивності капіталу", згідно з якою прибуток - дохід 

капіталу, який є основним чинником будь-якого виробництва;  
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- Теорія "утримання", тобто прибуток - це винагорода за ризик від 

інвестованих у виробництво засобів;  

- Теорія, яка визначає прибуток як "трудовий дохід" підприємницької 

діяльності в усіх її видах;  

- Теорія, в якій прибуток є результатом існування монополії - покупець 

повинен купувати товар (послуги) монополіста, що забезпечує йому 

найвищий прибуток [9, c. 202].  

Такі вчені як А. Сміт і Д. Рікардо виокремили поняття прибутку в 

особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із 

процесом накопичення капіталу. Е.С. Хендріксен та М.В. Ван Бред вказують 

на те, що прибуток - це надлишок після підтримки матеріального добробуту 

фірми на досягнутому рівні, визначеному на початок та кінець звітного 

періоду, до його використання чи розподілу. 

П.А. Семюелсон та В.Д. Нордгауз визначали прибуток як чистий дохід, 

або різницю між сумою продажу та величиною витрат [3, с. 175].  

В умовах розвитку ринкової економіки, поняття прибутку прийняло 

кардинально інше значення, і, розглядаючи сутність прибутку, багато авторів 

відзначають наступні його характеристики (рис. 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні характеристики ролі прибутку суб’єктів господарювання в 

період реформування національної економіки 
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1) Прибуток став основною метою підприємницької діяльності, 

спонукальним мотивом будь-якого виду бізнесу, тому що забезпечує 

зростання добробуту власників підприємства. Характеристикою цього росту 

є розмір поточного і накопиченого доходу на капітал, джерелом якого є 

отриманий прибуток [5, c. 71].  

 Прибуток – найважливіший показник ефективної виробничої 

діяльності підприємства. Індивідуальний рівень прибутку дозволить 

охарактеризувати уміння, досвід та ініціативу менеджерів успішно 

здійснювати господарську діяльність. 

2) Прибуток створює базу економічного розвитку у цілому. Механізм 

розподілу прибутку підприємства через податкову систему дозволяє 

«наповнити» дохідну частину державних бюджетів усіх рівнів 

(загальнодержавного, місцевих), що дає державі можливість успішно 

виконувати покладені на нього функції і здійснювати намічені програми 

розвитку економіки. 

3) Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної 

діяльності. Підприємство, яке не отримує прибутку в умовах ринкової 

економіки - нежиттєздатне. Індивідуальний рівень прибутку підприємства, у 

порівнянні із галузевим рівнем, характеризує ступінь уміння 

(підготовленості, досвіду, ініціативності) менеджерів успішно здійснювати 

господарську діяльність в умовах ринкової економіки. 

4) Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових 

ресурсів підприємства, забезпечуючи його розвиток. У системі внутрішніх 

джерел формування цих ресурсів, прибутку належить провідна роль. Чим 

більше рівень генерування прибутку підприємства у процесі його 

господарської діяльності, тим менше його потреба у залученні фінансових 

коштів із зовнішніх джерел і при інших рівних умовах – тим вище рівень 

самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних цілей 

розвитку, підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку. При 
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цьому, на відміну від деяких інших внутрішніх джерел формування 

фінансових результатів підприємства, прибуток є постійно відтворюваним 

джерелом і його відтворення в умовах успішного господарювання 

здійснюється на розширеній основі [7, c.42]. 

5) Прибуток є головним джерелом збільшення ринкової вартості 

підприємства. По-перше, чим вищим є прибуток, тим у більшій мірі він може 

здійснити розширене відтворення, спрямовуючи його частину на приріст 

активів, тобто капіталізацію. По-друге, підприємство, яке ефективно працює 

на ринку, має відмінну ділову репутацію. 

6) Прибуток підприємства є найважливішим джерелом задоволення 

соціальних потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється, 

насамперед, у тому, що кошти, які перераховуються у бюджети різних рівнів 

у процесі оподаткування, слугують джерелом реалізації різноманітних 

загальнодержавних і місцевих програм, забезпечують «виживання» окремих, 

соціально незахищених (або недостатньо захищених) членів суспільства; 

7) Прибуток є основним захисним механізмом підприємства від 

банкрутства. За інших рівних умов підприємство набагато успішніше 

виходить з кризового стану при високому потенціалі генерування прибутку. 

За рахунок капіталізації отриманого прибутку може бути швидко збільшена 

частка високоліквідних активів, збільшена частка власного капіталу при 

відповідному зниженні обсягу використовуваних позикових коштів, 

сформовані відповідні резервні фінансові фонди. В умовах ринку 

підприємець має сам визначати рівень цін на товар виходячи з конкретних 

умов угоди, а також комерційних умов роботи підприємства, досягнутого 

рівня витрат тощо. Прибуток у ринковій економіці формується за рахунок 

багатьох джерел, різних за своїм економічним змістом і кількісної 

визначеності [9, c. 201]. 

В найбільш узагальненому вигляді прибуток являє собою виражений у 

грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що 

характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької 
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діяльності, що представляє собою різницю між сукупним доходом та 

сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності. Таким чином, 

прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку роботи 

підприємства та є найважливішим показником фінансових результатів 

підприємницьких структур, їх фінансового стану. 

Необхідна величина прибутку підприємства розраховується, виходячи 

із потреби підприємства в фінансуванні його виробничого і соціального 

розвитку, забезпечення необхідного соціального споживання, утворення 

фондів розвитку і фонду виплати дивідендів власникам підприємства, 

створення фінансових резервів, а також виплати податкових і інших 

обов’язкових платежів, що здійснюються з прибутку. Відповідно, необхідний 

прибуток визначає умови для самофінансування підприємства. Аналіз 

прибутку базується на використанні наступних джерел інформації: форма № 

1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”; форма № 1-кр “Звіт 

про товарообіг” [8, c.866] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Послідовність проведення аналізу фінансових результатів (прибутку) 

підприємства 

Етапи проведення аналізу фінансового результату (прибутку)Економіка 

1. Аналіз обсягів та динаміки формування балансового прибутку 

2. Аналіз рівня та динаміки прибутковості обороту підприємства 

3. Аналіз факторів, що впливають на обсяг формування прибутку 

5. Аналіз досягнення мінімального та нормального обсягу прибутку 

4. Аналіз прибутковості використання ресурсів та капіталу підприємства 

6. Аналіз обсягів та динаміки чистого прибутку, оцінка факторів, що 

впливають на його розмір 
7. Аналіз напрямків та структури використання прибутку 

8. Оцінка резервів зростання прибутку 
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Розробка стратегії управління прибутком передбачає дослідження 

динаміки прибутку та рентабельності, оцінку факторів, що обумовлюють їх 

величину, а також визначення достатності прибутку для вирішення завдань 

виробничого і соціального розвитку. На рис. 2 наведена послідовність 

проведення аналізу прибутку. 

Основним джерелом формування балансового прибутку для 

підприємства є прибуток від реалізації товарів, робіт чи послуг. Обсяг 

прибутку підприємства від реалізації продукції залежить від великої 

кількості факторів, найважливішими з них є: обсяг товарообігу в поточних 

цінах, та обсяг товарообігу у співставних цінах, індекс цін реалізації товарів, 

рівень валового доходу, та ін.  

Дослідження факторів, що впливають на чистий прибуток, є 

необхідним, оскільки це дозволяє не тільки дати кількісну оцінку їх впливу в 

ретроспективному періоді, а й використати виявлені взаємоз`вязки для 

обгрунтування можливої зміни прибутку в перспективі.  

Для визначення мінімального і нормального прибутків як цільової 

функції підприємства виходять із прогнозної величини капіталу 

підприємства, прогнозу мінімального рівня рентабельності капіталу (прогноз 

процентної ставки банків) і прогнозу норми прибутку на капітал 

(середньогалузева рентабельність капіталу). При прогнозуванні величини 

капіталу необхідно врахувати склад і розмір джерел його збільшення 

(кредити банків, випуск облігацій, продаж акцій абощо, а також впливу на 

його вартість інфляційних очікувань) [5, c. 203].  

Розрахунок можливого розміру прибутку може здійснюватись методом 

прямого розрахунку або розрахунково–аналітичним методом.  

Метод прямого розрахунку передбачає визначення суми прибутку як 

різниці між розміром доходів підприємства, ПДВ і його поточними 

витратами.  
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Розрахунково – аналітичний метод базується на вивчені тенденції змін 

прибутку і рентабельності та прогнозуванні змін факторів, що впливають на 

їх величину.  

Оскільки прибуток є функцією від доходів і витрат, для більш 

глибокого аналізу і виявлення додаткових резервів його росту слід оцінити 

фактори, що впливають на його величину. До них відносяться: асортиментна 

структура і склад товарообігу за видами продажу (населенню, дрібний опт, в 

кредит населенню), структура товарообігу за джерелами надходження 

товарів (самостійні закупки, через оптові підприємства), за видами 

комерційних угод (за місцем знаходження контрагента, умовами 

транспортування, страхуванням, формами розрахунків, валютою платежу і 

т.д.). 

Факторний аналіз прибутку – це методика комплексного системного 

вивчення та виміру впливу факторів на величину результативного показника, 

а саме прибутку підприємства. 

Фактори, які впливають на величину прибутку від реалізації продукції 

або надання послуг, є такими: 

1. Зміна обсягу реалізації - збільшення обсягів продажу рентабельної 

продукції веде до збільшення суми прибутку, а нерентабельної - навпаки до її 

зменшення; 

2. Зміна асортименту продукції - якщо збільшується частка 

рентабельної продукції в загальному обсязі реалізації, то і прибуток, 

відповідго, зростає; 

3. Зміна собівартості продукції - її зростання є причиною зменшення 

прибутку, а зменшення собівартості - навпаки збільшує прибуток; 

4. Зміна ціни реалізації - при збільшенні цін сума прибутку зростає, 

якщо ціна зменшується, то зменшується і прибуток; 

5. Чисельність та склад персоналу - кількість працівників, достатня для 

повноцінного обслуговування технологічного процесу, забезпечує зростання 

прибутку, також велике значення має і кваліфікація працівників; 
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6. Економічне стимулювання працівників - вплив цього фактору можна 

оцінити через показники оплати праці та її продуктивність. Що 

ефективнішим є стимулювання персоналу, то кращою буде їх праця, і як 

наслідок - більшими випуск продукції та прибуток; 

7. Продуктивність праці - її зростання, за інших однакових умов, 

спричиняє збільшення величини прибутку; 

8. Стан матеріально-технічної бази підприємства - сучасні засоби праці 

підвищують її продуктивність, а отже, і прибуток; 

9. Фондовіддача - збільшення фондовіддачі збільшує випуск продукції 

на 1 грн вкладених грошей, це також веде до росту прибутку [4, с. 33-35].  

Збільшення прибутку можливе за рахунок:  нарощення обсягів 

виробництва і реалізації товарів; здійснення заходів щодо підвищення 

продуктивності праці своїх працівників; зменшення витрат на виробництво 

продукції; кваліфікованого здійснення цінової політики; грамотної побудови 

ділових відносин з постачальниками, посередниками, 

покупцями; покращення системи маркетингу на підприємстві; удосконалення 

продукції з середнім рівнем рентабельності, а низькорентабельну зняти з 

виробництва; постійного проведення наукових досліджень аналізу ринку, 

поведінки споживачів і конкурентів [7, c. 43].  

Якість прибутку від основної діяльності вважається високою, якщо її 

збільшення зумовлене зростанням обсягу продажів, зниженням собівартості 

продукції. Низька якість прибутку характеризується зростанням обсягів 

реалізації за рахунок росту цін на продукцію без збільшення фізичного 

обсягу продажів і зниження витрат на гривню продукції [2, c. 97]. 

Висновки. Отже, з урахуванням специфічних особливостей, які нині 

набула дана економічна категорія, доцільно сформулювати визначення 

категорії «прибуток» таким чином: прибуток – це виражений у грошовій 

формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує 

винагороду за ризик підприємницької діяльності, який визначається як 

різниця між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення 
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цієї діяльності, спрямований на досягнення певного рівня 

конкурентоздатності й іміджу підприємства.  

Для підвищення ефективності діяльності будь-якого підприємства, 

якості отриманого прибутку, виявлення можливих джерел його збільшення 

та ефективного управління ним, необхідний регулярний детальний аналіз 

прибутку, а саме: дослідження динаміки прибутку та рентабельності, 

проведення оцінки факторів впливу на його величину, а також визначення 

достатності прибутку для реалізації конкретних цілей та завдань 

виробничого і соціального розвитку суб’єкта господарювання.  
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Корнійчук Ю.С.  

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто основні етапи та складові процесу бюджетування на 

підприємстві. Запропоновано порядок проведення бюджетування, що 

забезпечить створення оптимальної структури, залежно від напрямів та 

стратегії діяльності підприємства. 

Ключові слова: планування, бюджет, бюджетування, бюджетний процес, 

система бюджетування. 

Одним з інструментів управління, поширеним в економічно розвинутих 

країнах, який нині активно запроваджується вітчизняними підприємствами, є 

бюджетування. У західних країнах бюджетування є основою системи 

управління, та всі управлінські рішення, що так чи інакше стосуються 

доходів, витрат і грошових потоків (а це переважна більшість управлінських 

рішень), співвідносяться з бюджетом і оцінюються відповідно до нього. У 

нашій країні необхідність впровадження технології бюджетування останніми 

роками зумовлена тим, що часи надприбутків минули, та сучасні конкурентні 

умови господарювання висувають жорсткі вимоги до ефективності 

фінансового управління підприємством.  

Застосування на підприємствах системи бюджетування є запорукою 

раціонального управління ресурсами та їх цільового використання, 
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забезпечення фінансової стійкості та належного рівня платоспроможності, 

прийняття обґрунтованих і дієвих управлінських рішень. За допомогою 

системи бюджетування можна підвищити ефективність діяльності 

підприємства і знизити витрати діяльності звітного періоду за рахунок 

удосконалення якості управління, узгодження та координації діяльності 

окремих підрозділів підприємства та відповідно до запитів управлінського 

персоналу різних рівнів. 

Вагомий внесок у розвиток теорії бюджетування здійснили вітчизняні й 

зарубіжні науковці, зокрема: М. Білик, І. Бланк, Ф. Бутинець, І. Горбатюк, 

Р. Квасницька, М. Колісник, Н.Корж, Н. Лелюк, О. Мельник, С. Онищенко, 

В. Савчук, Дж. Сигел, Ч. Хорнгрен, Ю. Цаль-Цалко, А. Шамрай, 

О. Шеремета, Дж. Шим та інші. Водночас слід відмітити, що невирішеними 

залишаються питання обґрунтування місця бюджетування в системі 

управління підприємством.  

Головною метою статті є обґрунтування теоретичних положень і 

розробка практичних рекомендацій з удосконалення бюджетування в 

плануванні діяльності підприємства. 

Складання бюджетів є невід'ємною складовою загального процесу 

планування на підприємстві. Механізм бюджетного планування доходів та 

витрат слід впроваджувати для забезпечення економії грошових коштів, 

більшої оперативності в управлінні цими коштами, зниження непрямих 

витрат і втрат, а також для збільшення достовірності планових показників. 

Бюджети складаються на рік, переважно з поквартальною розбивкою [1, 

с. 210]. 

Система бюджетування являє собою систему планування показників 

бюджету на підставі поставлених цілей та завдань підприємства. З метою 

досягнення ефективності управління господарською діяльністю в процесі 

діяльності та після завершення звітного періоду за даними бухгалтерського 

обліку виявляються відхилення, аналізуються їх причини і приймаються 

відповідні управлінські рішення. 
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За допомогою системи бюджетів можна завчасно оцінити наслідки 

поточного стану діяльності підприємства і реалізувати стратегію 

функціонування у заданому напрямі. За допомогою бюджетування можна 

надати належну оцінку ефективності прогнозованих планів, розширення чи 

впровадження виробництва, прогнозованих планів розвитку.  

Серед науковців відсутній єдиний підхід до визначення поняття 

«бюджетування». При трактуванні сутності терміну «бюджетування» 

науковці визначають його як метод управління діяльністю підприємства, 

метод короткострокового планування, як технологію та систему планування 

й контролю. При цьому переважна більшість дослідників вважає, що 

бюджетування – це процес планування [2, с. 20; 3, с. 462; 4, с. 78; 5, с. 50-53]. 

Таким чином, охарактеризувати бюджетування можна як планування 

даних бюджетів, в сукупності з досягненням та реалізацією певних завдань, 

які сформовані на підставі загальних цілей, як стратегічних, так і тактичних. 

Бюджетування можна визначити як систему планування руху ресурсів, 

обліку, аналізу і контролю доходів і витрат, активів і пасивів, інших напрямів 

підприємницької діяльності за визначений період часу, а також з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень для досягнення поставлених 

стратегічних цілей. Відповідно, бюджети центрів відповідальності 

виконують такі важливі функції бюджетування в процесі управління, як 

планування, організація, облік, контроль, аналіз та регулювання діяльності 

підприємства. 

Бюджетування є інструментом досягнення найбільш високих результатів 

діяльності підприємства за допомогою підвищення ефективності процесів 

управління. За допомогою цього інструменту можливо описувати майбутні й 

фактичні події у взаємозв’язку з поточними процесами підприємства та його 

підрозділами, що дає змогу визначити, як отримати необхідний результат, а 

також визначити необхідні ресурси та заходи. 

Організація системи бюджетування передбачає, що бюджетування є 

лише одним із елементів комплексної системи управління і відіграє в цій 
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системі визначну роль. На сьогодні ключова проблема управління полягає в 

недостатності стратегічної орієнтації поточної діяльності підприємства, що 

проявляється у неузгодженості стратегії і поточних планів. В результаті 

виникає «стратегічний розрив (прогалина)», тобто втрата цільової орієнтації, 

що призводить, у свою чергу, до неефективного використання ресурсів і 

зниження рентабельності підприємства. За таких умов система 

бюджетування виступає в ролі сполучної ланки між стратегією і поточною 

діяльністю підприємства. У зв’язку з цим, система бюджетування повинна 

бути інтегрована (об’єднана) з рядом інших елементів системи управління 

В якості основної вхідної інформації для системи бюджетування є 

бюджетні передумови, цільові показники та фактична облікова інформація. 

Бюджетні передумови формуються системою стратегічного планування на 

основі аналізу зовнішнього середовища та оцінки поточного фінансового 

стану підприємства. Його результати використовуються системою 

управління за ключовими показниками, де відбувається формалізація 

стратегії, після чого формуються цільові показники, які передаються в 

систему бюджетування. Бюджетні передумови можуть формуватися на 

основі різних методів, що забезпечують гнучкість бюджетування і 

можливість формування різних видів бюджетів підприємства. 

Інформація, яка надходить до системи бюджетування, включає бюджети 

окремих підрозділів підприємства, які є базисом для планування. Зведений 

бюджет підприємства можна використовувати як основу для формування 

зведеної бюджетної звітності підприємства в цілому, включаючи бюджетну 

звітність на основі план-факт аналізу. 

Таким чином, важлива роль системи бюджетування в процесі 

управління дозволяє ідентифікувати її як один з ключових елементів 

формування інформаційного базису для здійснення управління на 

підприємстві, оскільки бюджетування сприяє перетворенню стратегічних 

цілей в поточні плани. 

Дієвість системи бюджетування зростає за умови наявності тісного 
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взаємозв’язку між аналізом, обліком і контролем на підприємстві. 

Ідентифікація відхилень від нормативних показників окремо взятих 

складових бюджету дає можливість співставлення цих показників із 

плановими, що власне й досягається за допомогою контролю. Таким чином, 

аналіз дає можливість дослідити ці відхилення та фактори, які до цього 

призводять, ідентифікувати способи корекції показників та вжити необхідних 

заходів, що фактично і є його основною функцією. За результатами контролю 

та аналізу виконання бюджетів приймаються управлінські рішення в частині 

їх коригування для забезпечення мінімізації витрат та досягнення високого 

рівня рентабельності й ліквідності діяльності підприємства. 

На думку деяких фахівців відсутність системи бюджетування може мати 

наслідком падіння рівня дохідності таких підприємств до 30-45% [6]. 

Наявність реальної інформації у керівництва підприємства безумовно є тим 

інструментом, який убезпечить підприємство від неефективного витрачання 

ресурсів. 

Особливості системи бюджетування полягають в наступному: 

– бюджетування завжди спрямоване на майбутнє, адже минуле в системі 

бюджетування не має цінності, а досягнуті результати є орієнтиром; 

– розробка бюджетів вимагає не лише постановки завдань, а й 

визначення шляхів їх досягнення, обсягу необхідних ресурсів та 

відповідальних осіб; 

– бюджетування як процес і показники бюджетів не мають цінності самі 

по собі, якщо вони не сприяють досягненню цілей підприємства та не 

дозволяють співставити фактично отримані результати із плановими 

показниками та цілями (план-фактний аналіз). 

Система бюджетування характеризується певною сукупністю складових, 

які внаслідок своєї взаємодії сприяють оптимальній організації роботи 

персоналу, узгодженню процесів постачання, виробництва та продажу 

відповідно до сформованих бюджетів з метою реалізації стратегії 

підприємства. Однак дотепер відсутні стандартні методичні схеми з 
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впровадження системи бюджетування на вітчизняних підприємствах, що 

обумовлено наявністю особливостей діяльності суб’єктів господарювання, а 

також значною кількістю факторів зовнішнього впливу на діяльність 

підприємств. 

Вважаємо за доцільне застосовувати 5 етапів впровадження системи 

бюджетування на підприємстві: 

1) створення робочої групи з фахівців підприємства для організації і 

здійснення всього комплексу заходів щодо постановки бюджетування; 

2) визначення переліку контрольованих показників і алгоритмів 

розрахунку їх, розробка і затвердження форм документів; 

3) розробка регламенту процесу формування бюджетів; 

4) визначення центрів відповідальності і відповідальних осіб, що 

приймають рішення і відповідають за їх результати; 

5) розробка організаційно-розпорядчих і методичних документів, що 

регламентують процеси формування бюджетів і контролю їх виконання, 

навчання персоналу [1, с. 216].  

Впровадження системи бюджетування є тривалим процесом, який 

потребує поєднання зусиль персоналу щодо здійснення комплексу операцій, 

спрямованих на конкретний результат. Витрати на впровадження системи 

бюджетування є економічно виправданими, якщо в результаті формування та 

виконання бюджетів відбулися позитивні зрушення. 

Хоча система бюджетування у більшості випадків позитивно впливає на 

функціонування підприємства, за неналежної його організації та 

встановлення занадто високих вимог до персоналу, який виконує бюджети, 

можуть бути отримані неочікувані результати, що навпаки ускладнять 

досягнення цілей підприємства. Відповідно, перед переходом до 

застосування бюджетів необхідно об’єктивно оцінити не лише фінансовий 

стан підприємства, а й кваліфікаційну підготовку персоналу з розробки, 

виконання, контролю та аналізу показників бюджетів. 

Процес бюджетування охоплює всі стадії господарської діяльності 
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підприємства. 

Структура розробки бюджету на підприємстві передбачає поетапну 

підготовку зведеного (узагальненого, основного, консолідованого, головного, 

генерального) бюджету, що включає в себе взаємопов’язану систему 

операційних та фінансових бюджетів, що становить функціональний аспект 

системи бюджетування. 

Зокрема, в операційному бюджеті господарська діяльність підприємства 

відображається через систему економічних показників, що характеризують 

окремі стадії господарської діяльності підприємства. Найбільш поширеними 

операційними бюджетами є бюджети продажу; виробництва; запасів готової 

продукції; виробничих витрат (бюджет прямих витрат на оплату праці); 

потреб у матеріалах (прямих матеріальних витрат); загальновиробничих 

витрат; операційних витрат (бюджет адміністративних витрат, бюджет 

збутових витрат, бюджет інших операційних витрат). 

Фінансові бюджети забезпечують відображення передбачуваних джерел 

надходження коштів і напрями їх використання. Тобто, фінансовий рівень 

бюджетів характеризує узагальнення показників, які містяться в операційних 

бюджетах, що обумовлює необхідність розрахунку фінансових показників та 

приведення їх у відповідність. Показники, наведені у фінансових бюджетах, 

мають виключно вартісне вираження, на відміну від операційних, які 

включають також і натуральні показники. 

Виконання бюджетів, їх формування та формування статей бюджетів, їх 

видів, наділення необхідними управлінськими функціями є необхідними 

елементами для започаткування структури бюджетів, як операційного, та й 

фінансового, впровадження форм бюджетів. Необхідно зазначити, що 

кількість, види та форми бюджетів для підприємств управлінський персонал 

обирає самостійно, залежно від типу внутрішньої структури, профілю та 

видів діяльності, форми власності, спеціалізації, розміру, етапу життєвого 

циклу, особливостей середовища функціонування, стадії впровадження й 

застосування системи бюджетування.  
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Кількість видів і форми бюджетів для застосування повинні 

розроблятися на рівні окремого підприємства залежно від того, що є 

предметом бюджету, розміру підприємства, рівня інтеграції бюджетування з 

фінансовою структурою підприємства, кваліфікації і досвіду персоналу. 

В практиці господарювання підприємств бюджети найчастіше 

розробляються на рік, у т.ч. з деталізацією по кварталах, місяцях і тижнях.  

Упродовж року бюджети можуть переглядатися та уточнюватися, тому 

процес бюджетування є безперервним. Бюджети можуть бути складені за 

кожним окремим видом діяльності підприємства (постачання, виробництво, 

продаж), структурним підрозділом підприємства, бізнес-напрямом, видами 

витрат, бізнес-процесами підприємства, інноваційними або інвестиційними 

проектами тощо. 

У сучасних умовах господарювання, бюджетування на підприємстві стає 

більш динамічною, гнучкою системою, яка перебуває в тісному зв'язку з 

економічними процесами в країні. Оскільки бюджетування – це механізм, 

який дозволяє приймати оптимальні, найбільш ефективні рішення щодо 

керування та розвитку діяльності підприємства, то лише завдяки 

професійному правлінню можна досягти успішності та процвітання 

підприємства. Впровадження процесу бюджетування на підприємствах 

дозволить поліпшити фінансові результати на основі управління витратами 

та прибутком, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, 

оптимізувати витрати підприємства і запровадити оперативний контроль за 

процесом формування прямих виробничих і загальновиробничих витрат.. 
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складових власного капіталу підприємства та їх вплив на його динаміку і 

структуру. 

Ключові слова.Власний капітал, вартість власного капіталу, статутний 

капітал, джерела формування, внутрішні джерела, зовнішні джерела, 

функції власного капіталу, складові власного капіталу. 

Власний капітал є економічною категорією, яка значно поширена в 

системі фінансового менеджменту підприємства. Водночас економічна 

сутність та еволюція цієї категорії свідчить про те, що вона була відома ще 

задовго до зародження механізму управління фінансами підприємств. 

Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку 

підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової 

форми. Ефективність діяльності підприємства значною мірою 

характеризується показником ефективності формування та вико- ристання 

капіталу, тобто максимальної його віддачі. Власний капітал відіграє суттєву 

роль не лише на початковому етапі розвитку суб’єкта господарювання, а й у 

процесі розширення його діяльності, таким чином необхідно визначити 

найкращі шляхи ефективності використання капіталу підприємства. 

На даний момент актуальними є питання визначення тенденцій 

формування власного капіталу на підприємствах України у сучасних 

складних економічних умовах.  Дослідженням його сутності як економічної 

категорії в теоретичному і практичному аспектах, його формуванням та 

використанням на підприємстві займалися вітчизняні та зарубіжні вчені в 

різні часи економічного розвитку країн.  

Дослідження джерел формування власного капіталу та узагальнення 

теоретичних засад формування власних фінансових ресурсів на підприємстві. 

Проблеми власного капіталу завжди були в центрі уваги економістів. У 

сучасних умовах найбільш відомими розробками, присвяченими проблемам 

власного капіталу підприємства, є праці І. Бланка, 

Ю. Брігхема,Ю. Воробйова, О. Єфимової, В. Ковальова, В. Савчука, 

О. Терещенка, Д. Ван Хорна, Дж. Шима та інших учених-
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економістів. Аналізуючи останні публікації, можна виділити зарубіжних 

вчених, що займалися проблемою власного капіталу, серед них Ж. Андре, Н. 

де Анастасіо, Ануфрієв В. Е., Л. Батардон, Ф. Беста, Бугайова А. В., П. 

Герстнер, Дюмарше Ж. Б., Литньова Н. А., Ф. Ляйтнер, Медведєв М. Ю., Л. 

Пачолі, В. Рігер, Ж. Ришар та ін 

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської 

діяльності будь-якого підприємства. Власний капітал є основним, 

початковим та умовно безстроковим джерелом погашення збитків 

підприємства, він є одним із найвагоміших показників, котрі 

використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки 

показує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства (його 

незалежність від зовнішніх джерел фінансування), а з іншого ступінь 

кредитоспроможності підприємства (забезпеченості вимог кредиторів 

фактично наявним у підприємства капіталом засновників). Він є одним із 

найістотніших і найважливіших показників і виконує такі функції: 

1) Функція заснування та введення в дію підприємства. Власний капітал 

у частині статутного є фінансовою основою для запуску в дію нового субєкта 

господарювання; 

2) Функція відповідальності ті гарантії. Як уже було зазначено, 

статутний капітал є свого роду кредитним забезпеченням для кредиторів 

підприємства. Власному капіталу в пасиві балансу відповідають чисті активи 

в активній стороні баласну. Чим більший власний капітал підприємства, 

зокрема статутний капітал, тим більших збитків може зазнати підприємство 

без загрози інтересам кредиторів, отже, тим вищою є його 

кредитоспроможність; 

3) Захисна функція показує, яке значення має власний капітал для 

власників. Чим більший власний капітал, тим краще захищеним 

підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки 

саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства; 
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4) Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Внесками у 

власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням цінними паперами та 

іншими матеріальними цінностями, можуть бути грошові кошти. Вони 

можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної 

діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості по позиках.  

5) База для нарахування дивідендів і розподілу майна. Одержаний 

протягом року прибуток або розподіляється та виплачується власникам 

корпоративних прав у вигляді дивідендів, або тезаврується (спрямовується на 

збільшення статутного чи резервного капіталу) [5.,c.346-349] 

Підприємство утворюється з метою отримання прибутку. Реалізувати 

цю мету воно може лише за умови збереження і примноження свого капіталу. 

При виборі схеми формування структури власного капіталу та вибору джерел 

його фінансування власник підприємства стикається з проблемою вибору 

фінансування свого підприємства. Капітал будь-якого підприємства 

представлений двома складовими: власними та позиковими коштами. 

Власний капітал - важлива частина капіталу підприємства, яка перебуває у 

його власності. 

Політика підприємства щодо формування власного капіталу є частиною 

загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні 

необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку. Капітал 

підприємства використовується на придбання і оренду основних засобів і 

нематеріальних активів, будівництва об’єктів виробничого і невиробничого 

призначення, закупівлю сировини, матеріалів, палива, на оплату праці, 

сплату податків, відсотків за кредит, дивідендів, тощо [1.,c.624] 

Джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства є: 

Внутрішні джерела:прибуток, що залишається в розпорядженні 

підприємства;амортизаційні відрахування від основних засобів і 

нематеріальних активів;інші внутрішні джерела формування власних 

фінансових ресурсів. 
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Зовнішні джерела:залучення додаткового пайового або акціонерного 

капіталу;одержання підприємством безплатної фінансової допомоги;інші 

джерела формування власних фінансових ресурсів. 

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства, він формує переважну частину його власних фінансових 

ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно, і ріст ринкової 

вартості підприємства. Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують 

також амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах із високою 

вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів; проте суму 

власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його 

реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у 

формуванні власних фінансових ресурсів підприємства. 

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового 

(шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (шляхом 

додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств 

одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може 

бути надана їм безплатна фінансова допомога, яка надається, як правило, 

лише окремим державним підприємствам [4.,c.94-98] 

Позиковий капітал - це сума коштів, яка формується за рахунок 

банківській: кредитів, одержаних підприємствам та інших тимчасово 

залученій: коштів. 

Позиковий капітал підприємства можна розділити на дві групи: 

довгострокові (відображаються в третьому розділі пасиву балансу) і 

короткострокові (відображаються в четвертому розділі пасиву балансу) 

кошти. До довгострокового належать ті позикові кошти, термін погашення 

яких перевищує дванадцять місяців. До короткострокового позикового 

капіталу можна зарахувати кредити, позики, а також вексельні зобов'язання з 

терміном погашення менше одного року та кредиторську заборгованість. 
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Необхідність залучення позикових коштів як джерела фінансування 

підприємств визначається характером кругообігу основних і оборотних 

коштів. Як правило, за рахунок власних оборотних коштів підприємства 

створюють мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей [7., с. 235-239] 

Основними цілями зменшення власного капіталу підприємств 

є:згортання діяльності підприємства;підвищення ринкового курсу 

корпоративних прав;концентрація капіталу в руках активних 

власників;вирішення конфліктів між власниками. 

Збільшення статутного капіталу може відбутися за рахунок: 

- приєднання до нього чистого прибутку; 

- за рахунок введення в дію об’єктів капітальних вкладень, 

децентралізованих джерел фінансування. 

Процес формування власного капіталу: 

- статутний капітал або пайовий капітал (внески власників до  капіталу 

підприємства, зафіксовані в установчих документах); 

- додатково вкладений капітал (сума перевищення номінальної вартості 

акцій,  отримана при їх реалізації); 

- інший додатковий капітал (сума дооцінки необоротних активів, 

безкоштовно передані активи) 

- резервний капітал (сума резервів, створених за рахунок 

нерозподіленого прибутку); 

- нерозподілений прибуток (сума прибутку, реінвестована у 

підприємство)[6.,c.54-62] 

Основою управління власним капіталом підприємства є управління 

формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення 

ефективності управління даним процесом на підприємстві розробляється 

спеціальна фінансова політика. 

Політика формування власних фінансових ресурсів є частиною загальної 

фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного 

рівня самофінансування його виробничого розвитку. 



218 

Розробка політики формування власних фінансових ресурсів 

підприємства здійснюється за такими основними етапами: 

1.Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у 

попередньому періоді. 

2.Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. 

3.Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. 

4.Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових 

ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. 

5. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових 

ресурсів із зовнішніх джерел. 

6. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел 

формування власних фінансових ресурсів [2.,c.94-97] 

Переваги власного капіталу: 

- простота залучення, так як  рішення пов’язане зі збільшенням власного 

капіталу особливо за рахунок внутр..джерел його формування приймається 

власниками і менеджерами підприємства без необхідності одержання згоди 

інших господарських суб’єктів. 

- забезпечення фінансової стійкості і розвитку п-ва, його 

платоспроможності і зниження ризику банкрутства. 

Недоліки: 

- обмеженість обсягу залучення і в результаті цього можливостей 

суттєвого розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства. 

- не використовувана можливість приросту коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу за рахунок залучення позикових фінансових коштів. 

Отже, найбільш стабільним є підприємство, яке використовує лише 

власний капітал, оскільки коефіцієнт автономії в такому випадку дорівнює 

одиниці.  

Переваги позичкового капіталу: 
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- достатньо широкі можливості залучення особливо при високому 

кредитному рейтингу підприємства, наявності застави чи гарантії 

поручителів 

- забезпечення росту фінансового потенціалу підприємства  при 

необхідності суттєвого розширення його активів і зростання темпів росту 

об’єм його господарської діяльності. 

Недоліки: 

- складність процедури залучення, особливо у великих розмірах, так як 

надання кредитних ресурсів залежить від рішення інших господарюючих 

суб’єктів і вимагає в ряді випадків відповідних  сторін між гарантій та 

застави; при цьому гарантії страхових компаній, банків чи  інших господ. 

суб’єктів надаються, як правило, на платній основі. 

- по мірі збільшення питомої ваги позик. коштів  в загальній сумі 

використовуваного капіталу збільшуються фінансові ризики і загроза 

банкрутства. 

Основні відмінності власного капіталу від позикового. 

Власний капітал:  

- повне або обмежене право голосу, яке залежить від змісту установчих 

документів; 

- право на відшкодування кредитів виникає тільки після виконання 

зобов’язань з позикового капіталу; 

- виплати здійснюються у вигляді відсотків або дивідендів тільки у тому 

випадку, якщо підприємство приносить прибуток. 

Позиковий капітал: 

- відсутнє право голосу; 

- має беззаперечне право вимагати відшкодування кредиту згідно з 

умовами, записаними у фінансових документах; 

- виплата передбачених в позикових обов’язках відсотків обов’язкова 

незалежно від результатів господарської діяльності. 
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Структура капіталу підприємства визначає обсяги і прогнозує 

результати не лише фінансової, але й операційної та інвестиційної діяльності. 

Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу 

(тобто, на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства), 

встановлює систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності 

(тобто, рівень основних фінансових ризиків) і в підсумку формує 

співвідношення ступеню прибутковості та ризику в процесі розвитку 

підприємства [3.,c.26-27] 

Сутність власного капіталу підприємства проявляється через його 

функції : функція заснування та введення в дію підприємства, функція 

відповідальності та гарантії, захисна функція, функція фінансування та 

забезпечення ліквідності, база для нарахування дивідендів і розподілу майна, 

функція управління та контролю. 

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливе 

значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних 

коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока 

питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства 

та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, 

дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу 

підприємства, підвищує фінансовий ризик. Тому в кожному конкретному 

випадку необхідно детально продумати доцільність залучення додаткових 

фінансових ресурсів. 

Основними напрями розвитку управління власним капіталом є напрямки 

пов’язані із збільшенням масштабів підприємства, обсягів виробленої 

продукції та прибутків. Для цього підприємство може не залучати кредитні 

засоби, а збішувати розмір власного капіталу за рахунок емісії акцій 

підприємства, гнучкої дивідендної політики. У роботі запропоновані основні 

алгоритми здійснення дівідентної политики та емісії акцій підприємства. 
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У статті наведена характеристика значення розвитку підприємницької 

діяльності в Україні і умовах євроінтеграції. Особливу увагу звернено на 

вагомі перспективи розвитку економіки в цілому. Описані основні аспекти, 
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на які варто зосередити увагу організаціям під час здійснення їх 

підприємницької діяльності, для максимального отримання прибутку та 

задоволення суспільних потреб . 

Ключові слова:  підприємництво, державне регулювання, євроінтеграція, 

підприємницька діяльність, Європейський союз, модернізація 

підприємництва, партнерство і співробітництво. 

В умовах інтеграції України до Європейського Союзу виникає 

необхідність принципово новітніх підходів до розвитку підприємництва. Для 

України європейська інтеграція – це вагомий шлях залучення іноземних 

інвестицій і створення умов для розвитку інноваційних технологій, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, а 

також це можливість швидкого виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС, як 

наслідок кардинальна модернізація економіки країни. Особливу увагу за 

таких умов необхідно звернути на забезпечення якісного розвитку 

підприємницької діяльності. На сучасному етапі ця проблема досліджується 

в науковій літературі, але з’являється нова потреба вивчення й обґрунтування 

забезпечення досконалого розвитку підприємництва саме в умовах 

євроінтеграції. 

Питання стосовно вивчення значення розвитку підприємництва в 

Україні в умовах євроінтеграції в різних куточках світу досліджували у 

своїх  наукових працях такі  вітчизнянні вчені  А.Є. Ачкасов [1], П. В. 

Гайдуцький [2], С.Г. Дрига [3], Л.О. Лігоненко [4], А.А. Мазаракі [5], В.І. 

Отенко [6]. проблеми розвитку, стратегії і напрями вдосконалення фінансів 

підприємств, зокрема питання оподаткування і кредитування розглядали О.Я. 

Базілінська, А.І. Бутенко, З.С. Варналій, О.В. Васюренко, С.Г. Дрига, Ю.Б. 

Іванов, В.І. Шпак та багато інших. 

Не звертаючи увагу на значний науковий доробок, питання з’ясування 

значення розвитку підприємництва і Україні, враховуючи його сучасний стан 

та перспективи виходу на європейський ринок потребують проведення 

подальших досліджень. 
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Вивчення даної статті полягає у з’ясуванні значення підприємницької 

діяльності в Україні та визначення перспектив та напрямів розвитку 

вітчизняного підприємництва в контексті євроінтеграції. 

Нація України на протязі багатьох століть прагнула до незалежності. 

Якщо не враховувати політичні складові, які, безумовно, впливають на 

діяльність будь-якої системи, можна стверджувати, що розвиток економіки 

будь-якої країни грунтується на створенні умов для сумлінного виконання 

своїх обов’язків на створенні бізнесу та підприємництва. Якщо брати для 

прикладу Україну, то дані умови не були створені починаючи з 1990-х рр. і 

до моменту сьогодення[1., c. 4]. Єдиною, головною та реальною 

перспективою для малого та середнього бізнесу, який намагається існувати в 

умовах економічної та політичної кризи, вважається євроінтеграція з 

впровадженням відповідних стандартів і технологій та освоєння 

європейських ринків, які повинні стати альтернативою російському, на який 

останні десятиріччя був в націлений український бізнес. 

Україна стала першою країною серед країн СНД, яка уклала угоду про 

партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, де зазначався 

правовий механізм взаємодії між двома сторонами. Угоду підписано 14 

червня 1994 р. у Люксембурзі, 10 листопада 1994 р. ратифіковано Верховною 

Радою України. Вона набрала чинності з 1 березня 1998 р. Документ став 

основним та важливим елементом для розширення політичного діалогу й 

економічного співробітництва України та Європейського Союзу[4., c.8]. 

Забезпечення якісного розвитку підприємництва України в умовах 

євроінтеграції відіграє надзвичайно важливу роль для розвитку економіки, в 

цілому. На етапі економічного зростання набуває особливого значення 

здійснення регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого 

безробіття, проведення політики продуктивної зайнятості населення. Зусилля 

органів державної влади, насамперед уряду, мають концентрувати свою 

увагу на запровадженні вагомих та дієвих стимулів для створення нових 

робочих місць, за підтримці підприємництва. Згідно таких умов 
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підтверджується необхідність дослідження механізмів реалізації державного 

регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в 

євроінтеграційних процесах.  

Механізми реалізації державного регулювання підприємницької 

діяльності в будь-якій країні ґрунтуються на певних принципах якісного 

розвитку малого та середнього бізнесу. В умовах інтеграції України до ЄС 

головними принципами у сфері регулювання й підтримки стрімкого розвитку 

підприємництва мають стати принципи сумлінності, що діють у 

Євроспільноті. Через впровадження й подальше застосування таких 

принципів, передусім, відбувається зміцнення єдиного внутрішнього ринку, 

інтернаціоналізація підприємницької діяльності на рівні підприємств, 

зменшення адміністративних бар’єрів і створення єдиного економічного 

простору ЄС, посилення взаємодії країн – членів ЄС з питань створення 

економічного й валютного союзів у рамках ЄС. На думку багатьох вчених, 

принципи якісного розвитку мають бути розділені на дві категорії: принципи 

розвитку державного регулювання і принципи розвитку підприємництва.  

В період сьогодення економічна інтеграція в європейський економічний 

простір для України – це пріоритетний політичний, географічний, 

економічний і соціальний напрям розвитку країни. Європейська інтеграція 

для України – це невід’ємний шлях до модернізації економіки й утвердження 

реальної демократії в державі, побудови громадянського суспільства, 

забезпечення прав і свобод людини. Без cумніву, євроінтеграція глобально 

впливає як на підприємницький сектор, так і на суспільство взагалі. Причому 

цей вплив не завжди буде позитивним, а матиме й деякі негативні наслідки 

як для України, так і для інших країн.  

Серед позитивної дії від євроінтеграції, враховуючи стратегічні мотиви 

ЄС до України, слід відокремити можливе здійснення внеску у формування 

стабільної, відкритої, плюралістичної та правової демократії в Україні, що 

функціонує без жодних змін; зміцнення ринкової економіки, розвиток 

співробітництва з Україною в контексті збереження стабільності та безпеки в 
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Європі й усьому світі; розширення економічних, політичних і культурних 

відносин з Україною, а також співпраця в галузі юстиції та внутрішніх справ 

країни.  

До негативної дії євроінтеграції належить часткова втрата суверенітету 

України, можливе погіршення відносин з країнами СНД; втрата 

конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на 

європейський рівень цін; глобальні міграційні процеси[6., c.294].  

Ураховуючи все вищезазначене, механізми державного регулювання 

підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції має бути спрямований: 

– в економічній галузі на: 1) реалізацію стратегії первинного розвитку, 

яка має забезпечити регулярні щорічні темпи зростання ВВП; 2) покращення 

рівня конкурентоспроможності підприємництва через регулювання його 

якісного розвитку; 3) підтримку новітніх перспектив розвитку бізнесу і 

науково-технічного прогресу; 

– у соціальній сфері на: 1) забезпечення передумов для скорочення 

різниці у в рівні та якості життєвих стандартів з країнами ЄС; 2) утвердження 

середнього класу; 3) розвиток і реформування систем освіти, науки і охорони 

здоров’я; 

– в політичній сфері на: 1) участь у формуванні стратегії подальшого 

розвитку ЄС у статусі рівноправного партнера; 

– в ідеологічній сфері на: 1) перебудову українського суспільства на 

духовних християнських засадах; 2) закінчення процесу створення єдиної 

політичної нації; 3) створення умов для належного задоволення культурних і 

релігійних інтересів усіх конфесій[8].  

Таким чином, для успішної реалізації механізмів державного 

регулювання якісного розвитку підприємництва в Україні в умовах 

євроінтеграції потрібно звертати увагу на всі аспекти: політичні, економічні, 

соціальні та ідеологічні. 

В Україні, на жаль, зараз доволі не стійка економічна ситуація, що 

пов’язано з проведенням в країні АТО. Бізнес структури в сучасних умовах 
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Євроінтеграції намагаються розвиватися та якнайбільше відповідати 

світовим стандартам. Адаптація українського бізнесу до європейських 

стандартів дозволить суттєво зменшити ризики банкрутства підприємців та 

сприятиме здійсненню середньо- та довгострокового планування 

господарської діяльності. В даній роботі висвітлено основні аспекти, на яких 

слід акцентувати увагу організаціям під час здійснення їх підприємницької 

діяльності, для максимального отримання прибутку та задоволення потреб 

населення. 
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Конкурентоспроможність  є  одним  з  головних  вимірювачів  успішної 

діяльності  підприємства.  В  умовах  глобалізації  світової  економіки 

глобалізується і конкуренція підприємств. Практично, це завжди конкуренція 

з відомими  світовими  виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на 

те, що знайдеться  ринок,  недоступний  для  світових  виробників,  тому  

проблема забезпечення  конкурентоспроможності  власної  продукції  

потребуватиме постійних рішучих дій для свого вирішення.   

Проблеми  підвищення  конкурентоспроможності  стосується  

практично  всіх  сторін  життя  суспільства.  У  розвинутих  країнах, 

наприклад, вона постійно перебуває в центрі уваги державних діячів і 

ділових кіл.  Загострення  конкурентної  боротьби  за  збут  продукції  
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змушує  країни постійно  шукати  нові  можливості  й  резерви  для  збуту  

своєї  продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних 

товарів. В  умовах  кризи  підвищується  рівень  ризику  діяльності  суб’єктів 

господарювання  та  виникає  додаткова  необхідність  у  пристосуванні  до 

мінливих  ринкових  умов,  тому  дане  питання  сьогодні  є  дуже  важливим 

та актуальним. 

За складних умов господарювання як у зовнішньому, так і у 

внутрішньому середовищі призводять до погіршення стану значної кількості 

вітчизняних підприємств. Нестабільність економіки, жорстка конкуренція на 

ринках збуту продукції та послуг, низький платоспроможний попит 

споживачів, істотні бар’єри для виходу на зовнішні ринки у сукупності із 

застарілою техніко-технологічною базою та багатьма іншими внутрішніми 

проблемами підприємств потребує здійснювати пошук усіх можливих 

резервів розвитку та забезпечувати максимальне їх використання. Тому 

діагностика стану підприємства є необхідним засобом у процесі поточного та 

стратегічного управління. 

Дослідження  проблеми  конкурентоспроможності  підприємства  

мають широкий діапазон. Теоретичним надбанням є наукові праці вчених-

економістів: А.А. Бєляєв, О.С. Вартанов, В.А. Верба, А.Е. Воронкова, О.О. 

Гетьман, Т.І. Решетняк, І.Г. Сокириська, З.Н Соколовська, І.Д. Фаріон, В.М. 

Шаповал та інші. Але, як видно з аналізу окремих публікацій, вимоги до 

змісту процесу діагностики, перелік об'єктів дослідження, методологія 

узагальнення отриманих результатів ще перебувають на стадії формування та 

неоднозначно трактуються окремими фахівцями. 

 Незважаючи на велику кількість ґрунтовних досліджень управління 

діагностикою конкурентоспроможності підприємства, багато питань 

залишаються не розкритими. Зокрема, недостатньо досліджено 

методологічне та методичне забезпечення діагностики конкурентного 

середовища.   
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Конкурентоспроможність сучасного підприємстварозглядається як 

здатність підприємства (реальна чи потенційна) проектувати, виготовляти та 

реалізовувати конкурентоспроможну продукцію, а також цілеспрямовано 

взаємодіяти з ринковим оточенням. 

Термін "діагностика" походить з грецького diagnostikos - здатний 

розпізнавати, і розглядають його як вчення про методи і принципи 

розпізнавання проблемних ситуацій (хвороб у медицині, поломок у 

пристроях, незадовільних результатах функціонування економічних об'єктів) 

і постановки діагнозу. Іншими словами діагностика передбачає 

розпізнавання стану об'єкта за другорядними ознаками; дослідження стану 

об'єкта; формування уявлення про об'єкт. Щодо економічних об'єктів, то на 

сьогодні в науковій літературі можна знайти різні підходи до визначення 

діагностики. Досі не вироблено єдиної концепції, не визначено її змісту і 

функцій, різноманіття панує у методичному апараті [2]. 

Діагностика (грец. diagnostikos – здатний розпізнавати) стану 

підприємства у конкурентному середовищі спрямована на виявлення та 

оцінку сильних і слабких сторін підприємства, його можливостей, 

визначення конкурентної позиції та конкурентних переваг з метою 

вирішення завдання забезпечення адекватності зовнішньому середовищу та 

визначення можливих шляхів забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. Отже, діагностика стану підприємства спрямована власне на 

підприємство та на його конкурентів. 

Метою діагностики є надання необхідних знань для прийняття рішення 

суб'єкта управління про використання різноманітного методологічного 

апарату та інструментарію для визначення стану об'єкта управління у 

невизначеному середовищі функціонування та розроблення комплексу 

заходів, спрямованих на поліпшення цього стану. 

За даною інтерпретацією діагностики стану підприємства у 

конкурентному середовищі до її складових належать такі види аналітичної 



230 

діяльності: аналіз внутрішнього середовища підприємства, порівняльна 

оцінка діяльності підприємства з конкурентами, портфельний аналіз (рис.1). 

Як видно з рисунку 1,  діагностика стану підприємства у 

конкурентному середовищі за визначеними напрямками надає інформаційну 

підставу для розробки загальної, функціональних та підприємницьких 

стратегій. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Складові діагностики стану підприємства  

у конкурентному середовищі [1] 

Порівняльна оцінка діяльності підприємства з конкурентами 

здійснюється на підставі результатів аналізу конкурентного середовища 

підприємства, за яким оцінюється стан конкуренції, її інтенсивність, 

визначаються стратегічні групи конкурентів, виявляються потенційні 

конкуренти та визначаються активні конкуренти, які є об'єктом для 

порівняння. 

Для визначення ступеня конкурентоспроможності підприємства 

існують досить різноманітні методи, суть яких викладено у зарубіжній та 

вітчизняній науковій літературі. Різноманітність наукових підходів до 

визначення переліку оціночних показників конкурентоспроможності 

підприємства свідчить про дискусійність та складність цього питання. 

Найбільш поширеним є метод порівняльних переваг. Згідно з цим підходом 

до оцінки конкурентоспроможності підприємства та визначеного змісту 

поняття «конкурентоспроможність» порівняльна оцінка діяльності 

підприємства з конкурентами здійснюється за показниками фінансового 
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конкурентами 

Діагностика стану 

підприємства у 

конкурентному 

середовищі 

Аналіз 

внутрішнього 

середовища 

підприємства 

Портфельний 

аналіз 



231 

стану, ефективності використання ресурсів та оцінки маркетингової 

діяльності.  

У процесі діагностування стану підприємства у конкурентному 

середовищі широко застосовуються експертні оцінки та складний 

інструментарій, що потребує високої кваліфікації, компетентності фахівців та 

вміння формувати відповідний комплекс аналітичних інструментів. 

Сформований нами комплекс аналітичногоінструментарію, адекватного 

певниметапамдіагностики стану підприємства, наведений у табл. 1 

Таблиця 1.Інструментарій діагностики стану підприємства у 

конкурентному середовищі 

Етапи 
Рекомендованийінструмент

арійдіагностики 
Результати 

Моніторингвнутрішнього 

середовищпідприємства 
Спостереження 

Виявленнязмін у внутрішньому 

середовищі 

Збір та 

систематизаціяданих 

- Анкетування 

- Табулювання  

- Контент-аналіз 

- Традиційний (класичний 

аналіз) 

Систематизованийперелікінформа

ції про стан внутрішніхфакторів за 

належністю до 

певноїфункціональноїсферипідпри

ємства 

Аналізвнутрішньогосередо

вищапідприємства 

- SWOT-аналіз  

- Дескриптивний аналіз 

- Статистичний аналіз  

- Експертні оцінки 

- ЖЦТ  

- Кореляційний аналіз  

- Аналіз зв'язків 

Оцінкафакторіввнутрішньогосеред

овища. Складання «Профілю 

здатностей» підприємства. 

Визначення сильних і слабких 

сторін, КФУ. Оцінка потенціалу 

Порівняльна оцінка 

діяльності підприємства з 

конкурентами 

- Аналіз різниць  

- Експертні оцінки  

- Статистичний аналіз  

- Бенч-маркінг 

Складання «Профілю 

конкурентних здатностей», 

виявлення конкурентних переваг, 

оцінка конкурентної позиції та 

оцінка конкурентоспроможності 

Портфельний аналіз 

- Експертні оцінки 

- Статистичний аналіз 

- Порівняння 

Оцінка привабливості СЗГ, оцінка 

позиції СОБ, оцінка товарного 

«портфеля» підприємства, 

визначення пріоритетних напрямів 

інвестування СЗГ 

Узагальнення результатів 

діагностики стану 

підприємства 

- Порівняння  

- Експертні оцінки 

Загальна оцінка можливостей, 

вплив стану внутрішнього 

середовища на діяльність 

підприємства, визначення 

стратегічних проблем 

підприємства 
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Зазначимо, що успішне досягнення мети діагностики стану 

підприємства у конкурентному середовищі та ефективність цього процесу 

зумовлені дотриманням таких принципів: 

- обґрунтований вибір інструментарію діагностики; 

- використання об'єктивної, повної та достовірної інформації про стан 

факторів внутрішнього середовища; 

- виявлення причин змін внутрішніх факторів; 

- процес діагностики повинен мати комплексний та системний 

характер; 

- об’єктивність оцінки результатів. 

Використання запропонованої методики діагностики стану 

підприємства у конкурентному середовищі забезпечить комплексний підхід 

до виявлення відповідності можливостей підприємства стратегічним 

завданням, що дозволить обґрунтовано підійти до проблеми визначення 

комплексу стратегій. 

Отже, існує важливе завдання виявлення за допомогою діагностики 

можливого погіршення справ та пошуку резервів зростання ефективності на 

якомога ранній стадії, що дозволить підприємству належним чином 

відреагувати на зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. 

Навіть у випадку, коли ситуація на підприємстві є задовільною, діагностика 

відіграє важливу роль, необхідність якої, як інструмента, що забезпечує 

зворотний зв’язок в управлінні підприємством, важко переоцінити. На 

підставі визначення процесу діагностики, його базових принципів, а також 

дослідження основних проблем, з якими зустрічаються сьогодні українські 

підприємства, можна зробити висновок, якщо застосувати діагностику до 

виявлених проблемних сфер це дозволить заздалегідь вжити превентивних 

заходів, щоб уникнути небажаних кризових ситуацій.  
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Ефективність діяльності підприємства, рівень його розвитку багато в 

чому визначається правильним розумінням керівництва ролі й значення 

матеріального заохочення персоналу. Мотивація є одним з найважливіших 

інструментів формування якісної системи керування на підприємстві. 



234 

Нажаль, сьогодні система управління більшості вітчизняних промислових 

підприємств основну увагу як і раніше приділяє проблемам зниження витрат, 

максимізації прибутку. Іншими словами, пріоритет належить цілям 

виробничого характеру. Разом з тим, управлінню процесами консолідації 

трудової діяльності персоналу, забезпеченню відповідності інтересів і цілей 

окремих працівників і підприємства в цілому, формуванню зразків нового 

організаційного поводження, ефективних систем мотивації й заохочення  

людей не приділяється належної уваги. 

Метою дослідження статті -  є пошук шляхів удосконалення механізму 

мотивації персоналу підприємств у контексті підвищення ефективності їх 

діяльності. 

Інноваційний характер виробництва, його висока наукоємність змінили 

вимоги до персоналу, підвищили значимість творчого підходу в роботі й 

високому професіоналізмі. Це привело до змін у принципах, методах і 

соціально – психологічних питаннях керування персоналом. Зміни в 

принципах керування персоналом спрямовані, у першу чергу на реалізацію 

політики мотивації, що придбала велике значення в умовах переходу до 

ринкової економіки. Політика мотивації в умовах розвитку колективних 

форм власності й залучення працівників до керування спрямована на 

розширення співробітництва персоналу з адміністрацією для досягнення 

загальних цілей. Це сприяє розвитку потенційних здатностей персоналу, 

більше інтенсивній і продуктивній праці, творчому відношенню до праці [3]. 

На зміну фізичному навантаженню працівника приходить оцінування 

інтелектуального капіталу працівників. На даний час підприємства 

зацікавлені у формуванні стабільного складу персоналу, який є мотивованим 

на зростання особистого професіоналізму, кваліфікації, підвищення свого 

трудового внеску в досягнення кінцевих цілей фірми. З іншого боку 

глобалізація виробництва, тобто поширення у всесвітньому масштабі, 

змушує розробляти нові, цілком відмінні системи стимулювання з 

урахуванням менталітету, економічного та морального стану суспільства, де 
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планується відкриття підприємства.  В умовах глобалізації потрібні нові 

підходи, що містять у собі не тільки стратегії, що забезпечують ефективність 

діяльності компанії, але й стратегії, що дозволяють розвивати творчі, 

парадоксальні й ризиковані підходи до діяльності компанії як новий ресурс 

для її розвитку. Актуальність і значимість проблеми підвищення 

ефективності функціонування мотиваційного механізму визначається 

радикальними перетвореннями економічної системи суспільства. За тривалий 

період часу в Україні сформувалася деформована структура виробництва, що 

не відповідає реальним потребам людей. У практиці централізовано 

встановлювалися нормативи, ліміти, ціни, тарифні ставки, оклади й інші 

показники. У суспільстві сформувався стійкий стереотип неприйняття 

приватної власності, підприємницької діяльності, конкуренції й ін. Проведені 

реформи обумовили зміна структури виробництва, його спад, зниження 

життєвого рівня народу, поляризацію населення за рівнем доходів, 

безробіття, у результаті чого в значної маси людей сформувалося 

розчарування проведеним курсом реформування економіки. 

Удосконалювання мотиваційного механізму є одним з методів вирівнювання 

й зм'якшення деформації, що з'явилася з ряду соціальних імперативів[2]. 

Дослідження методів і напрямків трансформації механізму мотивації 

праці в ринковому середовищі, що формується, являє собою одну з найбільш 

важливих і складних завдань економічної науки. Це пояснюється тим, що в 

перехідний період колишня структура виробництва не може бути швидко 

перебудована на основі ринкових механізмів. В економіці йде процесс 

переосмислення ідей, теорій, методів керування. Формується новий  

категорійний і понятійний апарат, що не завжди розділяється всіма 

фахівцями, що приведе до непорозуміння або марної дискусії про терміни. 

Становлення справді ринкового господарства й відповідних йому методів 

мотивації праці обумовлюють необхідність їхнього осмислення, 

теоретичного обґрунтування, що неможливо без критичного розгляду 
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вітчизняного досвіду й творчого запозичення закордонних моделей, 

категорій, понять і їхньої адаптації стосовно до українських реалій [4]. 

Незважаючи на всю складність дослідження проблеми підвищення 

ефективності функціонування механізму мотивації праці через 

невизначеність у розвитку нових умов і форм господарювання, розгляд її не 

може відкладатися на більше пізніше час, коли остаточно зложаться ринкові 

структури. Уже на даному етапі необхідно виявити й проаналізувати основні 

(як позитивні, так і негативні) тенденції в мотиваційних відносинах, у першу 

чергу визначальний ріст ефективності праці в нових умовах господарювання. 

Актуальність розглянутої проблеми обумовлена тим, що сучасні умови 

господарювання потребують необхідності створення адекватного механізму 

мотивації праці. Без цього не можна розглядати на практиці об'єктивні 

передумови для підвищення ефективності виробництв - основи зростання 

реальних доходів і рівня життя населення. При цьому з'єднання робочої сили 

із засобами виробництва, здійснюєтьсяпроцес трудової діяльності. 

Мотивація являє собою найважливішу функцію економіки, що полягає в 

активізації, стимулюванні, керуванні й реалізації цілеспрямованого 

поводження людей по досягненню власних цілей і цілей підприємства. Вона 

базується на сукупності внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які змушують 

людину діяти, визначають форми й границі дії, напрямку, орієнтацію на 

досягнення певної мети. 

Таким чином, управлінська діяльність пов'язана з подоланням великого 

числа найрізноманітніших труднощів на шляху досягнення різних цілей 

колективу. У подоланні цих труднощів проявляється воля колективу й воля 

керівника. Управлінська діяльність спрямована насамперед на зміну 

дійсності, що неможливо без наявності самої широкої гами вольових якостей, 

що проявляють із боку керівника. Проблеми підприємств, пов'язані з 

низькою мотивацією персоналу до роботи, можуть бути 

найрізноманітнішими й проявлятися у вигляді наслідків в інші, на зовнішній 

погляд, мало зв'язаних областях діяльності організації. Приведемо далеко не 
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повний список типових утруднень і проблем, що мають відношення до 

мотивації персоналу, що був зареєстрований у ході досліджень багатьох 

підприємств: висока плинність кадрів; нераціональність мотивів поводження 

виконавців; слабкий зв'язок результатів праці виконавців і заохочення; 

відсутність умов для самореалізації потенціалів співробітників; низька 

ефективність впливу керівників на підлеглих; низький рівень 

міжособистісних комунікацій; проблеми при створенні погодженої команди; 

слабка перспектива кар'єрного росту, що відбивається на робочому тонусі 

співробітників; протиріччя у відносинах між підприємцем і працівником; 

низький професійний рівень персоналу; безініціативність співробітників; 

незадовільний морально психологічний клімат; недостатня увага до навчання 

й стажування резерву; неврахування соціально-культурних потреб 

персоналу; небажання співробітників підвищувати кваліфікацію [1]. 

Таким чином, для успішного досягнення цілей організації керівникові 

необхідно вирішити найважливіші із соціально-психологічної точки зору 

завдання: матеріальне заохочення персоналу; організація професійного росту 

співробітників; формування сприятливого соціально-психологічного клімату 

в колективі. При плануванні й організації роботи керівник визначає, що 

конкретно повинна виконати дана організація, коли, як і хто, на його думку, 

повинен це зробити. Керівники завжди усвідомлювали, що необхідно 

спонукувати людей працювати на організацію. Вся діяльність людини 

обумовлена реально існуючими потребами, тому люди прагнуть або чогось 

досягти, або чогось уникнути. У вузькому змісті слова, мотивована 

діяльність - це вільні, обумовлені внутрішніми спонуканнями дії людини, 

спрямовані на досягнення своїх цілей, реалізацію своїх інтересів. Тут 

працівник сам визначає міру своїх дій залежно від внутрішніх спонукань і 

умов зовнішнього середовища. Система мотивації на рівні підприємства 

повинна: створювати атмосферу довіри між керівництвом і працівниками: і ті 

й інші можуть вільно виражати свою думку; припускати позитивну реакцію 

керівництва на пропозиції й проблеми працівників; передбачати гарантії 



238 

зайнятості для всіх працівників, рівні можливості для зайнятості й 

просування й використати як основний критерій результати праці; 

гарантувати працівникам оплату відповідно до результатів їхньої праці; 

забезпечувати безпечні умови роботи й використати відповідні професійні 

послуги з охорони здоров'я; підвищувати професійну майстерність 

робітників; передбачати програми навчання на робочому місці й підвищення 

кваліфікації [6]. 

У цей час все більше число організацій намагається вводити системи 

участі в прибутках залежно від продуктивності. До таких систем мотивацій, 

орієнтованим на показники діяльності, ставляться: система преміальних 

оплат, система оцінки заслуг, система коллективного стимулювання. Умілий 

керівник прагне створити у своїх підлеглих почуттяперспективності у своїй 

роботі. Працівники повинні знати, що в даній організації вони мають умови 

для свого професійного росту. Просування по службі допомагає організації, 

оскільки дозволяє їй заповнювати вакансії що служать, які вже виявили свої 

здатності. Воно допомагає й працівникам, оскільки задовольняє їхнє 

прагнення до успіху, досягнень і самоповазі. Однак при прийнятті рішень 

про просування по службі керівництво повинне підвищувати тільки тих, хто 

має здатності для ефективного виконання обов'язків на новій посаді. На жаль, 

іноді підвищують тих працівників, які добре виконують свої нинішні 

обов'язки, але не мають у своєму розпорядженні потенціал для ефективної 

роботи в новій посаді. Керівник повинен розбиратися в мотивах діяльності 

підлеглих йому людей і, висуваючи перед ними ті або інші завдання, 

розкривати перспективи для кожного працівника. Керівник, що має досвід 

роботи з людьми, прагне підтримувати в колективі атмосферу схвалення. 

Вона дозволяє підвищувати вимоги, для того, щоб ставити й вирішувати 

більше важкі завдання. Для високої продуктивності необхідно підтримувати 

в співробітників досить високий рівень домагань. У працівника повинна бути 

впевненість, що він здатний до більших досягнень у своїй праці. 
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Важливий стимулюючий вплив на працівника роблять соціально- 

психологічні властивості колективу, у якому здійснюється його діяльність. 

Колектив - це не просто сума індивідів, а якісно нова категорія. Кожний 

керівник повинен знати соціально-психологічну__ структуру колективу й 

соціально-психологічні закономірності, які діють у групах людей, – у 

противному випадку йому буде важко управляти їм. Соціально-

психологічний клімат колективу є показником рівня розвитку його 

соціально-психологічної спільності. У ньому відбивається настрій, думка й 

традиції колективу. При керуванні колективом його морально-психологічний 

клімат повинен бути об'єктом підвищеної уваги. У структуру соціально-

психологічного клімату входять два основних компоненти – відношення 

людей до праці й відносини людей у колективі. Відносини один одного, у 

свою чергу, диференціюються на відносини між колегами й відносини в 

системі керівництва й підпорядкування. Найважливішими факторами 

соціально-психологічного клімату колективу в рамках соціальної організації 

є культура людських відносин, людського спілкування, з одного боку, і 

культура організації праці – з іншої. Зростаюча роль керівництва колективом 

як фактору покращення соціально-психологічного клімату випливає з 

багатьох обставин і умов існування й функціонування колективу. Також має 

значення почуття приналежності особистості до колективу, що виражається 

насамперед у ступені внутрігрупових комунікаційних зв'язків. Кожний зі 

членів конкретного колективу виробляє в собі відповідному соціально-

психологічному клімату свідомість, сприйняття, оцінку й відчуття свого «Я». 

Самопочуття особистості в певній мірі може служити й вагомим показником 

ступеня розгорнення її духовного потенціалу. У цьому випадкумається на 

увазі психічний стан людини, багато в чому обумовлений атмосферою 

виробничого колективу. Із цього погляду самопочуття особистості, 

самооцінка, ступінь задоволеності положенням у групі може розглядатися як 

показник соціально-психологічного клімату [5]. 
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Таким чином, значимість клімату, що безпосередньо впливає на 

соціальну й соціально-економічну ефективність праці колективу, і зростаюча 

потреба його членів у сприятливій морально-психологічній атмосфері – все 

це ставить керівника перед необхідністю освоєння науково обґрунтованих 

методів регуляції соціально-психологічного клімату і їхнього 

вдосконалювання в практичній роботі [8]. 

Слід зазначити, що останні тенденції в розвитку великого бізнесу 

вказують на подальше збільшення частки довгострокової компенсації в 

доходах менеджерів і причини цього зрозумілі. Акціонери хочуть бути 

впевненими в тім, що вищий менеджмент організації зацікавлений у її 

розвитку. Діяльність вищого менеджменту підприємства повинна гідно 

оплачуватися і їхня оплата праці повинна залежати від конкретних 

результатів діяльності організації. Але якщо вся мотивація менеджера буде 

реалізовуватися винятково за рахунок заробітної плати й бонусу, то існує 

цілком обґрунтований ризик, що такий менеджер основну увагу буде 

приділяти тактичним, а не стратегічним завданням і може пропустити 

небезпечні для майбутнього розвитку організації тенденції. Тому у великих 

західних компаніях практикується система мотивації вищого менеджменту, 

що передбачає наявність у менеджера трьох джерел доходу: зарплата, як 

правило, сама незначна із трьох складових; бонус за досягнуті результати, 

часом досягає досить значних розмірів; довгострокова компенсація. 

Зарплата менеджера вищої ланки повинна відповідати середньому рівню 

оплати подібних фахівців з галузі або бути трохи нижче її. Бонус, як правило, 

обмовляється при прийманні менеджера на роботу або ж на початку звітного 

періоду й повинен чітко підходити до результатів, які ставляться перед 

менеджером, наприклад, % від прибутку або від збільшення обсягів 

продажів. Довгострокова компенсація звичайно є самою значною статтею 

доходу, але виплачується вона, звичайно, не готівкою, а цінними паперами 

компанії по фіксованій на деякий момент часу вартості. Ця компенсація 

стимулює менеджера до роботи над стратегією розвитку компанії, 
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збільшення її капіталізації. Говорячи про мотиваційні механізми для 

менеджерів високого рівня, не можна забувати й про такі, як: суспільне 

визнання досягнень і заслуг керівника; довіра й повага з боку акціонерів; 

перспективи кар'єрного росту як частина перспектив росту організації; 

можливість професійного росту й розвитку за рахунок навчання, участі у 

конференціях, круглих столах та інших професійних заходах; можливість 

впливати на кадрову політику в довіреному менеджерові підрозділі. Слід 

зазначити, якщо акціонери ігнорують перераховані вище нематеріальні 

стимули, то навіть при наявності пристойної зарплати, бонусу й 

компенсаційного забезпечення менеджери будуть шукати собі інше місце 

роботи. Треба сказати, що менеджери високого класу, як правило, люди 

творчі, захоплені, що мають стійкий світогляд і погляди на життя, що 

інтуїтивно почувають особливості керування тим або іншому процесу. 

Матеріальні питання для них, безумовно, важливі, але тривалий час 

працювати в недружній до себе атмосфері або у відсутності довіри й поваги з 

боку акціонерів, вони не стануть. Будучи фахівцями високого класу, вони 

завжди в стані знайти для себе прийнятну альтернативу. Найбільш розумним 

при визначенні системи мотивації є поділ персоналу на категорії. У 

найпростішому випадку можна виділити, принаймні, три таких категорії. 

Говорячи про умови, які організація може надати фахівцям кожної з 

категорій, ми маємо на увазі не тільки заробітну плату, хоча заробітна плата є 

ключовим елементом у переліку надаваних персоналу мотивацій. Також 

необхідно застосовувати інші мотиваційні механізми, наприклад, такі, як: 

медичне страхування співробітників; створення на підприємстві недержавних 

пенсійних фондів; можливість одержувати пільгові путівки; регулярне 

підвищення професійного рівня за рахунок тренінгів, проведених на 

підприємстві; наявність на підприємстві їдальні, фітнес центру й інших 

структур, що полегшують життя персоналу підприємства й зберігають їхній 

вільний час. Саме ці механізми найчастіше виявляються дуже істотними для 
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персоналу й активно використаються багатьма прибутковими 

підприємствами в країнах с розвинутою економікою [7]. 

Висновок: Таким чином, усі суб’єкти господарювання застосовують 

найрізноманітніші способи та методи стимулювання працівників і 

першочергову перевагу віддають матеріальній мотивації. У межах 

сформованого фонду оплати праці, отриманого прибутку або резерву 

забезпечення матеріального заохочення (стимулювання) працівників 

підприємствам слід виплачувати персоналу не лише основний розмір 

заробітної плати, а й відповідно до трудових досягнень працюючих 

стимулювати їх підвищувати результативність, що обов’язково буде 

заохочена за допомогою системи преміювання. Вважаю, що важливим 

аспектом матеріального стимулювання і гарантією виконання деяких видів 

робіт слід обов’язково виділяти такі види стимулюючих виплат, як доплати, 

надбавки та компенсації. Адже мотивація персоналу є одним з 

найважливіших інструментів формування якісної системи керування на 

підприємстві.  
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УСТАНОВАХ 

У статті проаналізовано основні аспекти модернізації освітніх закладів, які 

пов’язані з інтеграцією національних освітніх закладів до єдиного 

європейського освітнього простору. Акцентується увага на тому, що 

менеджмент в освіті забезпечує координацію дій персоналу закладу на всіх 

його рівнях, щодо раціонального використання наявних ресурсів із 

застосуванням наукового підходу, психологічних та етичних норм 

керівництва. І, як результат, окреслюються новітні технології управління 

діловою кар’єрою, що забезпечують оптимальну та ефективну діяльність 

освітнього закладу.  
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Сучасний заклад освіти будь-якої форми власності як елемент 

соціокультурної сфери виробництва особистості вже єне цілком державним, 

а державно-суспільним, і реально функціонує в умовах нецентралізованої 

планової системи народного господарства, зокрема в просторі суспільства 

перехідноїдо ринку економіки. А це, у свою чергу, передбачає необхідність 

заміни концепції традиційного адміністративно-командного управління ним 

на адекватну сутності й закономірностям розвитку ринкових відносин 

концепцію педагогічного менеджменту.  

Дана концепція спрямована на забезпечення високої ефективності та 

прибутковості функціонування сучасного закладу освіти як специфічної 

педагогічноїсистеми з урахуванням витрат внутрішніх і зовнішніх ресурсів, а 

також впливів кардинально зміненого зовнішнього середовища – ринку 

освітніх послуг і ринкових відносин сучасного суспільства. Також суттєвий 

вплив на реформуванняв цій галузі відбувається за рахунок інтеграції 

України доєвропейського освітнього простору, що об’єднує освітні системи 

різного типу та рівня за умови збереження їх самобутності.  

Процес створення європейського простору вищої освіти (Болонський 

процес) було започатковано у 1999 році тависуває низку вимог, які повинні 

здійснити країни учасниці,що і зумовлює реформування системи надання 

освітніх послуг та структури управління освітнім закладом. На зміну 

традиційному «управлінню» має прийти «педагогічний менеджмент», якщо 

об’єкт управління набуває якостей суб’єкта ринкових, комерційних, 

соціально-економічних відносин, а конкурентна боротьба серед національних 

освітніх систем та загальне реформування навчальних закладів вимагає нової 

системи управління як освітнім процесом, так іустановою, що надає освітні 

послуги. 
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Мета статті – проаналізувати інноваційні підходи до управління 

навчальними закладами та з’ясувати необхідність використання 

педагогічного менеджменту в установах, які надають освітні послуги. 

Поняття «менеджмент» у психолого-педагогічній літературі 

вживається в різних словосполученнях, основними з яких є такі: «шкільний 

менеджмент» (М. Латипова,А. Ньомов, Т. Шамова), «менеджмент в освіті» 

(Н. Коломийський, В. Крижко, Є. Павлютенков), «освітній танавчальний 

менеджмент» (Д. Дзвінчук, В. Козаков), «педагогічний менеджмент» (В. 

Бондар, К. Вазіна, Г. Закорченна,В. Маслов, В. Симонов, В. Шаркунова) [2]. 

Аналіз системи управління різними типами сучасних навчальних 

закладів України в дослідженнях В. Бондаря,Л. Кащук, Н. Коломийського, Н. 

Комаренко, В. Крижка,О. Мармизи, В. Маслова, Є. Павлютенкова, Н. 

Шапошнікової, В. Шаркунової та інших дозволяє сформулювати принципи 

педагогічного менеджменту, які забезпечать високу якість управління 

педагогічними колективами та педагогічними системами загалом. 

Сучасна система освіти у своїй конкурентній боротьбі між 

навчальними закладами країни та транснаціональною освітою, яку надають 

заклади європейського освітнього простору, вимагає визначення нових вимог 

до суб’єктів надання освітніх послуг. До таких висновків спонукає й аналіз 

досвіду запровадження Болонської системи в європейських країнах та 

Україні. Прихильники Болонської міжурядової реформи роблять акцент на 

доцільності створення Європейського простору вищої освіти. Зміст 

Болонського процесу передбачає єдині умови визнання дипломів про освіту, 

уніфіковану систему вчених ступенів, термінів навчання,оцінювання знань та 

форм навчання. Болонський процес спирається на гармонізацію освітніх 

систем в Європі, а його основними спонукальними чинниками є посилення 

конкуренції з американськими університетами, потреба оптимізації 

працевлаштування дипломованих фахівців у країнах ЄС [5, с. 8]. Тому 

надзвичайно важливими принципами є мобільність студентів і викладачів, 

відкритість європейської вищоїсвіти світові. А це, у свою чергу, зумовлює 
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використання впедагогічній діяльності нових парадигм управління з 

використанням світових напрацювань у цій галузі. 

Отже, уведення терміна «менеджмент» у теорію вітчизняної 

педагогічної науки і практики зумовлено такими чинниками: 

         - по-перше, універсальність наукових підходів і технологій, 

розроблених у межах теорії сучасного менеджменту, дає можливість 

застосувати їх у різних сферах управління, зокрема й у сфері керування 

педагогічними системами, а також у різних національних середовищах; 

         - по-друге, понятійна ідентифікація термінів «менеджмент» та 

«управління» дає змогу інтегрувати світовий досвіду теорію менеджменту 

освіти в Україні. 

Термін «педагогічний менеджмент» є найбільш вживаниму вітчизняній 

літературі та розглядається з таких позицій [2]: 

– педагогічний менеджмент виявляє свою сутність як наука про 

управління педагогічними системами, завданням якоїє пошук і розробка 

засобів та методів, що сприяють найефективнішому досягненню цілей 

сучасних закладів освіти, підвищенню продуктивності праці їх 

співробітників, досягненню рентабельності та прибутковості педагогічного 

«виробництва», виходячи з конкретних умов внутрішнього та зовнішнього 

середовища, зумовленого розвитком ринкової економіки; 

– педагогічний менеджмент виявляє свою сутність як певна організація 

роботи керівних працівників, допоміжного персоналу та педагогічного 

колективу закладу освіти для досягнення поставленої мети найбільш 

раціональними способами; 

– педагогічний менеджмент розуміють як організацію діяльності 

закладу освіти, що має певний склад і структуру, умежах яких реалізуються 

свідомо заплановані та скоординовані заходи, спрямовані на досягнення 

загальних освітньовиховних цілей; 

– терміном «педагогічний менеджмент» фіксується система управління, 

де певний заклад освіти чи його окремий підрозділ є керованим об’єктом 
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саме в умовах ринкової економіки, що мають зовнішнє середовище,  ринкові 

відносини, до реального стану яких цей заклад має пристосовуватися шляхом 

зворотного зв’язку. Результатом зворотного зв’язкузакладу освіти з ринком 

освітніх послуг та іншими елементами зовнішнього середовища є 

управлінське рішення, що передбачає перетворення інформаційних, 

технологічних, матеріальних, фінансових, трудових та інтелектуальних 

ресурсівдля досягнення кінцевих результатів закладу освіти – забезпечення 

високого рівня научуваності й вихованості учнів, атакож прибутковості 

господарської діяльності. Цього досягають шляхом мінімізації витрат на 

сировину, матеріали,енергію, фінансування, оплату праці та максимізації 

прибутку від результатів педагогічного виробництва – якості 

загальноосвітньої підготовки випускників закладу освіти як педагогічної 

«продукції» та надання додаткових освітніх послуг тощо; 

– «педагогічний менеджмент» розуміють як особливийтип умілості та 

адміністративні навички, що пов’язують іздіяльністю певної особи, 

менеджера освіти як професійного управлінця. У такому контексті 

педагогічний менеджмент виявляється через набір певних поведінкових 

правил, притаманних статусу керівника закладу освіти особливого типу, який 

виконує сукупність міжособистісних, інформаційних таорганізаційно-

технологічних ролей в умовах відсутності повного стандарту і переліку 

управлінських завдань; використовує особистісні якості як основне джерело 

й засіб управління; діє в нестандартних ситуаціях; постійно змінює 

організаційні ситуації; визначає загальний напрям руху керованої 

педагогічної системи, її змін і особливостей подальшого розвитку. 

Отже, на основі проведеного порівняльного аналізу термінів, можна 

зробити висновок, що «педагогічний менеджмент», на відміну від 

«внутрішньо шкільного управління» включає в себе економічний, соціально-

психологічний таструктурно-функціональний механізм, який 

спрямовуєтьсяна розв’язання проблем взаємодії учасників навчально-
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виховного процесу закладу освіти в реалізації його завдань, що виникають в 

процесі господарської діяльності зумовленоїдією ринкових відносин.   

Навчальний заклад розглядається якдіючий елемент загальної ринкової 

економіки країни, який здійснює свою діяльність у галузі освітніх послуг, 

ураховуючи нові показники та критерії якості наданих послуг та показники 

прибутковості або рентабельності як суб’єкта господарської діяльності.  

Особливістю педагогічного менеджменту є те, що вінвключає в себе 

економічний аспект, який утворюють триблоки, – внутрішньоорганізаційне 

управління, управління педагогічним виробництвом (Г. Щедровицький) і 

управління педагогічним персоналом, об’єктивно зумовлене реалізацією 

господарської діяльності закладу освіти саме в ринкових умовах, коли 

результати управлінської та господарської діяльності учасників навчально-

виховного процесу отримують кінцеву оцінку на ринку освітніх послуг у 

процесі збуту «педагогічної продукції» (А. Макаренко).  

Структурно-функціональними компонентами педагогічного 

менеджменту є: мета діяльності (запланований, очікуваний результат); 

суб’єкт діяльності (директор, його заступники, учителі, учні); об’єкт 

діяльності (другий суб’єкт) – виконавець розпоряджень менеджера освіти 

(учень, учитель, заступники директора); зміст діяльності (навчально-

пізнавальна, управлінська та інша інформація); способи діяльності (методи і 

стиль взаємодії вчителя з учнями, керівника з учителямий учнями). 

Слід зауважити, що предметом праці менеджера освіти єдіяльність 

керованого ним суб’єкта, продуктом праці – інформація, знаряддям праці – 

слово, мова, мовлення. Результатпраці менеджера освіти – ступінь 

навченості, вихованості йрозвитку об’єкта (другого суб’єкта) педагогічного 

менеджменту – учнів. Нині відбувається перехід від державного до 

державно-суспільного типу управління освітою в Україні. І передуватицьому 

повинні демократизація та децентралізація системи управління освітою.  

Особливістю управління сучасною українською системою освіти є 

необхідність забезпечення керівними кадрами (лінійними і функціональними 
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менеджерами освіти) не тільки оптимальної діяльності та  розвитку певної 

організації чи окремого навчально-виховного закладу в умовах 

демократизації суспільства, переходу до нового рівня функціонування 

педагогічних макро та мікросистем у цілому. Досягти цього можна тільки 

шляхом впровадження в національну систему освіти сучасних технологій 

управління, відповідного науково-методичного забезпечення, створення 

нового – ринкового господарського механізму, відновлення цільових, 

операційно-технологічних ісоціально-психологічних функцій управління та 

інших факторів [2]. 

Вихідними положеннями традиційної вітчизняної концепції управління 

освітою сьогодні є застарілі визначення управління як особливого виду 

діяльності керівного й адміністративного характеру, що здійснюється в 

межах постійнодіючої цілеспрямованої системи колективної праці. Ця 

концепція стримує розвиток відповідних інноваційних процесів як у сфері 

загальноосвітньої та професійної підготовки нового покоління, так і в системі 

управління ними на засадах педагогічного менеджменту.  

Найбільш важливі позиції нової парадигми управління українською 

перехідною економікою, зокрема національною системою освіти, зводяться 

до такого: відмова від управлінського раціоналізму класичних шкіл 

менеджменту; використання в практиці управління досягнень теорії систем, 

що полегшує завдання розгляду організації в єдності її складових, 

нерозривно пов’язаних із зовнішнім світом; використання в процесі 

управління засобів ситуаційного підходу; визнання соціальної 

відповідальності менеджменту як перед суспільством загалом, так і перед 

колом людей, які працюють у системі освіти; орієнтація на нові умови і 

фактори розвитку суспільства; втілення нових принципів управління; гнучке 

поєднання методів ринкового регулювання з державним регулюванням 

соціально-економічних процесів; формування та функціонування ринкових 

суб’єктів господарювання як відкритих і соціально орієнтованих систем; 

самоврядування на всіхрівнях і перехід до поліцентричної системи 
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господарювання; поєднання ринкових й адміністративних методів 

управління підприємствами, організаціями й закладами державного сектора 

економіки [3]. 

Отже, основною метою педагогічного менеджменту усфері професійної 

освіти є забезпечення максимальної ефективності процесу професійної освіти 

людини через єдність управління заданим процесом, а також керівництва 

педагогами й учнями, студентами, слухачами. Завдання педагогічного 

менеджменту визначаються змістом управління. У свою чергу, зміст 

управління – це сукупність функцій управління, до яких належать: 

1) планування;  

2) організація;  

3) регулювання;  

4) контроль; 

5) облік;  

6) аналіз. 

До основних завдань педагогічного менеджменту можна віднести: 

         - у галузі прийняття та реалізації рішень: плануванн ядіяльності 

підлеглих на різних щаблях ієрархії закладу освітита перебігу навчально-

виховного процесу; 

         - розробку стратегії діяльності;  

         - оформлення управлінських рішень: складання відповідних планів і 

програм з чітким визначенням змісту роботи, термінів виконання, 

відповідальних тощо; підготовката прийняття управлінських рішень, 

інструктаж підлеглих, підбір кадрів та розподіл обов’язків відповідно до їх 

психологічних особливостей;  

         - проведення інструктажів у ході виконання рішень та проведення 

зборів, нарад тощо; 

         - здійснення поточного й підсумкового контролю та обліку виконання 

управлінських рішень;  
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         - аналіз роботи учня (студента), академічної групи, педагогів, закладу 

освіти згідно з ієрархією системи освіти; 

         - у галузі створення умов, необхідних для виконання рішень: створення 

сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному та 

учнівському (студентському) колективах, що сприятиме ефективному 

досягненню мети освіти; здійснення педагогічного та ділового спілкування в 

ході реалізації управлінського рішення; 

         - у галузі підвищення ефективності управління: розробка перспективних 

напрямків та вибір способів самовдосконалення, управління педагогами, 

учнями (студентами), навчально-виховним процесом і, відповідно, 

постановка нових цілей і завдань;  

         - формування індивідуального стилю діяльності менеджера, що 

оптимально враховуватиме всі особливості педагогічного і/або учнівського 

(студентського) колективу, яким він керує [2]. 

Успіх у досягненні основної мети і виконанні завдань педагогічного 

менеджменту залежить від низки умов, які можна поділити на чотири групи: 

1. Особистісний фактор керівника (рівень його підготовленості й 

професіоналізму, його цільові настанови, ціннісніорієнтації та потреби); 

2. Морально-психологічний клімат у системі суб’єкт-суб’єктних 

відносин (стиль відносин та рівень зацікавленостіу спілкуванні); 

3. Часові характеристики та умови його діяльності; 

4. Просторові характеристики та умови його діяльності (матеріально-

технічне забезпечення, гігієнічні й естетичніумови). 

Реалізація принципів педагогічного менеджменту практично 

здійснюється шляхом застосування різноманітних методів управління, які 

завжди мають бути адекватні поставленим цілям і завданням педагогічного 

менеджменту. У свою чергу, усі методи педагогічного менеджменту умовно 

можна розподілити на такі групи: методи психолого-педагогічного впливу; 

адміністративні методи; економічні методи; методи громадського впливу. 
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Отже, виходячи з вищенаведеного, основними критеріями ефективності 

професійної праці менеджера сфери освіти повинні стати: оптимальність, 

раціональність, конкретність мети, перспективність, актуальність, активністьі 

самостійність.  
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У статті досліджуються особливості управління корпоративною 

культурою сучасного підприємства. Виокремлюються фактори, що 

сприяють розвитку управлінської діяльності сучасного підприємства. На 
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основі дослідження системи управління сучасним підприємством, 

запропоновані напрямки оптимізації механізму управління розвитком 

корпоративної культури вітчизняних підприємств в сучасних умовах 

господарювання.   

Ключові слова: корпоративна культура, сучасне підприємство, управління 

розвитком, об'єкт управлінської діяльності, механізм управління, 

конкурентоспроможність підприємства.   

.У пошуках важелів підвищення ефективності розвитку підприємства, 

його конкурентоспроможності часто акцент робиться лише на економічні 

фактори. Проте не можна забувати, що субʼєктом господарювання є людина. 

І від неї, від її культури, загалом від культури підприємства багато в чому 

залежить результат його роботи. Тому саме корпоративна культура виступає 

важливим чинником успішної діяльності підприємства, підвищення його 

конкурентоспроможності. Корпоративна культура на сучасному етапі стає 

інструментом управлінських дій, одним з прогресивного методу управління 

трудовим колективом, саме вона дозволяє ненавʼязливо прищепити основні 

цінності, традиції, які призводять до організаційної єдності та створення 

фірмового стилю поведінки підприємства. Вона виступає чинним фактором 

гармонізації виробничих відносин на вітчизняних підприємствах. Якщо 

донедавна вважалося, що в конкурентній боротьбі перемагає найсильніший, 

то сьогодні конкурентні зусилля спрямовуються на те, щоб стати унікальним 

підприємством. 

Актуальність теми випливає з того, що в останні роки питання 

корпоративної культури набуває особливої вагомості, привертаючи до себе 

увагу як теоретиків так і практиків управління. В умовах формування 

ринкових відносин, посилення конкуренції, глобалізації та інтеграції України 

в ЄС, підприємства змушені постійно еволюціонувати й швидко реагувати на 

зміни. Рушійною силою в цих процесах виступає корпоративна культура, яка 

обʼєднує підприємство та персонал єдиною місією, єдиною філософією, 

стратегією розвитку, принципами, цінностями, традиціями, створює 
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репутацію в діловому світі, формує імідж організації, підвищує її 

конкурентоспроможність і забезпечує конкурентну перевагу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Корпоративну культуру як 

об’єкт та інструмент ефективного менеджменту сучасного підприємства у 

своїх наукових працях розглядали такі вітчизняні й зарубіжні науковці, як Т. 

Алексєєв, В. Гаєвський, Ю. Давидов, Г. Дмитренко, В. Кравченко, М. Коул, 

Т. Кицак, А. Маслов, Б. Мільнер, В. Никіфоренко, М. Портер, Т. Пітерс, Г. 

Хаєт, С. Хенді, Г. Чайка, М. Чеплюк та ін. Проте потрібно зазначити, що 

питання корпоративної культури у взаємозвʼязку з її впливом на 

конкурентоспроможність підприємств, гармонізацію виробничих відносин 

поки що не отримали достатнього й системного аналізу в наукових 

дослідженнях. Проблема взаємодії конкуренції та корпоративної культури до 

нашого часу є відкритою для розробки. 

Метою статті єобґрунтування оптимізації механізму управління 

розвитком корпоративної культури сучасного підприємства. 

Зазвичай ініціатива формування ефективнoї корпoративної культуpи 

подається вiд керiвництва організації. Найважливішим кроком керівника, 

який волієстворити ефективну коpпоративну культуpу – це, насамперед, 

сформувати головні ціннoсті та місію організації. 

У більшoсті випaдків головною проблемoю на шляху формування 

єдиного і чіткoго рoзуміння тoго, якoю має бути корпоративна культура, є 

відсутність в єдності так званої професійної мови. У деяких випадках 

утворюється зворотня ситуацiя, кoли, вживaючи різноманітну термінoлогію, 

керівництво на завершення підкреслює про загальне очікування і бачення 

ситуації. У зв'язку з цим досить важливо досягти такої єдності прoфесійної 

мoви щоб oтримати бажані рeзультати. На думку Л. Біловуса «проблемою на 

шляху формування ефективної корпоративної культури теж являється і cтиль 

керівника. Адже сам стиль якoго дотримується керівництво, майже пoстійно 

перeбуваєв пoлі зoру йoго пiдлеглих. Саме він досить високо оцінюється і 

часто кpитикується. Не рідкість, коли саміпідлеглі можуть  копіювати стиль 
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власного керівника, тим самим намагаючись його «наслiдувати». У власному 

дослідженні Л. Білоусв залежності від ступенів делегування повноваження 

зазначено наступні стилі управління: 

- делегуючий стиль (що здатний наділяти повноваженням) – члени 

робочої групи зазвичай працюють самостійно та забезпечують гнучкість під 

час визначення завдання й цілі, самі визнaчають шляхи тас посoби викoнання 

завдaнь й вирішeння проблeм. В даному випадку сам підлеглий знає, що вся 

відповідальність покладена на нього. 

- авторитaрний стиль – керiвник самостійно вирішує, яким чином слід 

все зробити, врахoвуючидеяку ініціативу підлeглих. Він застосовується, тоді 

коли підлеглі пoступово набираються дoсвіду і компeтенції і можна їх 

залучати до прийняття рішення. 

- демократичний стиль – рішення приймають після обгoворення. У 

такому випадку працівник бeре на себeбільшу чaстину відпoвідальностей 

обoв’язків, саме тодівідбувaється перeхід до спiвпраці. 

- дирeктивний стиль (тобто вказівний) – це нeгайне викoнання 

підлеглими вказівок керівникa без врахувaння їх думок [4]. 

На думку Г. Л. Монастирського саме фoрмуванн якорпoративної 

культуpи проходить поступовим процесом, відбувається вбирання досвіду 

працівників, їхньої культури виховання, враховується ціль й установка 

організації. Так, загальна мета корпоративної культури – це, насамперед, 

створення на підприємстві позитивного мікроклімату задля об’єднання 

працівників у єдиний колeктив, який підтримує пeвні етичні, мoральніта 

культурнi пpинципи [11]. 

Так, Г. Колесников у власному дослідженні відзначає наступні шляхи у 

формуванні корпoративної культуpи: 1) довгострокова практична діяльність; 

2) діяльність керівника або власника (тобто влaсна культуpа); 3) штучне 

формування органiзаційної культуpи фахiвця консультаційних оргaнізацій; 4) 

природний відбір найкращих нoрм, прaвил і стaндартів, що запропоновaні 

керівникoм та кoлективом [8, с.43]. 
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Для досягнення досить високого рівня корпоративної культури на 

підприємстві під час її формування  слід дiяти поeтапно, а саме: визначити 

місію організації;  визначити основні цінності;  сформувати правилата норми 

поведінки власних співробітників;  запровадити традицію, символіку, 

ритуали, та ін.;  сформувати мотиваційну структуру; закріпити 

нормикорпoративної культуpи oрганізації; створити програму розвитку 

корпоративної культури підприємстваі його поетапного впровадження;  

створити відділ, що буде займатись формуванням корпoративної культури й 

контрoлювати стан її рoзвитку [10]. 

На фoрмування кoрпоративної культури насамперед, впливaє мoдель 

сoціально-еконoмічного перетворення українського суспільства і український 

менталітет. Етнічні особливості українців формувалися протягом тривалого 

iсторичного рoзвитку нa перехресті впливів різних культур, які часто були 

протилежні. Це динамічний індивідуалізований Захід і консервативний, 

колективний Схід. Такі обставини впливають на формування менталітету 

українського народу й, відповідно, на корпоративну культуру. На сьогодні не 

існує єдиного загальноукраїнського погляду на минуле, сучасне та майбутнє. 

В. Грушко зазначає: «суспільство переповнене суперечностями, які його 

паралізують не лише з приводу вирішення дискусійних проблем 

(геополітичний вибір, мовно-культурна політика), але також і тих, до яких 

вже сформувався національний консенсус, зокрема реформування у 

напрямку соціальної ринкової економіки» [5, с. 131]. 

Саме тому осoбливості нaціональної культури українця, навіть якщо й 

не зважати на певні негaтивні риси, що зумовлені певним істoричним 

розвиткoм суспiльства, харaктеризується все ж низкoю кoнструктивних рис 

українськoї вдaчі, що може сприяти засвоєнню нормативної цінності 

корпoративної культури. Тут насамперед йдеться прo висoкий рівень 

розвиненості таких якостей як волелюбство, природний демoкратизм, щo 

може бути закріплено не лише у пoлітичній, алей в кoрпоративній культурi. 

Потрібно не забувати, що свободолюбство в поєднаннi з низьким рівнем 
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відповідальності породжує імпульсивність, стихійність, невпорядкованість. 

Через цю свою вдачу українці схиляються до анархізму й абсолютно не 

сприймають деспотію. 

На корпоративну культуру впливає така риса українського менталітету, 

як індивідуалізм. Індивідуалізм інколи призводить до самоізоляції, 

руйнування організаційних форм. Негативно впливаєтакож домінування 

чуттєво-емоційного компонента над розумово-вольовим у характерних рисах 

української ментальності, а також недавнє тоталітарне минуле, що формує 

безпорaдність, безiніціативність, подвійну мораль [1]. Українці вважають 

себе європейцями, але часто при взаємодії українських корпорацій з 

іноземними, для західних партнерів українці бувають неорганізованими, 

недисциплінованими, необовʼязковими, із якими іноді складно підтримувати 

ділові стосунки. 

Так, Г. Л. Хаєт зазначав, що у національному характері українського 

населення існує чимало рис, що не вписується у норму корпоративної 

культури. Тому це, передусім, витоки низького рівня так званої економічної 

культури, а саме економічний нігілізм, а також пoзапублічність життя 

бaгатьох людей, які і на сьогoдні є реaльністю мeнтальності досить знaчної 

чaстини населення й вкоріняються у глибинах національного характеру, що й 

формувалися впродовж багатьох століть [13, с. 17]. 

Корпоративна культура – важливий фактор підвищення 

конкурентоспроможної адаптивності, ефективності виробництва та 

управління. Чим вищий рівень корпоративної культури, тим вищий престиж і 

конкурентоспроможність підприємства. Глобалізаційні виклики, й 

інтеграційні процеси значно розширюють конкурентне поле субʼєктів 

конкурентних відносин і, відповідно, змінюються завдання тапідходи до 

формування політики конкурентоспроможності, вибору сучасного механізму 

її реалізації. «Утoй чaс, як за кoрдоном у теорії й на практиці корпоративного 

упрaвління уже є рoзуміння того, що у культурі прихована досить вeлика 

кoнкурентна силa, в Укрaїні усвідoомлення певної рoлі, яку відіграє 
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корпoративна культурa як стратегі чна конкурентна перевага підприємства, 

приходить поступово й лишe в oстанні рoки» [9, с. 270]. 

Задля збереження певної стійкості власного становища підприємства 

повинні використовувати досить гнучку стратегію під час ведення бізнесу, а 

конкурентоспроможністьі стійкість компанії визначає людський фактор, що 

повинен міститити високий професіоналшзм, відповідальне ставлeння до 

конкретної спрaви, розуміння та прийняття місій й цілей підприємства серед 

його персонaлу. Усі дані якості виховуються відповiдною корпоративною 

культуpою. 

Наприклад, компанія Watson Wyatt провела дослідження індексу 

людського капіталу, що описує якість роботи з персоналом, на основі 

данихбільше шестисот підприємств різних регіонів світу. Результати 

дослідження дали змогу зробити висновок про те, що ефективна робота з 

персоналом може забезпечити зростання доходів підприємства на 90% [3, 

с.451]. 

Все більшe спеціалістів-менeджерів світовoго рівня наголошують про 

фактори, які можуть впливати на досягнення підприємствами 

довгoстрокового успiху, і серед них найперше місце посідає все ж людський 

фaктор, тобтo добре  підібраний, правильнo організованийта мотивований 

працівник, котрий вміє ефективно побудувати міжoсобистісні стосунки й 

взаємoдіяти з іншими прaцівниками та з клієнтaми на досить висoкому рівнi 

культури спiлкування.  

Так, наприклад, спеціaлісти, що дoсліджували фaктoри, якіпривeли до 

успiхувідoму компанію «Microsoft», підкреслювали, що основний секрeт 

їхнього успіху було створення досить вдалого корпoративного середoвища, 

що пронизано певним творчим духом, так званою гнучкoю філософією 

управлiнняй відповідною опoрою на кoмандну робoту в кoмпанії. Все це 

забезпечується позитивним впливом корпoративної культуpи. Такі ж 

тенденції прослідковуються і в компаніях «Honda», «Apple», «Virgin», 

«Tesla» й інших. Їхні успіхи визначаються перш за все цінностями, аніж 
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стaвленням щодо ринкових відносин, скоріш заповідю особистих якостей, 

аніж завоювaнням позиціїв кoнкурентній бoротьбі. Саме тут й визнaчається, 

що головною цінністю стає людинa і вся увaга приділяється їй, що йcприяє 

фoрмуванню досить висoкоїкорпoративної культуpи. Вданих компаніях існує 

досить стійкий звʼязок між успiшною дiяльністюй ступeнем рoзвиненості 

корпоративної культури. Тому їх виcокий рiвень дають змогу їм досить 

успішно розвиватись у умовах жорсткої конкурентної боротьби [7].  

Під час оцінки рoзвитку корпoративної культури України, згідно 

результатів соціoлогічних дoсліджень, слід підкреслити наступне: 55% 

сучасних вітчизняних керівників вважaють, що у ідеaлі корпoративна 

культура обов’язково повиннa бути в організації: 40% українських 

підприємців намагались сформувати її з допомогою західних технологій; 

35% визнають в цьому потребу, проте для цього у них не достатньо  часу  та 

ресурсу; 25 % взагалі вважають її непотрібною [7]. 

У забезпеченні унікальної конкурентної переваги особливу роль 

відіграє корпoративна культурa, якастосується рідких і найбільш складних 

нематеріальних стратегічних ресурсів, що майже неможливо скопіювати. 

Корпoративна культурa відображає унікальність, неповторність й, 

урезультаті, конкурентні переваги певного підприємства. Вона одна з 

найбільш значних стратегічних ресурсів, що забезпечує підприємству стійку 

конкурентну перевагу та загалом впливає на ефективність його роботи. 

Сьогодні корпоративна культура в Україні не завжди розглядається, як 

сфера, що заслуговує на пильну увагу. Є підприємства, які взагалі ігнорують 

корпоративну культуру, на інших система управління трудовим колективом 

відбувається на основі наявної тут корпоративної культури, а також на 

деяких підприємствах проводять заходи зі змінами корпоративної культури, 

щоб вона сприяла реалізації обраної стратегії. На жаль, ще дуже мало 

українських підприємств мають спеціальні служби, які займаються 

формуванням і впровадженням корпоративної культури. Керівникам ще 

потрібен час для усвідомлення її значимості, яку можна означити як 
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нематеріальну основу конкурентоспроможності, основу успіху будь-якої 

організації. 

Таким чином можна стверджувати, що сaме рівень корпоративної 

культури підприємства й зумoвлює рiвеньйого кoнкурентоспроможності. На 

сьогодні триває процес подальшого її формування, водночас з процесом 

становлення корпоративного законодавства. Стійкі ринкові позиції та рівень 

конкурентоспроможності більшою мірою залежать від іміджу власної 

організації. Тому корпоративна культура на сьогодні є одним із 

найважливіших напрямів в системі менеджменту організації, спрямованої на 

формування трудового колективу, спроможного ефективно реагувати на 

можливості, виклики і загрози зовнішнього середовища.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ 

«ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-10556») 

У  статті розглянуто сутність поняття ціноутворення, основні  методи, за 

допомогою яких автотранспортні підприємства розраховують ціну на 

товари (послуги) з точки зору різних авторів, які займалися дослідженням 

даної теми та механізм ціноутворення на ринку, зокрема на українських 

підприємствах, які займаються наданням автотранспортних послуг 

споживачам. 

Ключові слова: ціноутворення, ціна, види цін, методи ціноутворення, 

тариф. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що в сучасних умовах значення 

політики ціноутворення на підприємствах постійно зростає. Це обумовлено 

загостренням гострої конкурентної боротьби в Україні. На сьогодні тема 

формування ціни, а саме задоволення потреб споживачів підприємств 

автотранспортної галузі є дуже актуальним, адже ціноутворення на 

українських підприємствах транспортної галузі, часто здійснюється 

некваліфіковано та не систематизовано. 

Проблема політики ціноутворення на вітчизняних автотранспортних 

підприємствах полягає у відсутності попереднього досвіду при встановленні 
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цін в процесі збуту, недостатнє методичне забезпечення процесу 

ціноутворення з урахуванням відмінностей національної економіки. Це у 

кінцевому результаті може призвести до прийняття неправильних 

управлінських рішень. 

До основних цілей написання статті належать:  

1. розкриття сутності та значення цінової політики підприємства; 

2. характеристика особливостей ціноутворення в транспортній 

галузі; 

3. організація ціноутворення на підприємстві; 

4. аналіз факторів, що впливають на ціноутворення на підприємстві; 

Протягом останніх років темі ціноутворення на підприємствах 

приділялась увага закордонними і вітчизняними науковцями. Зокрема, 

великий внесок у вивчення даної теми зробили Балабанова Л.В., Гаркавенко 

С.С., Желтякоа І.А., Ільїн С.С., Маховіков Г.А., Маренкова М.Л., Павленко 

А.Ф., Поддерьогіна А.М., Пузинь Н. Ю., Цацуліна А.Н., та ін. Проте 

вивченню теми ціноутворення в галузі автотранспортних підприємств не 

було приділено достатньо уваги, тому обрана тема на сьогодні є дуже 

актуальною і потребує дослідження [3, с. 33]. 

Видатні економісти Волков О.І., Скляренко В.К. давали таке визначення 

політики ціноутворення – це найважливіша складова частина маркетингової 

політики, що полягає у встановленні (визначенні) цін, що забезпечують 

виживання фірми в ринкових умовах, і включає вибір методу ціноутворення, 

розробку цінової системи підприємства, вибір цінових ринкових стратегій та 

інші аспекти [1, с. 46]. 

Рішення про ціну на підприємстві приймається під впливом досить 

великої кількості різноманітних внутрішніх і зовнішніх факторів, які можна 

умовно розділити на дві групи: 

- загальноекономічні фактори: податкова й адміністративна політика, 

загальна кон'юнктура фінансового ринку, загальні конкурентні умови 
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українського експорту на світових товарних і транспортних ринках, 

нормативно-правові акти, загальний рівень інфляцій; 

- галузеві фактори: обсяги й структура послуг, резерви зниження 

собівартості послуг, номенклатура витрат і розподілення витрат по видам 

робіт і послуг, форма власності й структура керування в галузі [4, с. 86]. 

В практиці роботи транспортних організацій використовується велика 

кількість різних методів ціноутворення, а саме: 

- метод на основі витрат (установлення ціни за собівартістю); 

- метод на основі ринкової конкуренції; 

- метод на основі попиту та пропозиції (метод рівноваги цін); 

- метод на основі споживчої вартості [5, с. 312]. 

Для аналізу ціноутворення у автотранспортній галузі об’єктом 

дослідження було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Вінницьке автотранспортне підприємство-10556», що є юридичною особою 

України з дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм 

найменуванням, штампи, бланки, знаки для товарів і послуг. 

На підставі форм №1 «Баланс» та  №2 «Звіт про фінансові результати» 

розрахуємо основні фінансові показники господарської діяльності 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке автотранспортне 

підприємство-10556» за 2014 - 2016 роки (табл.1.). 

Таблиця 1.Основні фінансові показники діяльності ТОВ «Вінницьке 

автотранспортне підприємство-10556» за 2014-2016 рр. 

Показник 

Значення показника 
Абсолютне 

відхилення (+; -) 

Відносне відхилення, 

% 

2014 2015 2016 
2015 - 

2014 

2016 - 

2015 

2016 - 

2014 

2015 - 

2014 

2016 - 

2015 

2016 – 

2014 

Власний капітал, тис. грн. 1619 2464 2805 845 341 1186 52,2 13,8 73,3 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції, тис. грн. 
45194 64948 65198 19754 250 20004 43,7 0,4 44,3 
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Залишкова вартість основних 

засобів, тис. грн. 
5154 4760 4307 -394,5 -452,5 -847 -7,7 -9,5 -16,4 

Вартість оборотних активів, 

тис. грн. 
2183 2270 3242 86,5 972,5 1059 4 42,9 48,5 

Середньооблікова чисельність 

працівників, осіб 138 138 138 0 0 0 0 0 0 

Фонд оплати праці, тис. грн. 3578 4548 5872 970 1324 2294 27,1 29,1 64,1 

Собівартість реалізованої 

продукції, тис. грн. 40195 61245 61169 21050 -76 20974 52,4 -0,1 52,2 

Чистий прибуток (збиток), тис. 

грн. 1529 169 513 -1360 344 -1016 -88,9 203,6 -66,4 

Продуктивність праці, тис. грн. 

/ ос. 327,5 470,6 472,4 143,1 1,8 144,9 43,7 0,4 44,2 

Фондовіддача, грн. 8,77 13,65 15,14 488 1,49 6,37 55,6 10,9 72,6 

Рентабельність, % 3,8 0,27 0,84 -3,53 0,57 -2,96 -92,9 211,1 1,05 

 

За даними таблиці 1. можна зробити висновок, що ТОВ «Вінницьке 

автотранспортне підприємство-10556» має позитивну динаміку розвитку. 

Так, середньорічна вартість власного капіталу у 2016 р. становила 

2804,5 тис. грн., що на 1186 тис. грн., (2804,5 – 1618,5) чи 73,3 % більше від 

2014 р. та на 341 тис. грн., (2804,5-2463,5) чи 13,8 % від 2015 р., що є  

позитивним. 

Збільшення власного капіталу забезпечило для підприємства 

можливості, щодо збільшення випуску та реалізації продукції. Так, чистий 

дохід за аналізований період збільшився з 45194 тис. грн., у 2014 р. до 65198 

тис. грн., у 2016 р. Збільшення становило 20004 тис. грн., що у відносному 

вираженні 44,3%, що є позитивним для подальшого розвитку підприємства. 

Аналізуючи залишкову вартість основних виробничих засобів 

відмітимо її скорочення на 847 тис. грн., у 2016 р. до 2014 р. та на 452,5 тис. 

грн. до 2015 р., що є негативним. 

Вартість оборотних активів має тенденцію до зростання . Зокрема, у 

2014 р. вона становила – 2183 тис. грн., у 2015 р. –2269,5 тис. грн., а у 2016 р. 

–3242 тис. грн.. Зростання становило 1059 тис. грн. (3242 - 2183), що у 

відносному вираженні становить 48,5 % у 2016 р. до 2014 р. та 972,5 тис. грн. 
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(3242 – 2269,5) чи 42,9 % у 2016 р. до 2015 р. Таке збільшення оборотних 

активів на ТОВ «Вінницьке автотранспортне підприємство-10556» не можна 

вважати позитивним, так як воно відбулось за рахунок зростання 

дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  

До позитивних змін слід також віднести стабільність у чисельності 

працівників. Протягом 2014 - 2016 років середньооблікова чисельність 

працівників залишається незмінною.  

Аналізуючи фонд оплати праці відмітимо, що його сума за 2014 - 2016 

рр. зросла на 2294 тис. грн., що у відносному вираженні становить 64,1 %. У 

2016 р. вона становила –5872 тис. грн., тоді як у 2015 р. –4548 тис. грн., а в 

2014 р. – 3578 тис. грн.. 

Собівартість реалізованої продукції зросла на 52,2 % у 2016 р. до 2014 

р., що пов’язано із збільшенням випуску продукції та обсягу наданих послуг . 

Показник продуктивності праці на ТОВ «Вінницьке автотранспортне 

підприємство-10556» збільшився з 327,5 тис. грн. у 2014 р. до 472,4 тис. грн. 

у 2016 р.,що становить 144,9 тис. грн. чи 44,2 % і є позитивним. 

Фондовіддача збільшилась за аналізований період на 6,37 грн. чи 72,6% 

у 2016 р. становила – 15,14 грн. 

Чистий прибуток підприємства збільшився на 650 тис. грн., що у 

відносному вираженні становить 140,7 % і у 2016 р. становив 1112 тис. грн.. 

Відносний показник прибутковості засвідчив, що рентабельність 

товариства є невисокою. Так у 2014 р. вона становила – 3,8 %, у 2015 р. – 

0,27 %, а у 2016 р. – 0,84 %. 

Також розглянемо приблизний рівень цін на послуги Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Вінницьке автотранспортне підприємство-

10556»  за 2014 - 2016 роки (табл. 2.). 

Таблиця 2.Динаміка середніх цін збуту послуг ТОВ «Вінницьке 

автотранспортне підприємство-10556» 

Послуги 

Середня ціна продажу, 

грн. 

2014 2015 2016 
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Міські пасажирські перевезення 1,5 2 3 

Приміські пасажирські перевезення 15 20 30 

Міжміські пасажирські перевезення 40 59 81 

Міжнародні пасажирські перевезення 380 510 800 

Вантажні перевезення 1200 1320 1680 

Навантажувально-розвантажувальні роботи 1130 1348 1600 

Зберігання вантажів 180 230 310 

Сервісне обслуговування автомобілів 800 1000 2000 

Надання засобів, якими здійснюються перевезення, на 

умовах оренди або прокату 
400 600 900 

Переганяння (доставка) нових автомобілів 6000 8000 10300 

Переганяння (доставка) відремонтованих автомобілів 4500 6500 8000 

Екскурсійні тури 250 500 850 

 

Як бачимо з таблиці 2 ціни на послуги автотранспортного підприємства 

значно підвищились. Наприклад, ціна за один проїзд у міському транспорті у 

2014 році становила 1 грн. 50 коп., а у 2016 році ціна за ту ж саму послугу 

зросла до 3 грн. за одну поїздку, що на 1 грн. 5 коп. дорожче (або у 2 рази 

більше). 

Для визначення найбільш прибуткових послуг, що надає ТОВ 

«Вінницьке АТП-10556» доцільно виконати АВС-аналіз товариства, що дасть 

змогу визначити пріоритетні напрямки діяльності. Дані, необхідні для 

розрахунків, наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3. Загальні відомості для виконання АВС-аналізу ТОВ 

«Вінницьке автотранспортне підприємство-10556» 

Послуги 
Дохід, тис. 

грн. 

Частка у 

доході, % 

Міські пасажирські перевезення 14564 19,25 

Приміські пасажирські перевезення 13103 17,32 

Міжміські пасажирські перевезення 3044 4,02 

Міжнародні пасажирські перевезення 1991 2,63 

Вантажні перевезення 11001 14,54 

Навантажувально-розвантажувальні роботи 3784 5,00 

Зберігання вантажів 1154 1,53 

Сервісне обслуговування автомобілів 10909 14,42 

Надання засобів, якими здійснюються перевезення, 2038 2,69 
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на умовах оренди або прокату 

Переганяння (доставка) нових автомобілів 6304 8,33 

Переганяння (доставка) відремонтованих 

автомобілів 
3381 4,47 

Екскурсійні тури 4379 5,79 

Всього: 75652 100,00 

 

На основі даних наведених в таблиці 3 можемо виконати АВС-аналіз 

товариства з обмеженою відповідальністю-10556». Результати аналізу 

можемо спостерігати в таблиці 4. 

Таблиця 4.АВС-аналіз ТОВ «Вінницьке автотранспортне підприємство-

10556» 

Послуги 

Дохід, 

тис. 

грн. 

Частка у 

доході, 

% 

Частка 

нарахувань, 

% 

Група 

АВС 

Міські пасажирські перевезення 14564 19,25 19,25 А 

Приміські пасажирські перевезення 13103 17,32 36,57 А 

Вантажні перевезення 11001 14,54 51,11 А 

Сервісне обслуговування автомобілів 10909 14,42 65,53 А 

Переганяння (доставка) нових автомобілів 6304 8,33 73,86 А 

Екскурсійні тури 4379 5,79 79,65 А 

Навантажувально-розвантажувальні роботи 3784 5,00 84,65 В 

Переганяння (доставка) відремонтованих 

автомобілів 
3381 4,47 89,12 В 

Міжміські пасажирські перевезення 3044 4,02 93,15 В 

Надання засобів, якими здійснюються 

перевезення, на умовах оренди або прокату 
2038 2,69 95,84 С 

Міжнародні пасажирські перевезення 1991 2,63 98,47 С 

Зберігання вантажів 1154 1,53 100,00 С 

Всього: 75652 100,00 100   

Отже, в результаті проведеного АВС-аналізу можна зробити висновок, 

що 6 із 12 видів послуг відповідають групі А (найважливіші, на їх виконання 

потрібно 5% часу, проте значимість їх вкладу в досягнення цілей товариства 

оцінюється приблизно у 75 %), 3 – групі В (завдання середньої важливості, 

які складають приблизно 20 % за затратами часу і 20 % за значимістю) та 3 – 

групі С (завдання, що займають приблизно 75 % часу і вносять вклад в 

отримання прибутків підприємства тільки в розрізі 5 %). 
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Для аналізу ефективності роботи підприємства на ринку та формування 

найбільш ефективних стратегій проводимо SWOT-аналіз. Для цього 

необхідно визначити сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та 

загрози ринку (табл. 5).  

Таблиця 5.Комплексна матриця SWOT-аналізу ТОВ «Вінницьке 

автотранспортне підприємство-10556» 

  МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

С
И

Л
Ь

Н
І 

С
Т

О
Р

О
Н

И
 

Збільшення обсягів перевезень за 

рахунок росту ринку нафтопродуктів 

та відсутності потужних конкурентів 

Збільшення обсягів перевезень за 

рахунок росту ринку міжміських 

перевезень, вихід на ринок 

міжнародних перевезень 

Надання послуг з технічного 

обслуговування та ремонту 

автомобілів іншим підприємствам та 

приватним власникам за рахунок 

неповної завантаженості виробничо-

технічної бази 

Створення логістичного відділу та 

оптимізація роботи з постійними 

клієнтами 

Створення відокремленого 

представництва для розширення 

географії надання послуг 

Наявність доступу до паливних 

ресурсів за зниженими цінами 

Отримання долі ринку приватних 

перевізників за рахунок зміни 

державної політики контролю за 

нелегальними перевізниками 

Покращення мотивації персоналу та 

умов праці дозволить знизити відтік 

кадрів 

Підвищення якості та розширення 

номенклатури послуг підвищить 

конкурентоспроможність 

Досвід роботи та репутація на ринку, 

наявність довгострокових договорів з 

клієнтами дозволить мінімізувати 

небезпеки при виході на ринок нових 

гравців 

 

С
Л

А
Б

К
І 

С
Т

О
Р

О
Н

И
 

Створення сприятливих умов для 

розвитку в умовах високої вартості та 

обмеженості ресурсів за рахунок 

застосування постачальниками гнучкої 

системи розрахунку 

Не використані потужності 

виробничо-технічної бази можна 

використати для 

надання ремонтно-обслуговуючих 

послуг та послуг складування та 

стоянки дрібним автопідприємствам та 

приватним перевізникам 

Впровадження нових технологій при 

перевезенні вантажів та реклами, 

відсутність потужних конкурентів 

дозволить покращити конкурентні 

переваги 

Впровадження нової техніки та 

технологій технічного обслуговування  

Зниження обсягів виробництва ряду 

постійних клієнтів призведе до 

зниження обсягів перевезень, в тому 

числі і міжміських перевезень 

Відсутність державного контролю за 

змінами цін постачальників ресурсів 

та 

зростання податкового тягаря може 

призвести до втрати рентабельності 

Відсутність можливості постійного 

оновлення рухомого складу внаслідок 

високих ставок на кредити та 

обмеженості доступу до них можуть 

призвести до зменшення обсягів 

перевезення конкурентоспроможності 

данного підприємства 

Падіння життєвого рівня населення, 

нестабільність у суспільстві і 

зростання темпів 
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницьке 

автотранспортне підприємство-10556» в основному застосовує витратні 

методи ціноутворення, а саме цільовий і метод «витрати плюс». При 

калькуляції ціни за допомогою витратного методу до розрахунку 

приймаються всі постійні та змінні фактичні або нормативні витрати на 

виробництво послуги [2, с. 80]. 

Розрахуємо ціну методом на основі цільової норми прибутку та 

порівняємо отримані дані з ціною, розрахованою витратним методом для 

вантажних перевезень (табл. 6). 

Таблиця 6.Розрахунок ціни вантажних перевезень ТОВ «Вінницьке 

автотранспортне підприємство» за допомогою методів ціноутворення 

№ Елементи 

калькуляції 

Калькуляція, грн. 

Витратний метод Метод цільової норми 

прибутку 

1 Змінні витрати 59645,5 59645,5 

2 Постійні витрати 32116,91 12846,76 

3 Прибуток 9176,241 7249,23 

4 Ринкова ціна 100938,7 79741,49 

 

Аналізуючи таблицю 6, можемо зробити висновок, що ціна, 

розрахована за методом цільової норми прибутку на 21197,21 грн. менше тієї, 

яка розрахована на підставі витратного методу. Цю перевагу ТОВ 

«Вінницьке АТП-10556» може використовувати не лише на внутрішніх 

ринках, але і в зовнішньоекономічній діяльності. Зміни ж у структурі витрат 

товариства в умовах сучасного ринку створюють об'єктивні умови для більш 

широкого використання методу цільової норми ціноутворення. 

Провівши дослідження, можна зробити висновки про те, що 

досліджуване підприємство - ТОВ «Вінницьке автотранспортне 

підприємство-10556» застосовує витратні методи ціноутворення: цільове 

ціноутворення і ціноутворення по методу «витрати плюс». Нами були 

проведені розрахунки, які показали, що використання методу на основі 

цільової норми прибутку дозволяє знизити ціну аналізованої послуги на 

21197,21 грн. за рахунок перенесення частини постійних витрат на 
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довгостроковий період. Однак витрати на послуги змінюються, тому 

товариство повинне брати визначений плановий рівень реалізації послуг. 

Адже з недоліків витратного методу є його «незалежність» від інтересів 

споживачів, що неприпустимо в умовах боротьби за частку ринку.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ  

У статті розглянуті питання оцінювання ефективності прийняття 

управлінських рішень. Систематизовано і виділено критерії та показники 

оцінювання ефективності управлінських рішень та фактори, які на них 

впливають.  

Ключові слова:управлінські рішення, критерії оцінювання,  економічні, 

соціальні, технологічні показники ефективності управлінських рішень  

Найважливішим резервом підвищення ефективності діяльності 

підприємства є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом 

вдосконалення процесу прийняття рішень. 

Одна з основних і найбільш відповідальних функцій, які виконуються 

керівником в процесі управління - прийняття рішень. Необхідність прийняття 

рішення пронизує все, що робить керівник, формуючи цілі і домагаючись їх 

досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно 

важливо для будь-якого, хто хоче досягти успіху в мистецтві управління. До 

всього іншого, від правильності і своєчасності управлінських рішень 

залежить ефективність управління, а, отже, і ефективність всієї організації. 

В сучасних умовах глобальної конкуренції, коли чи не всі великі 

підприємства володіють доступом до одних і тих же технологій, неможливо 

заперечувати той факт, що величезний вплив на ефективне досягнення цілей 

організації та її конкурентоспроможність має такий важливий фактор, як 

ефективне прийняття управлінських рішень на всіх рівнях керівництва 

організації. [1] 

 Управлінське рішення - це акт цілеспрямованого впливу на об'єкт 

управління, заснований на аналізі достовірних даних, що характеризують 

конкретну управлінську ситуацію, визначення мети дій, і що містить 

програму досягнення мети. 
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 Вивченню проблеми розробки та обґрунтування управлінських рішень 

присвячені праці Афанасєва В.Г., Венделіна А.Г., Галушка В.П., Євланова 

Л.Г., Корж Н.В., Іванченко Г.В.. Литвака Л.Г., Маліка М.Й., Саймона Г., 

Саблука П.Т., Скирти Б.К., Степаненка І.Х., Тихомирова Ю.А., Чумаченка 

Н.Г., Юрчишина В.В. та ін.  

Критерії оцінки ефективності управлінських рішень можна розділити на: 

- внутрішні, відповідні показниками цілей і похідним від них 

показниками підцілей, що стоять перед підприємницькою структурою; - 

зовнішні, відповідні оцінюваним параметрам елементів зовнішнього 

середовища; 

- загальні, до яких відносяться: час, якість рішення, ступінь участі 

виконавців в процесі прийняття управлінського рішення, виховну цінність 

рішення. 

Основні вимоги, яким повинна задовольняти система показників - це, 

по-перше, максимальна відповідність цілям оцінювання ефективності 

управлінських рішень, по-друге, повнота відображення ефекту. Основною 

метою оцінювання ефективності управлінських рішень на підприємствах є 

пошук можливостей і шляхів підвищення результативності. Дотримання 

другої вимоги можливо при виявленні якомога більшої кількості показників. 

Оцінка ефективності передбачає наявність бази для порівняння, яка 

приймається за нормативну. Існує кілька підходів до визначення бази. За базу 

можна прийняти еталон (ідеальне значення ефективності), або значення, 

отримане в результаті експертної оцінки, або значення в базовому періоді. В 

результаті оцінки ефективності управлінських рішень необхідно виявити 

тенденції зміни показників, а також виявити причини і фактори, що вплинули 

на цю зміну. Для цього необхідно використовувати відносні показники, які, в 

порівнянні з абсолютними, мають таку перевагу: вони характеризують 

інтенсивність процесів. Абсолютна зміна ефекту сукупності управлінських 

рішень відображає конкретну величину, на яку змінився цей показник в 
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результаті впливу факторів. Відносні зміни показників дозволять виявити 

позитивні або негативні тенденції зміни показників ефективності. 

Ефективність сукупності управлінських рішень визначається в 

загальному вигляді постановкою внутрішнього або зовнішнього ефекту 

(сукупного економічного результату управлінських рішень), який може бути 

виражений величиною відхилення цільового показника від еталонного або 

експертного значення до величини витрат на досягнення цього ефекту 

(величиною відхилення витрат від еталонного або експертного значення для 

даного цільового показника). Витрати поділяються на дві категорії: вартісні і 

тимчасові. Слід зауважити, що невірно було б шукати будь-які абстрактні 

«наведені» витрати, які б відображали одночасно і вартісну і тимчасову боку.  

У зв'язку з цим правомірно характеризувати економічну ефективність 

сукупності управлінських рішень системою прямих показників:  

- економічний ефект сукупності управлінських рішень, який 

виражається величиною реінвестованого доходу;  

- ефективність вартісних витрат на сукупність управлінських рішень, яка 

визначається відношенням вартісного вираження економічного ефекту 

реінвестованого доходу за період до величини вартісних витрат на 

підготовку, прийняття, реалізацію сукупності управлінських рішень за цей 

же період.  

- ефективність тимчасових витрат на сукупність управлінських рішень, 

яка визначається відношенням реінвестованого доходу за період до 

тимчасових витратах на підготовку, прийняття, реалізацію сукупності 

управлінських рішень за цей же період.  

Ці показники відображають економічну ефективність сукупності 

управлінських рішень, що приймаються на рівні вищої ланки управління. 

Складність полягає в практичній неможливості визначити, по якому об'єкту 

приймається конкретне рішення, оскільки кожне з них зачіпає прямо або 

побічно всі ланки системи: фінанси, персонал, маркетинг, виробництво, 

тощо. Крім того, ймовірно, оцінка ефективності окремого рішення 
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неможлива через безперервність реального процесу прийняття рішень в 

організації.  

Завдання визначення ефективності управлінських рішень включає 

обґрунтування вибору основного критерію ефективності в кожному 

конкретному випадку при прийнятті рішень і вибір методики розрахунку за 

цим критерієм. Необхідність дотримання принципів єдності методології при 

оцінці ефективності управлінських рішень, що приймаються на рівні вищої 

ланки управління підприємницькою структурою або підрозділів, дозволяє, 

крім прямих показників ефективності, виділити ряд непрямих: 

1.Соціальні. Вони дозволяють визначити ступінь впливу управлінських 

рішень, що приймаються на вищому рівні на задоволення потреб населення в 

продукції, на стан морально-психологічного клімату колективу. До цих 

показників слід віднести: рівень прибутковості населення (рівень добробуту); 

рівень напруженості; коефіцієнт самореалізації; 

2. Економічні. До них належать такі показники: ліквідність, прибуток і 

рентабельність, платоспроможність; ефективність використання фондів. 

тощо; 

3.Технологічні показники: стан матеріально-технічної бази; 

ефективність управління виробництвом, кадрами, збутовими системами; 

використання виробничої, маркетингової та ін.. 

Приватні показники ефективності управлінських рішень керівників 

підрозділів підприємницької структури цілком визначаються показниками 

цілей роботи і, внаслідок ієрархічності цілей, частково збігаються з 

загальними непрямими показниками. Обов'язковою умовою комплексної 

оцінки ефективності управлінських рішень у підприємницькій структурі є 

вивчення кожного окремо взятого показника, що виражає локальну 

характеристику ефективності, в порівнянні з іншими показниками системи. 

Очевидно, що деякі показники (наприклад, інтегральний показник якості 

продукції) можуть бути схильні до подальшої деталізації. При проведенні 

конкретного аналізу ефективності управлінських рішень конкретного 
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керівника цілком можлива модифікація деяких критеріїв (з урахуванням 

конкретних особливостей підприємницької структури) з метою отримання 

найбільш достовірної характеристики ефективності управлінських рішень. 

Ефективним управлінське рішення можна вважати в тому випадку, якщо 

не існує іншого рішення, що має більш високі оцінки хоча б за одним 

критерієм і рівні оцінки за іншими критеріями ефективності.  

Правильний вибір критерію ефективності, по суті, еквівалентний не 

тільки правильному формулюванні завдання, а й визначенню основних 

напрямків дій щодо реалізації рішення. 

Теорією прийняття рішень вироблений ряд вимог до вибору критеріїв 

ефективності. Так, відзначається, що критерій ефективності повинен бути 

завжди один [2]. 

Рекомендації по вибору критеріїв ефективності прийняття рішень: 

- для рішень, пов'язаних з плануванням, розробкою конструкцій виробів 

і технологічних процесів, доцільно приймати обсяг витрат на виробництво 

продукції, трудомісткість обслуговування та умови праці; 

- в якості критеріїв ефективності можуть бути прийняті певні межі 

значення показника; 

- в тих випадках, коли оцінка ефективності вимагає залучення великої 

кількості критеріїв ефективності, доцільно згрупувати їх. 

Вимоги до критерію ефективності: 

- він повинен відображати багатоцільову спрямованість підприємства; 

- критерій повинен враховувати об'єктивні закономірності розвитку економіки 

і базуватися на інформації, яку можна отримати; 

- його необхідно доповнити відповідними локальними критеріями, які будуть 

використовуватися на більш низьких рівнях в системі планування. 

У найбільш загальному вигляді критерій ефективності повинен бути 

сформований на основі певної сукупності показників, що характеризують 

якість і ефективність прийнятого рішення. 
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Ефективність управлінських рішень визначається багатьма кількісними 

та якісними факторами техніко-технологічного, соціально-економічного та 

організаційного характеру. 

До техніко-технологічних факторів підвищення ефективності 

управлінських рішень відносяться: фондоозброєнність праці, ступінь 

використання засобів оргтехніки, технічна культура фахівців і технічних 

виконавців та інші. 

До соціально-економічних факторів належать: авторитет керівника, 

міжособистісні відносини, психологічні характеристики, конфліктні ситуації, 

система морального і матеріального стимулювання, санітарно гігієнічні 

умови праці, стомлюваність, фізичні навантаження, загальний стан здоров'я 

працівників та інші. 

До організаційних факторів: ступінь раціональності структури апарату 

управління, стан поділу і кооперації праці, підбір і розстановка кадрів, 

організація виконання, організація робочих місць, раціональність 

використання робочого часу. 

При вирішенні проблеми визначення ефективності прийняття рішень 

дуже важливими умовами є врахування дії і взаємодії різних груп факторів, 

визначення кількісного впливу як на ефективність діяльності з управління 

виробництвом, так і на кінцеві результати ефективності виробництва. 

Часто критерій ефективності рішення виражається ймовірнісними 

характеристиками - ймовірністю досягнення мети операції або математичним 

очікуванням будь-якого показника, що характеризує успіх або неуспіх у 

виконанні тієї чи іншої операції (дії). І якщо в першому випадку критерій 

ефективності представляє собою функцію виду: 

W0=P(A), то в іншому W0=M(X) 

де W0 - критерій ефективності прийняття рішень; (A) - ймовірність 

настання події А; (X) - математичне очікування змінної А. 

В якості критерію ефективності можуть також виступати вартість і час. 
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Теорія прийняття рішень виробила ряд способів формування показників 

ефективності прийняття рішень. Так, один з поширених способів визначення 

показника ефективності прийняття рішення передбачає подання його у 

вигляді дробу: 

W0 =W1 / W2 

де: W1, W2 - показники, що характеризують результати дій. 

Дуже часто показник ефективності прийняття рішення формується у 

вигляді різниці: 

W0=W1- W2 

У практиці прийняття рішення застосовується і синтетичний показник 

ефективності, який представляє собою суму творів показників ступеня 

досягнення цілей і коефіцієнтів важливості зазначених показників. 

W0=a1W1–a2W2+….+anWn 

де а1, а2,., аn - коефіцієнти важливості приватних показників 

ефективності прийнятих рішень, які визначаються методами математичної 

статистики ; W2, Wn - показники, що характеризують ступінь досягнення 

цілей при прийнятті того чи іншого рішення. 

Основні вимоги, яким мають задовольняти показники ефективності 

прийняття рішень, припускають наступне: 

- показники, що прийняті для вирішення однієї проблеми, не повинні 

механічно використовуватися при вирішенні іншої; 

- показники, які використовуються для вирішення аналогічних завдань 

нижчого і вищого рівня ієрархії, повинні по можливості збігатися; 

- показники повинні бути зрозумілі для кожного працівника і розраховуватися 

по можливості на основі даних існуючої звітності. 

При розгляді різних варіантів рішень, що ведуть до досягнення певних 

цілей, завдання зазвичай формується як необхідність досягнення поставленої 

мети при оптимальних витратах. Іноді багатогранність управлінської 

діяльності визначає необхідність визначення як техніко-технологічних, так і 
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соціально-економічних, політичних та інших цілей. Залежно від виконуваних 

функцій мети можуть бути поділені на прості і складні. 

Оскільки одні й ті ж цілі можуть бути досягнуті при різній величині 

витрат, то в якості основного показника ефективності прийнятих рішень 

може служити відношення одержуваного в результаті реалізації рішень 

ефекту, вираженого показником ступеня досягнення мети, до величини 

відносних витрат на досягнення поставлених цілей: 

E = Y/Z 

де Е - величина отриманого ефекту, яка виражається показником 

ступеня досягнення поставлених перед колективом цілей. При цьому Е> 0.- 

величина відносних витрат на досягнення поставлених цілей (колективом, 

окремим працівником), яка визначається як відношення фактичних витрат до 

планових. 

Іншим показником ефективності прийнятих рішень може служити 

показник оперативності роботи підрозділу (працівника) апарату управління, 

що характеризує оперативність прийняття рішень. 

Для визначення соціального аспекту ефективності прийняття рішень, 

важливо врахувати: перспективну значимість рішень, їх можливий результат 

і наслідки, рівень відповідності прийнятих рішень завданням суспільного 

розвитку. Слід передбачити можливі наслідки впливу рішень не тільки на 

безпосередніх виконавців, а й на широкі верстви населення, зміни в їх 

психології, в образі мислення і поведінку, стилі діяльності, тощо. 

До числа основних показників соціальної ефективності прийнятих 

рішень можна віднести: поліпшення умов праці, підвищення задоволеності 

працею, зниження плинності кадрів, скорочення витрат важкої і 

некваліфікованої праці, розвиток творчої активності та ініціативи, 

поліпшення міжособистісних відносин. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна відзначити наступне: прийняття 

рішень - складова частина будь-якої  управлінської функції. Необхідність 

прийняття рішення пронизує все, що робить ه керівник, формулюючи цілі і 
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домагаючись їх досягнення. Тому ه розуміння природи прийняття рішень 

надзвичайно ه важливо для будь-якого, хто хоче досягти успіху в мистецтві 

управління. Ефективне прийняття рішень необхідно для виконання 

управлінських функцій. Удосконалення процесу прийняття обґрунтованих 

об'єктивних рішень в ситуаціях виняткової складності досягається ه шляхом 

використання наукового підходу до даного процесу, моделей і ه кількісних 

методів прийняття рішень. 
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У статті виділено основи маркетингових досліджень. Вказані підходи до 

трактування поняття «маркетинг» різними авторами. Визначено розділи 

маркетингового дослідження ринку для зовнішньоекономічної діяльності. 

Наведено конкретні способи проникнення підприємства на зовнішні ринки . 

Ключові слова: маркетинг, операційний маркетинг, стратегічний 

маркетинг, зовнішній ринок, міжнародний маркетинг, маркетингові 

дослідження, конкурентоспроможність. 

Кожен бізнесмен, комерсант чи підприємець, який працює на ринку, 

передусім повинен вивчити ринок, застосовуючи низку заходів та систему 

аналітичних досліджень маркетингової діяльності. Важливою складовою 

частиною маркетингової діяльності є маркетингові дослідження, як 

надзвичайно важливі заходи, які треба здійснювати планомірно і постійно, 

для співставлення очікуваних результатів з реальною ситуацією на ринку для 

своєчасного реагування на неї і внесення коректив у підприємницьку 

діяльність. 

При виході па зовнішній ринок підприємство потрапляє в умови твердої 

міжнародної конкуренції. У цих умовах можна успішно працювати, лише 

застосовуючи сучасні методи управління, у тому числі й маркетинг. Такі 

науковці, як І. О. Ковшова, І. А. Гриджук, під маркетингом розуміють таку 

систему внутрішньофірмового управління, яка спрямована на вивчення й 

облік ринкового попиту, потреб та вимог конкретних споживачів до 

продукту для більш обґрунтованої орієнтації науково-технічної та 

виробничо-збутової діяльності фірми на випуск конкурентоздатних видів 

продукції для того, щоб забезпечити одержання планованого розміру 

прибутку [4,с.125]. 

Термін «маркетинг» досліджувало  багато науковців, і відповідно кожен 

із них мав своє трактування цього поняття (таблиця 1). 

Таблиця 1.Підходи різних авторів до визначення поняття «маркетинг» 

№ Науковці Визначення 

1. Ф. Котлер  Маркетинг – це діяльність по забезпеченню наявності потрібних 

товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потрібному місці, в 
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потрібний час і по підходящій ціні, при здійсненні необхідної 

комунікації. 

2. Ж.Ж. Ламбен Маркетинг – це соціальний процес, спрямований на задоволення 

потреб і бажань людей і організацій шляхом забезпечення 

вільного конкурентного обміну товарами і послугами, що 

надають цінність покупцям;  

3. М.Кезі Маркетинг - це діяльність підприємства, що спрямовує потік 

товарів і послуг від виробника до кінцевого споживача або до 

промислового покупця з метою задоволення потреб споживача і 

досягнення цілей підприємств; 

4. Т. Примак Маркетинг - це управлінська діяльність, що вивчає всі види 

робіт, пов'язаних із спрямуванням потоку товарів і послуг від 

виробника через систему реалізації (у визначених умовах) до 

кінцевого споживача. 

5. П. Друкер Маркетинг - це весь бізнес, що розглядається з погляду його 

остаточного результату, тобто з точки зору споживача. 

Концепція маркетингу полягає в тому, що вся діяльність підприємства, 

включаючи програми науково-технічних досліджень, виробництва, 

капіталовкладень, фінанси, використання робочої сили, а також програми 

збуту, технічного обслуговування тощо, ґрунтується на сучасному стані 

споживчого попиту і прогнозуванні його змін у перспективі. 

Застосування цієї філософії дії припускає два напрямки активності 

фірми: 

- систематичний і постійний аналіз потреб та вимог ключових груп 

споживачів, а також розробка концепції ефективних товарів чи послуг, що 

дозволяють компанії обслуговувати обрані групи покупців краще, аніж 

конкуренти, і цим забезпечують виробнику стійку конкурентну перевагу. 

Таке коло завдань стратегічного маркетингу. 

- організація збуту, продажів та політики комунікацій для інформування 

потенційних покупців і демонстрації відмітних якостей товару при зниженні 

витрат на пошук покупців. Така роль операційного маркетингу[1,с.214]. 

Обидва ці підходи доповнюють один одного і мають своє конкретне 

втілення в рамках маркетингової політики фірми. 

Операційний маркетинг - це активний процес з короткостроковим 

обрієм планування, спрямований на вже існуючі ринки. Це класичний 

комерційний процес одержання заданого обсягу продажів шляхом 
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використання тактичних засобів, що стосуються товару, збуту, ціні й 

комунікації [2,с.45]. 

Основна мета операційного маркетингу - генерація доходів від продажів, 

тобто цільовий обіг. Це означає "продавати" й одержувати замовлення на 

закупівлю шляхом використання найбільш ефективних методів продажів при 

одночасній мінімізації витрат. 

Стратегічний маркетинг - це, насамперед, аналіз потреб фізичних осіб та 

організацій. Роль стратегічного маркетингу полягає в простежуванні 

еволюції заданого ринку і виявленні різних існуючих або потенційних ринків 

чи їх сегментів на основі аналізу потреб, що потребують задоволення[2,с.46]. 

Виявлені товарні ринки являють собою економічні можливості, 

привабливість яких слід оцінити. Привабливість товарного ринку кількісно 

виміряється поняттям "потенціал ринку", а динамічно характеризується 

тривалістю свого існування або "життєвим циклом". Для конкретної фірми 

привабливість товарного ринку залежить від її конкурентоздатності, іншими 

словами, від її здатності задовольняти потреби покупців краще, ніж 

суперники. 

Конкурентоздатність буде існувати доти, поки фірма утримує 

конкурентну перевагу або завдяки особливим якостям, що відрізняють її від 

суперників, або через вищу продуктивність, що забезпечує їй переваги за 

витратами. 

Принципових, корінних розходжень між маркетингом для внутрішнього 

ринку і зовнішнього ринку немає. І в тому, і в іншому випадку 

використовуються різноманітні методи, засоби, прийоми і принципи 

маркетингової діяльності. Однак враховувати особливості закордонних 

ринків при управлінні підприємством необхідно[3, c.24]. 

Зовнішні ринки висувають вищі вимоги до пропонованих на них товарів, 

їх упаковки, сервісу, реклами. Це передбачається гострою конкуренцією між 

фірмами - виробниками товару і перевагою "ринку покупця", тобто помітним 

перевищенням пропозицій над попитом. 
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Вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей є більш трудомістким і 

складним, оскільки вимагає вивчення великої кількості інформації з різних 

джерел. 

Ефективна робота на зовнішньому ринку є неможливою без творчого і 

гнучкого використання комплексу маркетингових методів правильного 

вибору збутової організації, контролю над роботою торгових посередників, 

вибору і застосування різних методів стимулювання та збуту, ділової 

діяльності, реклами. Для ефективної роботи необхідно враховувати вимоги 

зовнішнього середовища маркетингу: особливості чинного законодавства, 

міжнародні правила, соціально-культурне середовище, звичаї, правила 

валютно-фінансових розрахунків та ін [5,с.89]. 

Існують і багато інших відмінностей міжнародного маркетингу. 

Характер, форми та методи маркетингової діяльності залежатимуть від виду 

товару. 

Дослідження ринку є основою маркетингу і передбачає аналіз усіх умов, 

що мають значення для успішної реалізації товару. Програма комплексного 

дослідження залежить від особливостей товару, характеру діяльності 

підприємства, масштабів виробництва експортних товарів і інших факторів. 

Можна виділити такі основні розділи маркетингового дослідження 

ринку для зовнішньоекономічної діяльності: 

1.   Вивчення попиту. Першорядне значення має виявлення потреби в 

товарі, рівня купівельної спроможності, вимоги покупців до товару, фактори 

поведінки покупця, а також перспективи зміни потреб у товарі. 

При виявленні потреби в товарі велике значення має показник місткості 

ринку. Місткість насиченого ринку оцінюється на основі даних промислової і 

зовнішньоторговельної статистики. Статистичні дані продажів конкретного 

товару варто вивчати в динаміці й у зіставленні з динамікою факторів, що їх 

визначають. Якщо ринок не насичений, то при визначенні місткості ринку 

важливе значення має визначення потенційного кола покупців. 
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2.   Вивчення пропозиції. В аналізі товару велике значення має кількісна 

оцінка товарів на місцевому ринку, імпорту й експорту товару, зміни його 

запасів. Пропозиція товару кількісно оцінюється як сума місцевого 

виробництва й імпорту товарів за винятком його експорту і з урахуванням 

зміни його запасу на складах. 

Структура пропозиції, тобто ступінь відновлення асортименту, поява 

нових товарів, зазвичай зазнає постійних змін. Тому при аналізі пропозиції 

конкретного товару велике значення має вивчення стану і тенденції розвитку 

відповідного світового товарного ринку. Науково-технічні прогнози розвитку 

й удосконалювання виробництва окремого товару або галузі в цілому - один з 

найважливіших аспектів дослідження пропозиції товару. 

Основними показниками, що впливають на зміну пропозиції товару, є: 

обсяг капіталовкладень у будівництво, реконструкцію та модернізацію 

виробництва, обсяг випуску продукції, величина відвантаження товару 

споживачам, запаси товарів на складах у виробника, посередників, темпи 

відновлення продукції. 

Для визначення пропозиції товару на конкретному ринку і розробки 

маркетингової стратегії підприємства важливу роль відіграє вивчення й 

оцінка діяльності на ринку фірм - конкурентів.  

3. Вивчення умов роботи на конкретному ринку товару. Поряд з 

вивченням діяльності фірм - продавців і фірм - покупців особливо важливим 

є аналіз комерційної практики, що склалася на ринку, умов товаропросування 

і каналів розподілу товару, правових питань, торгово-політичних умов тощо. 

Вивчення комерційної практики передбачає з'ясування специфічних 

питань договірної практики, що склалися на цьому ринку, типових 

контрактів, розроблених об'єднаннями підприємців, біржових контрактів, 

практики й умов проведення торгів, аукціонів у випадку такої форми торгівлі 

товаром. 

Вивчення умов руху товарів передбачає обрання виду транспорту, що 

залежить, насамперед, від виду товару і ґрунтується на аналізі і порівнянні 
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тарифів і ставок морського, річкового, повітряного, залізничного, 

автомобільного транспорту, вартості перевалочних робіт і збереження 

вантажів, ставок портових зборів, ступеня механізації вантажно-

розвантажувальних робіт в окремих пунктах, портах. Ця інформація надає 

можливість експортеру правильно встановити ціну з доставкою товару в 

потрібний для покупця пункт. 

У сучасних умовах можна виділити три основних способи проникнення 

на закордонні ринки: 

- створення власної збутової мережі.  

- використання незалежних торгових збутових посередників.  

- виробництво продукції (цілком чи частково) у країні, ринок якої прагне 

підприємство.  

Вивчення правових питань - одне з найважливіших питань дослідження 

умов ринку. Для успішної й ефективної роботи необхідно знати закони з 

питань страхування і перевезення різними видами транспорту.  

4. Дослідження потенційних можливостей фірми. При роботі на 

зовнішньому ринку дослідження потенційних можливостей підприємства має 

па меті оцінити його конкурентоспроможність при роботі на конкретному 

ринку. Воно містить у собі насамперед аналіз поточних результатів 

господарської діяльності підприємства, аналіз конкурентоспроможності 

продукції, а також аналіз конкурентоспроможності фірми [1,с.352]. 

Отже, аналіз поточних результатів господарської діяльності 

підприємства передбачає з'ясування його економічного потенціалу, загальних 

результатів господарської діяльності, фінансового стану, ефективності 

виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності за відповідний 

період. 

У цілому, аналіз господарської діяльності підприємства, 

конкурентоздатності продукції, що випускається, і самого підприємства 

необхідні для того, щоб оцінити потенційні можливості в конкурентній 

боротьбі на тому чи іншому ринку і розробити заходи і засоби, за рахунок 
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яких можна підвищити конкурентоздатність та забезпечити власний успіх. 

Управління конкурентоздатністю - найважливіше завдання управління 

зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті узагальнено сутність конкурентоспроможності підприємства. 

Визначено головну мету управління конкурентоспроможністю. Встановлено 
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об’єкт, суб’єкт та предмет управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Представлено сутність управлінських підходів в контексті 

формування та підтримки конкурентоспроможності підприємства, а 

також пов’язану з цим систему принципів. Розкрито сутність системи та 

процесу управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, 

механізм конкурентоспроможності підприємства,конкурентні переваги, 

конкурентна стратегія.  

 В сучасних умовах, коли конкуренція набуває глобальних 

характеристик, особливо важливим для підприємств є управління 

конкурентоспроможністю на наукових засадах, що дозволяє забезпечити 

стійке її зростання у довгостроковій перспективі. Проблема 

конкурентоспроможності актуалізується в умовах світової економічної 

кризи, коли багато підприємств втратили свої ринкові позиції. Особливо це 

позначилося на підприємствах, технологічні властивості яких не піддаються 

швидкій трансформації у відповідності зі зміною ринкових потреб. 

Сучасний стан ринку характеризується постійними змінами у 

зовнішньому середовищі, мінливістю споживчого попиту, наявністю великої 

кількості підприємств різних форм власності, підвищенням невизначеності та 

ризику тощо. А отже, задля того, щоб вижити на ринку, підприємству 

необхідно постійно відслідковувати і реагувати на всі зміни, що 

відбуваються у його конкурентному середовищі з метою збереження та 

зміцнення позицій на ринку і забезпечення ефективного управління 

конкурентними перевагами. 

Проте, досвід останніх років демонструє, що далеко не всі вітчизняні 

підприємства готові до ведення конкурентної боротьби. Як приклад, навіть 

володіння конкурентоспроможною продукцією, щобезумовно виступає 

важливо умовою, не дозволяє багатьом з підприємств ефективно 

реалізовувати цю перевагу через відсутність практики використання цілого 

комплексу маркетингу: гнучкої асортиментної і цінової політики, адекватної 
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організації каналів розподілу, ефективних методів стимулювання продажу 

тощо.Тому проблема управління конкурентоспроможністю підприємств 

набуває на сучасному етапі першочергового значення. 

Розробці наукових засад у сфері управлінняконкурентоспроможності 

присвячені роботи великої кількості вітчизняних і закордонних вчених, серед 

яких Азоев Г., Алексєєв С., Ансофф І., Балабанова Л., Бондаренко Г., 

Борисенко З.,Борисюк І., Варава Л., Василенко В., Волинський Г., Воронкова 

А.,Герасимчук В., Голубкова Є., Градов А., Гриневецька Л., Девяткін Є., 

Демченко А., Денисова А.,Діксон П., Дикань Л., Довгань Л., Должанський 

І.,Єрьоменко А., Загорна Т.,Зотов Н., Енок К., Ерлінга М., Карпенко Є., 

Качмарик Я.та ін. 

Але не дивлячись на значний розвиток теоретико-методичних засад у 

сфері даної проблематики, на сьогоднішній день не існує загальновизнаного 

розуміння термінів «конкурентна перевага підприємства», 

«конкурентоспроможність підприємства»,відсутнє єдине бачення підходів як 

до оцінки конкурентоспроможності підприємства, так і управління нею. 

 За умов ринкового середовища підприємствам, іншим господарюючим 

суб’єктам необхідно доводити свої переваги, завойовувати відповідну нішу 

на ринку і, по можливості, збільшувати її, домагатися отримувати 

максимальний прибуток, що породжує суперництво між ними, яке є 

найважливішою ознакою конкуренції. 

Важливою умовою конкуренції є можливість вибору споживачами 

неоднакових видів одного товару і різних товарів і послуг, з одного боку, та 

можливостей нарощування їх обсягів і способів реалізації (зокрема, за 

різними цінами) підприємствами з другого, що породжує конкуренцію між 

виробниками і споживачами  

Конкуренція – це економічне змагання виробників однакових видів 

продукції на ринку за залучення значної кількості покупців та одержання 

максимального доходу в короткостроковому або довгостроковому періодах. 

Основа конкурентних відносин – свобода виборуреалізується у формі 
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прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий дохід. 

Конкуренція означає наявність на ринку великої кількості незалежно 

діючих продавців і покупців.Конкуренція є цивілізованою, легалізованою 

формою боротьби суб’єктів підприємництва за існування, дієвим механізмом 

відбору та регулювання у ринковій економіці ( рис.1.1).  

 

 

Рисунок 1. Економічні категорії у контурі управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

З моменту створення і в процесі функціонування кожне підприємство 

вирішує проблеми підвищення конкурентоспроможності. Суб‘єкт 

господарювання стає конкурентноздатним в результаті комплексу заходів, 

спрямованих на досягнення і утримання конкурентних переваг. 

Конкурентоспроможність підприємства визначається дією різних факторів 

технічного, економічного, організаційного і соціального характеру. У 

сучасних умовах глобалізації підприємства стикаються зі зростаючими 

вимогами, які є результатом впровадження нових тенденцій і технологічних 

процесів, що в свою чергу впливає на зростання кількості організаційно-

економічних чинників.  

У процесі конкурентної боротьби учасники переслідують однакові цілі  

максимізація прибутку за рахунок завоювання переваг споживачів. Однак 
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способи й шляхи досягнення цієї загальної мети різні. Тому в конкурентній 

боротьбі перемагає той, хто раніше від інших домігся певних конкурентних 

переваг і захопив стійкий сегмент ринку. Але завоювання переваг – це тільки 

початок, набагато складніше втриматися на ринку, зберігаючи свої первісні 

позиції [1,с.89]. 

Отже, узагальнюючи все вище зазначене, ми робимо висновок, що 

конкуренція, здебільшого визначається, як суперництво між товарами, 

товаровиробниками та окремим господарськими одиницями, які 

переслідують одну і ту ж мету. На нашу думку, формулювання даного 

поняття різними авторами має такі недоліки: в жодному з трактувань не 

приділено уваги значенню держави та законодавства, наведені поняття 

характеризують лише один з багатьох аспектів конкуренції та не враховують  

конкурентоспроможність підприємства, як комерційно-виробничої системи, є 

здатністю суб’єкта господарювання до реалізації ним певної сукупності 

конкурентних переваг, які дозволяють йому стабільно та ефективно 

розвиватися в ході ринкового протистояння з іншими товаровиробниками на 

ринках.  

Відповідно до цього, якголовну мету управління 

конкурентоспроможністю можна відзначити забезпечення умов успішного 

функціонування підприємства в конкурентному середовищі та створення 

конкурентних переваг, що забезпечать зростання у майбутньому. 

Суб’єктами управління у даному випадку виступає скоординована 

група осіб, які приймають участь у розробці й реалізації управлінських 

рішень у сфері формування та забезпечення конкурентоспроможністю 

підприємства [2], а предметом – виступає процес формування та розвитку 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. В свою чергу, об’єктом 

управління конкурентоспроможністю стаєне лише продукція, а фінансова, 

виробнича, інноваційна та маркетингова діяльність, персонал, техніко-

технологічна забезпеченість та організаційно-управлінська 

структуракомерційно-виробничого підприємства [2]. 
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З огляду на часовий період досягнення цілей підприємства, управління 

конкурентоспроможністю доцільно розглядати в контексті оперативного 

(формування конкурентоспроможності продукції), тактичного (забезпечення 

належного фінансово-економічного стану) та стратегічного (створення 

інвестиційно-інноваційної привабливості) рівнів.  

 Управління конкурентоспроможністю підприємства виступає 

пріоритетним напрямом діяльності організаційного менеджменту, оскільки 

обумовлює здатність суб’єкта господарювання до існування на ринку. На 

основі цього можна стверджувати, що даний процес передбачає обов’язкове 

виконання загальновідомих управлінських функцій.Окрім того він має 

реалізовуватись з урахуванням традиційних підходів до управління, а також 

вимагає врахування низки принципів менеджменту. 

Розглянемо сутність управлінських підходів [3] в контексті управління 

конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання: 

– процесний – управління конкурентоспроможністю є процесом, що 

реалізується у певній послідовності та передбачає виконання низки функцій, 

серед яких планування, організація, мотивація та контроль; 

– системний –управління конкурентоспроможністю є системою, 

функціонування якої є неможливим без добре налагоджених взаємозв’язків 

між її елементами; 

– ситуаційний – управління конкурентоспроможністю має враховувати 

зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

підприємства, відповідно до яких здійснюється корегування стратегії 

суб’єкта ринку. 

До принципів управління конкурентоспроможністю відповідно до 

основ менеджменту [4, с.78]та теоретико-методичних засад у сфері 

конкуренції можна віднести: 

– єдність – процес забезпечення та підтримки конкурентоспроможності 

має здійснюватися у контексті єдності теорії та практики у сфері 

менеджменту; 
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– науковість – спрямовані на зміцнення конкурентоспроможності 

підприємства рішення мають бути обґрунтовані відповідно до існуючих 

наукових засад; 

– комплексність – передбачає забезпечення взаємозв’язку всіх 

елементів системи управління конкурентоспроможністю підприємства при 

ухваленні управлінських рішень та врахуванні змін як в окремих об’єктах 

управління, так і в кінцевих результатах діяльності всього підприємства; 

– системність – визначає необхідність представлення управління 

конкурентоспроможності як системи, що дає змогу врахувати всі необхідні 

взаємозв’язки та взаємодії, дозволяє при постановці цілей всебічно зважувати 

чинники та спрямовувати механізми на досягнення вставлених цілей; 

– безперервність –управління конкурентоспроможністю підприємства є 

неперервним процесом, що вимагає постійної уваги; 

– оптимальність – зумовлює прийняття оптимального управлінського 

рішення щодо формування конкурентних переваг підприємства, досягнення 

відповідного рівня конкурентоспроможності та забезпечення можливостей 

його підвищення; 

– ефективність – максимально можливе використання потенціалу задля 

досягнення належного рівня конкурентоспроможності підприємства, що 

дозволить йому стабільно функціонувати та зростати; 

– конструктивність – полягає у логічній послідовності формування 

стратегії і тактики забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 

обґрунтуванні їх вибору та напрямів реалізації відповідно до умов 

функціонування; 

– цілісність –управління конкурентоспроможністю підприємства 

розглядається, з одного боку, як єдина система, з іншого, – як підсистема для 

вищих рівнів; 

– структурованість – передбачає взаємозв’язок елементів системи 

управління конкурентоспроможністю підприємства в рамках конкретної 

організаційної структури; 
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– пріоритетність – розподіл ресурсів та реалізація заходів ґрунтується 

на ранжуванні об’єктів управління за їх важливістю; 

– етапність – передбачає етапне вироблення та подальшу реалізацію 

стратегії і тактики формування та підтримки конкурентоспроможності 

підприємства; 

– гнучкість – можливість удосконалення положень реалізуємої 

конкурентної стратегії у разі зміни умов функціонування підприємства; 

– законність – знання та використання в інтересах підприємства 

правових засад, що регламентують здійснення підприємницької діяльності та 

регулюють відносини між суб’єктами господарювання на ринку. 
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Рисунок 2. Модель забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
  

 Процес управління конкурентоспроможністю у загальному випадку 

можна представити у вигляді таких етапів [5, с. 56]: 

1. Дослідження конкурентоспроможності підприємства. 

2. Визначення конкурентних переваг та встановлення ключових 

факторів успіху у конкурентній боротьбі. 

3. Розробка конкурентної стратегії та вироблення тактики. 

4. Впровадження положень стратегіїв процесі здійснення 

підприємством господарської діяльності. 
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5. Визначення результатів реалізації конкурентної стратегії та її 

удосконалення в ході виявлення невідповідностей. 

Даний процес може бути реалізований у разі формування на 

застосування дієвого механізму управління конкурентоспроможністю,[6],є 

сукупністю засобів та методів створення системи цілісного управління 

розвитком підприємства та результатами його діяльності задля 

довгострокового забезпечення його конкурентних позицій на ринку. 

На основі зазначеного, представимо на рисунку2 модель забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. 

В свою чергу, впровадження у життя механізму матиме належну 

ефективність лише за умови функціональності системи управління 

конкурентоспроможністю. Вонає сукупністю підсистем, а також комунікацій 

та процесівміж ними, взаємодія яких забезпечує ефективне функціонування 

підприємства у конкурентному середовищі, його стабільний і безпечний 

розвиток у майбутньому за рахунок постійного розвитку потенціалу суб’єкта 

господарювання. 

Таким чином,неможна заперечувати роль маркетингового підходу до 

формування та підтримки конкурентоспроможності підприємства.Але 

керівництву підприємства потрібно пам’ятати, що управління 

конкурентоспроможністю доцільно розглядати у значно ширшому контексті. 

Проведене дослідження повною мірою дозволяє зробити висновок, що 

управління конкурентоспроможністю підприємства є складним процесом. 

Задля його ефективної реалізації необхідним є зважена побудова системи 

управління та реалізація механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства. В свою чергу, функціональність системи управління значною 

мірою обумовлюється здатністю менеджменту суб’єкта ринку застосовувати 

управлінські підходи та виконувати покладені функції з урахуванням набору 

принципів. 
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Результатом розвитку ринкових реформ стала поява серйозних 

протиріч системі корпоративних стосунків, що викликані неефективністю дій 
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власників на більшості великих  підприємств. Це багато в чому обумовлено 

тим, що до цих пір  не сформувався ринок професійних найманих керівників, 

а надмірний контроль за менеджментом з боку власників корпорацій 

здебільшого перешкоджає реалізації планів розвитку бізнесу [1]. Таким 

чином, зміна форм відносин між власниками і менеджерами вітчизняних 

корпорацій не завжди вирішує проблему підвищення ефективності бізнесу і 

не забезпечує стійкість його роботи в умовах мінливого зовнішнього 

середовища.  

Одною з основних проблем в цій області, на  погляд автора, є проблема 

відсутності об'єктивних методик, котрі дозволяють оцінити ефективність 

корпоративних відносин в корпораціях.  

Проблеми ефективності корпоративного управління були розглянуті в 

працях Павлова В.І., Голікова В.І., Бланка І.О., Вакульчика О.М., 

Волинського Г.С., Іванілова О.С., Корж Н.В.,  Тіхомірова Н.В., та ін.. 

Комплексний аналіз наукових праць показав, що практично всі вони 

сконцентровані на проблемах формування і розвитку різних елементів 

системи корпоративного управління. 

Корпоративне управління як система взаємин в трикутнику «акціонери 

- рада директорів - менеджмент» є  основою  для успішного стратегічного 

розвитку. Система стосунків, що склалася, між акціонерами-власниками 

різних пакетів акцій і менеджментом, непрозорою, неефективною і не 

захищає права інвесторів. Тому  законодавчі вимоги і правила, так само як і 

передові принципи корпоративного управління, націлені не на поліпшення 

результатів (передусім фінансових) діяльності корпорацій, а на забезпечення 

максимального ступеня захисту вкладень інвесторів. І це правильно. Проте 

корпорація існує не тільки заради збереження вкладених в неї коштів, але й 

для їх примноження. Ефективне корпоративне управління є необхідним, але 

недостатнім фактором успіху. Це означає, що успішність розвитку компанії 

визначається як якістю корпоративного управління, що забезпечує захист 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів) від різного роду втрат, так і якістю 
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управління розвитком бізнесу, який забезпечує примноження вкладених 

коштів і зростання вартості компанії.  

Для визначення ефективності діяльності корпоративних структур 

доцільно звернутися до оптимізаційних моделей. Концептуальною основою 

для методологічних розробок в цьому напрямі можуть бути принципи 

системного підходу, в рамках якого система діяльності корпорації 

розглядається як єдиний об'єкт з впорядкованою структурою і 

взаємозв'язками. З погляду наукової логіки, цей метод можна 

характеризувати як якнайповніший, точніший і достовірніший, здатний 

теоретично обґрунтувати економічно доцільне рішення і запропонувати 

шляхи його практичної реалізації. 

Оптимізаційні моделі разом з імітаційними і експертними утворюють 

блок проблемно-орієнтованих моделей, спрямованих на пошук кращих 

підприємницьких рішень і передбачаючих їх подальшу реалізацію. Процес, 

при якому здійснюється вибір варіанту (в даному випадку сукупності рішень 

і заходів), кращого зі всіх можливих, називається процесом оптимізації, а сам 

такий вибір – умовою оптимальності [1]. 

Принцип оптимізації рішень достатньо поширений в теорії управління, 

планування, прогнозування, а також в проектній, виробничій, комерційній 

діяльності. Проте його використання має спрощену форму - вибирають 

кращий варіант, що не відповідає умові оптимальності. 

Відмінність між імітаційними і оптимізаційними моделями виявляється 

лише в методах їх побудови (імітаційні моделі передбачають відтворення 

перебіг процесу, оптимізаційні, – використання аналітичних методів). Сам 

процес оптимізації сприймається при цьому як властивість, що є заставою 

здійсненності всіх проблемно-орієнтованих моделей. 

При моделюванні діяльності корпоративної структури властивість 

оптимізації особливо важлива. Вибір оптимальної моделі діяльності 

корпорації – найбільш характерний приклад  реалізації комплексного підходу 

до вивчення різноспрямованих процесів і явищ, різноякісних факторів і 
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характеристик, забезпечення зваженої, цілком узгодженої оцінки 

ефективності корпоративного управління. 

Для визначення принципів і методів оцінки ефективності діяльності 

корпорації розглянемо дві найважливіші економічні категорії – ефект і 

ефективність. Обидві категорії відображають здатність економічного об'єкту, 

до прогресивних кількісних змін, виражених в об'ємних показниках. 

Найбільш сильним є взаємозв'язок цих категорій з поняттям розвитку і 

властивими йому якісними змінами, завдяки яким найчастіше досягається 

бажаний результат. Економічне зростання може не відображати 

використання інтенсивних чинників, а відбуватися за рахунок збільшення 

ресурсів. Разом з тим, між цими категоріями є суттєві відмінності. Ефектє 

віддзеркаленням результату діяльності, тобто того стану, до якого прагне 

економічний об'єкт. Поняття «ефект» і «результат» можна сприймати як 

тотожні. Управління, що отримало в міжнародній практиці найменування 

«управління за результатами», спрямоване на кількісний приріст 

результативних показників, хоча і має на увазі зміну якісних характеристик.  

Ефективність, на відміну від ефекту, враховує не тільки результат 

діяльності (прогнозований, планований, досягнутий, бажаний), але й умови, 

при яких він досягнутий. Ефективність будь-якої діяльності прийнято 

виражати за допомогою відношення результату до витрат. Цільова орієнтація 

такого відношення - прагнення до максимізації. При цьому ставиться 

завдання максимізувати результат, що припадає на одиницю витрат. 

Можливо і зворотне співвідношення, коли показник витрат відносять до 

показника результату. В цьому випадку порівняльний показник 

мінімізується. 

Аналіз наукової літератури з менеджменту і корпоративному 

управлінню показав, що дослідники з 70-х років неодноразово робили спроби 

переосмислення і пошуку перспективних шляхів оптимального вирішення 

проблеми оцінки ефективності корпоративного управління. В якості 

відправної точки для оцінки ефективності корпоративного управління 
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теоретиками і практиками зазвичай застосовуються такі традиційні категорії, 

як чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, стохастичні чинники, 

поняття ефективності управління і ефективності діяльності, теорія 

агентських стосунків [6]. Проте даними категоріями є різні підходи, які не 

дозволяють сформувати референційну ознакову множину, яка дозволяє 

досягти об'єктивної оцінки ефективності системи корпоративного 

управління, оскільки в рамках даних підходів проблеми розробки 

критерійних систем оцінки не досліджуються.  

Автором виявлено, що в сучасних роботах з дослідження різних 

аспектів корпоративного управління стосовно оцінки його ефективності не 

використовується системно-інтегрований підхід. На думку автора, 

однобічний розгляд такого складного процесу, як оцінка ефективності 

корпоративного управління, не відповідає сучасним реаліям діяльності 

корпорацій. 

Аналіз і систематизація сучасних наукових знань в області отримання 

оцінок ефективності дає змогу констатувати, що об'єктивність оцінки прямо 

залежить від рівня достатності оціночних критеріїв, який можна визначити як 

ступінь референційності безлічі послідовно збудованих ознак, що не 

корелюють між собою.  

Позначені проблеми вимагають вирішення у вигляді розробки і 

систематизації критеріїв оцінки ефективності системи корпоративного 

управління, що пропонується здійснити шляхом об'єднання кількісного, 

якісного і вартісного підходів до оцінки ефективності і реалізації їх у вигляді 

сукупності критеріїв. Дана сукупність критеріїв дозволить здійснити 

формування методологічної основи для вдосконалення методів оцінки 

ефективності системи корпоративного управління у вітчизняних компаніях, 

за рахунок підвищення об'єктивності одержаних оцінок.  

Запропоноване  рішення відповідає складності і ризикованості 

діяльності корпоративних структур, дозволяє здійснити об'єктивну 

інтегровану оцінку ефективності системи корпоративного управління на 
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основі референційних критеріїв і є додатковим способом посилення 

стратегічної конкурентоспроможності корпорації.  

В наступному необхідновиділити основні чинники, що впливають на 

ефективність системи корпоративного управління та на їх основі, 

запропонувати систему показників, що дозволяють здійснити формалізовану 

оцінку ефективності корпоративних стосунків. 

Діяльність сучасних вітчизняних корпорацій здійснюється в умовах 

постійної зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які 

роблять визначальний вплив на ефективність системи корпоративного 

управління. Разом з тим, в сучасній науковій літературі, присвяченій 

проблематиці оцінки ефективності корпоративних стосунків, до цих пір не 

вирішена проблема по виділенню основних факторів, що впливають на 

систему корпоративного управління, і стохастичних дію яких можна 

ігнорувати.  

За допомогою методу експертних оцінок, визначені основні чинники, 

що суттєво впливають на ефективність корпоративних стосунків: впливовість 

і права акціонерів, прозорість корпорації, ефективність Ради директорів, 

ринкова інфраструктура, взаємозв’язок політичної стабільності та 

економічного розвитку, інфраструктура звітності.  

Слід зазначити, що динаміка діяльності сучасних  корпорацій України 

в умовах постійної зміни зовнішнього середовища має на увазі оперативне 

прийняття їх керівництвом управлінських рішень і оцінку їх ефективності. 

Тому наявність тільки якісних оцінок може нести в собі значні ризики 

неадекватного сприйняття ситуації суб'єктом оцінки, ризики переваги 

суб'єктивізму. У результаті, відсутність системи кількісних показників не 

дозволяє центрам прийняття управлінських рішень здійснювати адекватну 

оцінку ефективності системи корпоративного управління.  

У зв'язку з цим,  розроблена сукупність показників оцінки ефективності 

чинників, що впливають на систему корпоративного управління (табл.1).  
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Таблиця 1.Система показників кількісної оцінки ефективності 

корпоративних стосунків 

Показник 
Загальна 

формула 
Критерії оцінки 

Часткові 

формули 

Показник оцінки 

впливовості 

акціонерів 




n

i

iÔÔ
1

11 5  

ступінь концентрації акцій 

корпорації між акціонерами 




5

1

2

11

i

iAФ  

ступінь концентрації акцій 

корпорації між її менеджментом 
МА

A
Ф 

1
12

 

Показник оцінки 

прав акціонерів 




n

i

iÔÔ
1

22 5  

права акціонерів під час участі в 

загальних зборах акціонерів 
)(

1
21 ОСАAA

A
Ф   

права акціонерів під час обрання 

Ради директорів 
)(

1
22 СДAA

A
Ф   

Показник оцінки 

прозорості 

корпорації 




n

i

iÔÔ
1

33 5  

число документів, що знаходяться 

у вільному доступі на офіційному 

сайті корпорації 

пубN
N

Ф 
1

31
 

чи веде корпорація звітність за 

формою МСФО (IFRS) 

Ф32 = 0, якщо МСБО; 

Ф32 = 1, якщо МСФО; 

Показник оцінки 

ефективності Ради 

директорів 




n

i

iÔÔ
1

44 5  

ступінь концентрації акцій 

корпорації між її директорами 
ДА

А
Ф 

1
41

 

концентрація незалежних 

директорів 
нД

Д

N
N

Ф 
1

42
 

Показник 

взаємозв’язку 

політичної 

стабільності та 

економічного 

розвитку 

515
10

1
ÔÔ   індекс політичної стабільності 

України [3] 





n

i

ipIPSÔ
1

2

51 1  

, де p - зважена частка 

(відсоток) i - показника. 

Якщо значення індексу 

тяжітимуть до 0 це 

вказуватиме на 

збільшення 

стабільності, а якщо ж 

до одиниці - то навпаки, 

збільшення 

нестабільності.  

Показник оцінки 

ринкової 

інфраструктури 




n

i

iÔÔ
1

66 5  динаміка індексу ПФТС 
âç

áàç

ÏÔÒÑ
ÏÔÒÑ

Ô 
1

61
 

Показник оцінки 

інфраструктури 

звітності 




n

i

iÔÔ
1

77 5  

число фірм, що проводять 

аудиторську діяльність понад 10 

років 

лN
N

Ф 1071

1
  

Наявність звітності на сайті 

найбільших корпорацій України 
NФ 

25

1
72

 

Кожен показник є формалізацією відхилень інституційних 

характеристик, як елементів системи корпоративного управління, так і 

чинників зовнішнього середовища корпоративної структури. Розроблена 

система показників була апробована в одній з найбільших українських 

компаній – ПРАТ «Вінницький олійножировий комбінат». По даній компанії 

були набуті наступні значення показників: 
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Оцінка впливу акціонерів: Ф1 = 8,65. 

Оцінка прав акціонерів: Ф2 = 8,31. 

Оцінка прозорості корпорації: Ф3 = 9. 

Оцінка ефективності Ради директорів: Ф4 = 6,98. 

Оцінка державної інфраструктури: Ф5 = 7,7. 

Оцінка ринкової інфраструктури: Ф6 = 10. 

Оцінка інфраструктури звітності: Ф7 = 6,4. 

Інтегрована оцінка ефективності корпоративних стосунків в корпорації 

ПАО «Вінницький олійножировий комбінат» обчислюється за наступною 

формулою: 

96,6
1

11




 


n

j

ij

m

i

кол Ф
nm

Е
    (1) 

n - число експертів; 

m- кількість даних чинників ефективності корпоративного управління. 

Таким чином, ефективність системи корпоративного управління в ПАО 

«Вінницький олійножировий комбінат» перебуває на середньому рівні.  

Отже, можна підкреслити високу роль формалізації при описі і оцінці 

ефективності системи корпоративного управління. Використання кількісних 

показників відповідає сучасним реаліям функціонування корпорацій. 

Ігнорування можливостей аналітичного апарату статистики і математики при 

проведенні оцінки ефективності системи корпоративного управління є 

неприпустимим. 

Одною з найважливіших проблем при дослідженні ефективності 

корпоративних відносин є проблема застосування об'єктивного 

інструментарію, що дозволяє не тільки отримувати оцінки, але і здійснювати 

їх верифікацію. З іншого боку, складнощі проведення оцінки ефективності 

корпоративних стосунків лежать в площині відсутності адаптивних методик, 

що дозволяють науково обґрунтувати, описувати і формалізувати цей процес. 
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Крім того, необхідно зважати і на специфіку діяльності  корпорацій в 

Україні. 

З метою вирішення вказаних проблем, була сформована методика, що 

дозволяє провести оцінку ефективності системи корпоративного управління. 

В рамках сформованої методики система корпоративного управління 

розглядається як результат дії зовнішніх і внутрішніх чинників, а 

формалізована оцінка здійснюється за розробленими критеріях ефективності 

з позицій системної інтеграції оцінних підходів.  

Побудова сформованої методики не вимагає значних витрат 

фінансових, тимчасових та інших ресурсів. Вона проста в інтерпретації і 

ухваленні стратегічних рішень, пов'язаних з модернізацією системи 

корпоративного управління.  

Таким чином, вказана сукупність розробленої системи критеріїв і 

показників, взаємозв'язаних логікою кількісного, якісного і вартісного 

підходів, утворюють комплексну методику оцінки ефективності 

корпоративного управління. З її допомогою можна отримати об'єктивну 

оцінку ефективності корпоративного управління, забезпечити ухвалення 

оптимальних управлінських рішень при збереженні балансу інтересів 

корпоративної влади.  

Як показує практика корпоративного управління в українських 

компаніях, суттєвою проблемою в діяльності корпорацій є правильний вибір 

напрямів модернізації і оптимізації [2]. Передусім ця проблема стосується 

системи корпоративного управління. Керівники крупних корпоративних 

структур не завжди можуть правильно виявити проблему ефективності 

діяльності корпорації, а потім - прийняти вірне стратегічне рішення щодо 

загального напряму оптимізації системи корпоративного управління, що 

може поставити під загрозу як оперативну, так і стратегічну діяльність 

корпоративної структури. 
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В якості одного з шляхів вирішення позначеної проблеми 

запропонована предиктивна модель оптимізації системи корпоративного 

управління: 

)()( 1 iijii СКУСКУДКОССКУIf       (2) 

Модель працює таким чином: при отриманні оцінки стану (ОСi) 

системи корпоративного управління (СКУi) вибирається відповідне рангу 

даної оцінки дія керівництва корпорації (ДКj) для переведення системи 

корпоративного управління в стан більшої ефективності (СКУi+1). З метою 

зручності сприйняття пропонується використовувати матрицю станів 

системи корпоративного управління, представлену в таблиці 2. 

Таблиця 2.Матриця станів системи корпоративного управління 

Інтервал значення 

інтегрального 

показника «Езаг» 

Ранг 

інтегрального 

показника 

«Езаг» 

Ефективність 

корпоративного 

управління 

 

Рекомендації по 

необхідних діях 

 

9-10 5 
Висока ефективність 

 

Підтримувати практику 

корпоративного 

управління, що склалася 

7-8,9 4 Середня ефективність 

Провести вибіркове 

корегування по 

виявлених експертами 

«вузьких місцях» 

5-6,9 3 

Нейтральна 

ефективність, 

управління підтримує 

стан поточної 

діяльності корпорації 

Провести комплексні 

заходи щодо підвищення 

ефективності згідно 

виявленим експертами 

«вузьким напрямам» 

3-4,9 2 

Управління 

неефективне, дії 

керівництва корпорації 

неадекватні поточній 

ситуації 

Провести заміну 

керівництва корпорації 

1-2,9 1 

Управління 

неефективне, дії 

керівництва корпорації 

свідомо суперечать 

корпоративним 

інтересам 

Провести заміну системи 

управління корпорацією 

Розрахунок загальної оцінки ефективності системи корпоративного 

управління здійснюється по формулі: 



306 

)(
3

1
ЕвартЕкількЕекспертЕзаг     (3) 

де Екільк – кількісна оцінка ефективності корпоративного управління; 

Еексперт – ефективність корпоративного управління, визначена 

експертним шляхом; 

Еварт – ефективність корпоративного управління, розрахована з 

використанням вартісного підходу. 

)(
4

10 1ВзвПКбазВбазПзвКзв
ВПК

Еварт баз

звбазбаз




  (4) 

де Кбаз і Кзв – ринкова капіталізація корпорації в базисному і звітному 

періоді відповідно;  

Пбаз і Пзв – прибуток корпорації в базисному і звітному періоді 

відповідно; 

Вбаз і Взв – неопераційні витрати корпорації в базисному і звітному 

періоді відповідно.  





n

j
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m

i

b
nm

Еексперт
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1
(5) 

де bij - балльная оцінка j-го експерта i-гo чинника ефективності 

корпоративного управління;  

n - число експертів; 

m - кількість даних чинників ефективності корпоративного управління. 

Залежно від рангу отриманої  інтегральної оцінки ефективності 

системи корпоративного управління, детермінується її стан  і 

обгрунтовуються рекомендація щодо стратегічних рішеннях керівництва 

корпорації відносно її модернізації.  

Розроблена предиктивна модель ухвалення управлінських рішень, що 

дозволяє сформувати стратегічні заходи щодо оптимізації системи 

корпоративного управління залежно від рангу отриманої оцінки ефективності 

цієї системи виступає практичним інструментом оптимізації системи 

корпоративного управління в сучасних українських компаніях. 
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Вказані методики можуть бути використані для аналізу впливу центрів 

корпоративної влади на раціональність фінансових потоків корпорації, а 

наявність певних критеріїв оцінки ефективності корпоративних стосунків 

сприятиме забезпеченню інтеграції інтересів власників і менеджерів 

корпорацій.  
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УДК 001.895:37(045)                                                                  

Поліщук С.А. 

здобувач освітнього ступення «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТИ, ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

Ми стоїмо на порозі інформаційної цивілізації, де наукові знання та 

інформація загалом подвоюються і потроюються фактично щороку. Це 

означає, що людина і суспільство щорічно мають справу з новими знаннями і 

виробничими технологіями, інструментами і матеріалами, новими вимогами 

до якості виробничої діяльності, новими регулятивними і нормативами 

засобами передачі інформації, зрештою, з новим соціальним і культурним 

середовищем, в якому розгортається суспільна й індивідуальна діяльність. 

Ключові слова: управління навчальним закладом, принцип інноваційності, 

педагогічна технологія, кваліфіковані кадри. 

Україна поступово крокує шляхом, що зумовлений посиленням 

інтеграційних процесів із Європою, відродженням національної культурної 

спадщини, змінами в економічних процесах. Трансформація України як 

незалежної суверенної держави потребує від її політичної, громадської, 

науково-педагогічної спільноти створення оптимальних умов для розвитку 

особистості та прогресу суспільства, які забезпечують індивідуальний 

розвиток майбутніх творців інтелектуального, духовного та виробничого 

потенціалу суспільства. 

Революція в освіті відбувається у двох напрямах: використання 

потенційних можливостей людського розуму й інформатизація освітнього 

процесу. У цьому суть інноваційної політики освіти і держави загалом [1]. 

Проблема сьогодення – підготовка конкурентноспроможних фахівців, 

забезпечення їх високого професійного рівня та мобільності, створення 

умов для максимального розкриття талантів і творчого потенціалу 
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молодих робітників, спонукає до розвитку та оновлення всіх сфер 

соціального і духовного життя суспільства, потребує якісно нового рівня 

професійної освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. 

В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення 

набуває інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, яка 

характеризується системним експериментуванням інновацій в освітньому 

процесі. 

Новітня педагогічна технологія – це строго обґрунтована система 

педагогічних засобів, форм і методів, їхня поетапна націленість на вирішення 

конкретних навчально-виховних завдань сучасності. 

Відповідно до цього, інноваційність має характеризувати професійну 

діяльність кожного педагога навчального закладу, тому, що нововведення 

(інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, 

аналізу, узагальнення педагогічного досвіду [2, с. 69–71]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про посилення уваги 

науковців до вивчення основних тенденцій і специфіки підготовки 

професійних кадрів в Україні, організації системи управління освітніми 

закладами. 

В останні роки зросла кількість досліджень вітчизняних та зарубіжних 

авторів із проблем розвитку педагогічної освіти (В. Андрущенко, В. 

Анісімов, В. Бех, В. Болотов, В. Бондар, В. Бордовський, Г. Бордовський, Н. 

Василенко, Л. Ващенко, Л. Даниленко, В. Данильчук, І. Дичківська, Г. 

Дмитренко, В. Докучаєва, Г. Єльникова, Є. Ісаєв, М. Костикова, В. 

Кузнєцова, В. Лопаткін, В. Маслов, В. Матросов, Л. Міщенко, В. Невле, В. 

Олійник, А. Панарін, А. Піскунов, О. Плахотник, Н. Сєдова, Н. Сергєєв, В. 

Сластьонін, П. Третьяков, І. Харламов, Т. Шамова, Є. Шиянов, Н. 

Юсуфбекова та ін.). 

Загальні проблеми педагогічної інноватики висвітлено в працяхГ. 

Єльникової, І. Корнилової, В. Паламарчук, В. Пінчука, О. Попової, М. 

Поташника, В. Сергієвського, Ю.Таран, В. Шукшунова, А. Чернюк, А. 
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Хуторського, Н. Юсуфбекової. 

У працях С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Мадзігона, О. Савченко, В. 

Кременя, В. Лугового, Н. Ничкало, С. Ніколаєнка, В. Олійника професійна 

освіта розглядається як багатопланове поняття і за своїми цільовими 

функціями визначається як умова і процес професійної підготовки та 

розвитку особистості.  

Основним проблемам освітньої інноватики в сучасній теорії і 

практиці присвячені роботи І. Бома, Л. Буркової, Л. Ващенко, Л. 

Даниленко, Д. Джонсона, П. Дроб’язка, О. Дусавицького, В. Живодьора, 

О. Козлової, М. Крюгера, Дж. Мейерса, А. Підласого, Н. Погрібної, С. 

Подмазіна, О. Попової, І. Пригожина, Г. Селевка, К. Ушакова, Н. 

Федорової, А. Хуторського, Н. Юсуфбекової.  

Ці роботи свідчать про те, що науково-педагогічна думка поступово 

іде шляхом розробки та стимулювання розвитку освіти. Однак, поки що 

залишаються недостатньо розробленими технології управління процесом 

впровадження інновацій, які б відповідали сучасним потребам освіти.  [3, 

с. 104].  

Тому саме сьогодні напрацьовано засоби для вирішення багатьох 

завдань, що постають перед адміністрацією при управлінні інноваційним 

розвитком, проте досвід сьогодення свідчить, що керівництву навчального 

закладу не достатньо лише знань про ці засоби, а й вміння їх 

застосовувати. Відмінності об'єктів управління не можуть не відбиватися 

на змісті і методах вирішення управлінських завдань, тому для того, щоб 

удосконалювати існуючі системи управління інноваційним розвитком, 

потрібна відповідна наукова база [4]. 

Ось чому на якість та ефективність інноваційної діяльності впливає 

низка факторів, які є взаємозалежними: наукові, змістові, соціальні, 

організаційні, управлінські, економічні, інформаційні, технологічні, 

методичні, педагогічні, творчі, маркетингові, технічні та інші. Потреба 

впровадження інновацій в освіті зумовлена комплексом причин по-перше, 
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в основі цього процесу – вплив ринку праці, соціально-економічної 

ситуації в державі, запитів суспільства; по-друге, це зумовлено 

інформаційно-технологічним розвитком суспільства і, по-третє, 

зазначений процес суттєво пов'язаний з інтеграцією у світовий освітній 

простір тощо [3, с. 132].  

Розглянути використання інноваційних технологій в управлінні 

ПТНЗ; розкрити суть принципу інноваційності в управлінні, як одного з 

пріоритетних і динамічних, в контексті демократизації суспільства, 

розвитку ринкових відносин та зростання престижу професійно-

підготовленої та реалізованої особистості. 

Виклад основного матеріалу із обгрунтуванням одержаних 

результатів. 

Сучасний етап розвитку освіти характеризується глобальними 

нововведеннями, тому актуальною на сьогодні, в аспекті розв’язання 

поставлених перед освітою задач, є проблема нововведень (інновацій) в 

управлінні навчальним закладом.  

Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною, 

зумовлює необхідність інтенсивних змін у різних сферах суспільного 

життя, зокрема й в освіті. У Національній доктрині розвитку освіти 

проголошено орієнтацію на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, 

що означає перехід від спонтанних, періодичних нововведень до 

нововведень як способу існування системи, яка слугує основою 

цілеспрямованого, контрольованого й керованого розвитку. 

Провідні цілі та завдання реформування освітньої системи України, 

пріоритетні напрями й основні способи радикальних перетворень в 

управлінні системою освіти визначені Конституцією України [5], 

Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття) [6], 

Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

професійно-технічну освіту» [7], Указом Президента України «Про 

національну програму «Діти України», Національною доктриною 
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розвитку освіти. Зазначені документи підтверджують об'єктивну 

необхідність цілеспрямованої зміни системи управління освітою, зокрема 

професійною. 

Так, у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ 

століття) зазначено, що «Управління освітою має бути спрямованим на 

організацію та забезпечення оптимальних умов функціонування галузі 

освіти, створення системного механізму саморегуляції на 

загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях та у навчально-

виховних закладах і наукових установах освіти». Тому вкрай необхідно 

виробити універсальний алгоритм адаптації до даної ситуації. Таким 

алгоритмом повинно стати модернізоване управління. Необхідно навчити 

людину оперативно, системно та послідовно опановувати нові знання, 

інформацію в міру їх перманентного накопичення і розвитку, тобто 

забезпечити освіту впродовж життя, яка повинна стати способом і стилем 

суспільно-індивідуального буття людини в інформаційному суспільстві.  

У контексті управління навчальними закладами такий феномен 

розглядають через методи і діяльність із забезпечення вимог якості освіти. 

Саме цим зумовлене в педагогіці виникнення нового напряму - 

педагогічної інноватики, яка стала соціальною галуззю наукового 

пізнання, що характеризується певним змістом, принципами, тенденціями 

та закономірностями розвитку. Педагогічні інновації - це результат 

творчого пошуку оригінальних, нестандартних вирішень різноманітних 

педагогічних проблем. За педагогічними інноваціями виникли нові 

навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи навчання і 

виховання, освітні моделі і, як наслідок, нестандартні підходи до 

управління. 

Питання освіти повинне належати до одних із найважливіших у 

кожній державі. Так сталося, що в останні роки Україна потерпає від 

перенасичення економістами та юристами і водночас відчуває суттєвий 

брак спеціалістів технічного спрямування. Тому модернізація управління 
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освітою, особливо професійно-технічною, є нагальною потребою. Треба 

відзначити, що й департамент розвитку професійно-технічної освіти, і 

відділ професійно-технічної освіти інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України працюють під гаслом: «Інноваційні технології 

– як шлях реформування професійно-технічної освіти», організовуючи в 

даному напрямі й роботу всієї системи ПТО. 

Керівництво професійно-технічним навчальним закладом має 

враховувати мету інноваційних механізмів розвитку ПТО, а саме:  

• створення творчої атмосфери в ПТНЗ;  

• культивування інтересу педагогічних працівників до ініціатив та 

нововведень;  

• ініціювання пошукових освітніх систем і механізмів;  

• інтеграцію перспективних нововведень у реально діючі пошукові та 

експериментальні освітні системи;  

• створення соціокультурних умов для впровадження і дії 

різноманітних, доцільних у практиці ПТНЗ нововведень. 

Інноваційна складова в діяльності керівника професійно-технічного 

навчального закладу повинна пронизувати всі управлінські функції, всі 

напрями роботи. 

О. Гаврилюк на матеріалі конкретних досліджень доводить думку про 

те, що ПТНЗ сьогодні повинен мати змогу забезпечити маневреність у 

своїй діяльності в ринкових умовах. Тому керівник відповідно має бути 

висококваліфікованим, уміти працювати з інвесторами і меценатами, зі 

спонсорами, прогнозувати результати навчальної діяльності та коригувати 

її, враховуючи науково-технічні досягнення й відповідні зміни в 

технологіях виробництва, здійснюючи аналіз ринку праці, його запити до 

випускника, педагога й керівника ПТНЗ. Інноваційна складова при цьому 

стає не окремою частиною діяльності керівника, а власне діяльністю [8].  

Актуальним стало питання повного управління навчальним процесом, 

відтворення всіх навчальних дій, корекції навчального процесу, 
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оперативного зворотного процесу з метою отримання гарантії досягнення 

запланованих результатів, виражених у діях тих, хто вчиться, та 

послідовній орієнтації педагога на чітко сформульовані цілі навчання. 

Щодо управлінських технологій, то наш досвід переконав, що 

результативності в роботі сприяють (за В. Паржницьким):  

• встановлення вихідного стану процесу, який підлягає керуванню; 

• виявлення актуальних для вивчення даної теми знань, умінь, досвіду 

учнів, їхніх індивідуально-психологічних особливостей; 

• визначення програми дій: вибір педагогічних технологій засвоєння;  

• отримання інформації про засвоєння: контроль знань та вмінь учнів;  

• опрацювання інформації про засвоєння з метою визначення оцінки;  

• відпрацювання коригуючих впливів і прийняття рішення про 

доповнення до програми дій для кращого засвоєння навчального 

матеріалу [9]. 

В умовах демократизації функціонування ПТНЗ, педагогічний 

колектив стає суб'єктом управління, якщо йому притаманні: спільність, 

надійність, надлокальний зв'язок; єдине і достатньо монолітне 

усвідомлення себе як певного важеля, почуття самобутності, 

співдружності і приналежності; внутрішня солідарність; єдність поведінки 

та дій усіх учасників навчально-виховного процесу; налаштованість 

членів педколективу на демократизацію функціональних засад закладу 

освіти.  

Уміле використання директором ПТНЗ управлінських інструментів 

організації та регулювання відносин у педагогічному колективі сприяє 

виробленню управлінських рішень і бажаної моделі поведінки суб'єктів 

навчально-виховного процесу, організації педагогічного колективу як 

єдиної згуртованої команди, в якій кожен виявляє найвищий рівень 

професіоналізму та творчості і робить максимально важливий внесок у 

досягнення цілей навчального закладу. Освітні реформи вимагають 

модернізації ролі директора та освітнього менеджменту [10].  
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Керівник сучасного навчального закладу повинен володіти певними 

вміннями, що дозволять виконувати ті або інші професійні функції і 

соціальні ролі. Для здійснення управлінських інновацій керівник 

професійно-технічного навчального закладу повинен бути творчою 

особистістю, вмотивованою на управлінську діяльність, професійно 

обізнаним з основними навчально-виховними теоріями. Для успішного 

управління варто мати на увазі, що це – специфічна діяльність, яка 

висуває до людини специфічні вимоги. І тут є чимале поле для наукової 

діяльності, оскільки дослідники ще не прийшли до єдиної моделі 

керівника ПТНЗ з суттєвою інноваційною складовою в діяльності. Так 

само існують розбіжності в поглядах науковців на функції такого 

керівника[11].  

У ході аналізу можна зробити висновки, що теоретично і політично 

ми підготовлені до інновацій. Однак нашу готовність не слід 

перебільшувати. Прийняття доктрини і низки заходів щодо її реалізації не 

вирішують усіх освітянських питань. Проблема залишається надзвичайно 

складною, суперечливою і потребує інтелектуальної і практичної уваги.  

Проблема сьогодення – підготовка конкурентноспроможних фахівців, 

забезпечення їх високого професійного рівня та мобільності, створення 

умов для максимального розкриття талантів і творчого потенціалу 

молодих робітників. 

Дане дослідження не вичерпує себе, а ставить за мету продовжити 

теоретичне обґрунтування та практичне підтвердження переваг 

використання інноваційних технологій в управлінні над традиційними 

формами управління. Складність цієї проблеми, є надзвичайно актуальна і 

вимагає подальшого поглиблення змісту інноваційних управлінських 

технологій в роботі навчального закладу.  
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У статті розглянуто один із методів, за допомогою якого можливо оцінити 

маркетинговий потенціал підприємства. Проведено аналіз сільського 

господарства України на основі PEST-аналізу. Виявлено вагомість 

технологічного фактору у сільськогосподарській галузі та надано пропозиції 

щодо зміцнення маркетингового потенціалу сільськогосподарських 
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Відомо те, що промисловість України характеризуються значними 

проблемами розвитку, пов’язаними зі структурними диспропорціями, 

неналежною інфраструктурою, переважанням енерго- та ресурсомісткого 

виробництва, морально та фізично застарілими технологіями, які не вдалося 

усунути за роки незалежності.  
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У зв’язку з тим, що економіка України є експортноорієнтованою вона 

зазнає значного кон’юнктурного впливу з боку зовнішніх ринків та 

державної внутрішньої і зовнішньої політики. Сировинна спрямованість 

виробничої структури стримує розвиток внутрішнього ринку і звужує 

можливості розвитку національної економіки та призводить до 

нераціонального використання природних ресурсів та забруднення довкілля, 

і все це негативне впливає на маркетинговий потенціал суб’єктів 

господарювання. 

Дослідженню теорії потенціалу підприємства, в тому числі 

маркетингового, питань його оцінки та аспектів управління присвячено праці 

таких вітчизняних вчених як: Н.Ю. Буги [1], А. Е. Воронкова, 

І. М. Герасименко, О.І. Гончар [2], І. З. Должанського, Т. О. Загорної, 

Н. С. Краснокутської, Є. В. Лапіна, О. І. Олесюк, І.І. Поліщук [5], 

Л. Д. Ревуцького, І. М. Рєпіна, Г. Г. Савіна, Г. М. Тарасюка, О. О. Удалих, 

О. С. Федоніна та інші. Серед зарубіжних вчених дослідження даної категорії 

висвітлено у працях В. Н. Авдєєнко, Ю. Ю. Донець, В. А. Котлова, 

Р. В. Марушкова, Є. В. Попова, М. К. Старовойтова, П. А Фоміна, 

В. Л. Ханжиної та інші. Щодо здатностей підприємства управляти 

можливостями, то основні дослідження за цим напрямом проводять зарубіжні 

вчені Т. Є. Андрєєва, В. С. Катькало, Г. Пізано, Г. Хемел, К. К. Прахалад, 

К. Ейзенхарт і Дж. Мартін, В. А. Чайка та інші. 

Незважаючи на існування різних підходів до визначення категорії 

маркетингового потенціалу підприємства, його складових та способів оцінки, 

немає прийнятного оформлення даних знань у вигляді теорії, яка б давала 

уявлення про особливості управління маркетинговими можливостями 

підприємства. Крім того, сукупність цих знань не дає повного уявлення про 

способи його використання та механізм реалізації, а також дослідження 

маркетингового потенціалу підприємства. Це, в свою чергу, зумовлює 

нерозвинутість існуючих систем діагностики маркетингових можливостей. 

Значущість вирішення проблеми створення здатностей управляти 
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маркетинговими можливостями, недостатня їх наукова і прикладна розробка 

обумовили актуальність обраної теми, завдання та напрями дослідження. 

Метою наукового дослідження є оцінювання одного із методів 

управління маркетинговим потенціалом підприємства – PEST-аналіз. 

Вихід на міжнародні ринки пов’язаний з жорсткою конкуренцією. На 

світових ринках вона завжди була, є і буде, тому й Україна має навчитися 

діяти у глобальному конкурентному середовищі.  

Велике значення для України має забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності її сільського господарства, що неможливо без 

покращення матеріальної, у тому числі, машинної бази агропромислового 

комплексу.  

Достатньо серйозною проблемою в контексті входження України у 

європростір є те, що практично всі вітчизняні товари, навіть ті, що мають 

високу якість, не відповідають міжнародним стандартам.  

Україна торгує із зовнішнім світом переважно сировиною та 

напівфабрикатами, а не кінцевою високотехнологічною продукцією. 

Глобалізація вказує на необхідність здійснення Україною економічних 

реформ, зокрема зміни структури виробництва.  

Сільське господарство України не здатне повністю задовольнити вимоги 

міжнародного ринку з огляду на високу матеріало- та енергоємність її 

продукції, відставання показників якості.  

П’ята частина експорту України припадає на товарні групи з 

несприятливою кон’юнктурою товарних ринків.  

Досвід високорозвинених країн довів доречність тактики «експортного 

прориву». Вона означає інтенсивне нарощування експорту порівняно 

обмеженої групи товарів, для виробництва яких існують найсприятливіші 

умови [2, с.18]. 

Майбутнє України за інноваційною євроорієнтованою економічною 

політикою. Підприємствам важливо нарощувати свій потенціал, розвивати 

здатності до реалізації можливостей, налагоджувати експортоспроможні 
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високотехнологічні виробництва, ширше запроваджувати принципи вільної 

міжнародної торгівлі. Якщо Україна братиме участь у більшій кількості зон 

вільної торгівлі, то процес економічної глобалізації буде для неї більш 

легким і швидким. При здійсненні експортного прориву потрібно також 

враховувати існуючі зони вільної торгівлі Європейського союзу і 

Співдружності Незалежних Держав.  

Здавна відомо, що ліпше бути здоровим і багатим, ніж хворим і бідним, 

а, отже, здорова і сильна економіка України не лише не завадить 

продуктивним відносинам ані зі Сходом, ані з Заходом, а навпаки, значно 

розширить їх горизонти.  

Вступати у глобалізацію необачно і, навіть, небезпечно без наявності 

освічених вітчизняних кадрів. Зокрема, конче потрібно знати процедуру 

антидемпінгових, субсидіарних та компенсаційних розслідувань, що 

проводяться за кордоном. В Україні дотепер відчувається гостра нестача 

високопрофесійних кадрів, які можуть здійснювати моніторинг і працювати 

на зовнішніх ринках.  

Щоб успішно влитися у процес глобалізації, необхідно вміти 

мобілізовувати внутрішні ресурси.  

Фінансовий ресурс став важливим чинником успіхів у глобальній 

конкурентній боротьбі. Україна має багато зробити для нарощування обсягів 

інвестування і кредитування реального сектора економіки, зокрема, і для 

залучення іноземних інвестицій [2, с.10]. 

Процеси глобалізації також висувають перед Україною завдання щодо 

підвищення стійкості її банківської системи стосовно протистояння кризовим 

явищам. Глобалізація економічної діяльності створює сприятливі умови не 

лише для легального, а й для нелегального бізнесу, що потребує узгоджених 

з міжнародною спільнотою відповідних заходів боротьби. Глобалізацію не 

можна відділити від конкурентоспроможності. Хто є більш 

конкурентоспроможним, той і є більш глобальним, хто не є 

конкурентоспроможним, тому на глобальному рівні немає що роботи.  
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Таблиця 1 – PEST-аналіз сільського господарства України 

Політичні фактори Економічні фактори 

1. Політизація суспільства, що 

знайшла прояв у військовому 

конфлікті на сході країни.  

2. Неспівпадіння центрів впливу  

з розподілом бюджетних коштів.  

3. Необхідність додержання норм 

СОТ  

у законодавчому і нормативно-

правовому регулюванні 

експортно-імпортної діяльності 

сільськогосподарських 

підприємств.  

4. Відсутність законодавчої та 

податкової підтримки 

інноваційно-активних 

підприємств.  

5. У зв’язку зі вступом до СОТ 

можливості державного 

регулювання в питаннях 

конкуренції значно обмежені.  

6. Понад 90% 

сільськогосподарських 

підприємств є приватними, що 

практично виключає державне 

регулювання.  

7. Недовіра бізнесу до влади та її 

органів  

1. Системні кризи світової фінансової 

системи.  

2. Інфляційні ризики і відсутність 

шляхів їх подолання.  

3. Неспроможність уряду та НБУ 

стабілізувати курс гривні.  

4. Висока облікова ставка НБУ,  

надмірні ставки кредитування бізнесу.  

5. Наднизький платоспроможний попит 

внутрішнього ринку.  

6. Висока залежність економіки країни 

від кредитів міжнародних фінансових 

організацій та фондів.  

7. Нестача обігових коштів у 

сільськогосподарських підприємств.  

8. Неконтрольоване зростання цін на 

товари та послуги природних 

монополій (сировина, енергоресурси).  

9 Високий рівень матеріало- і 

енергоємності продукції 

сільськогосподарських підприємств.  

10. Низька рентабельність 

виробництва.  

11. Слабке залучення іноземних та 

вітчизняних інвестицій у галузь 

сільського господарства 

Соціальні фактори Технологічні фактори 

1. Скорочення чисельності 

працездатного населення.  

2. Зменшення чисельності 

висококваліфікованих фахівців і 

робітників у найбільших  

промислових регіонах.  

3. Недооцінка ролі сільського 

господарства як основи 

економічної та соціальної 

захищеності країни.  

4. Зниження привабливості праці 

в сільському господарстві.  

 

1. Втрата Україною лідируючих 

позицій у передових напрямах науки у 

галузі сільського господарства.  

2. Відсутність інноваційної активності 

сільськогосподарських  

підприємств.  

3. Відсутність належної технологічної 

бази: значне зношування активної 

частини основних фондів.  

4. Незначний рівень впровадження 

нових технологій та диверсифікації  

сільськогосподарського виробництва. 
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5. ЗМІ не приділяють належної  

уваги проблемам сільського 

господарства і сучасним  

прогресивним принципам 

діяльності підприємств.  

6. Відсутня чітко виражена 

орієнтація на якість як основу 

конкурентоспроможності.  

7. Значний розрив між рівнем 

заробітної плати і рівнем потреб 

працівників. 

6. Відсутність триєдиного зв’язку 

«наука–технологія–виробництво». 

 

Враховуючи глобалізаційні тенденції та входження України у 

європростір, удосконалення практики управління потенціалом підприємств 

має базуватись на ґрунтовному аналізі та виваженому врахуванні факторів 

впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ. Ці фактори містять певні 

загрози, що пов’язані із певними ризиками як виробничої, так і комерційної 

діяльності на міжнародних ринках. З іншого боку, із розвитком глобальних 

та євроінтеграційних процесів підвищується роль факторів зовнішнього 

середовища як реальних можливостей розширення сфер та видів діяльності 

підприємств, здатностей забезпечення стратегічного розвитку їх потенціалу 

[3]. У цьому зв’язку потребує удосконалення система управління 

формуванням і використанням можливостей. Стрижнем цієї системи є 

потенціал підприємства, який у просторі та часі повинен ефективно та 

упереджено адаптуватися до невизначеностей та змін.  

Для визначення підходів до формування механізму управління 

потенціалом сільськогосподарських підприємств України в умовах 

євроінтеграції проведено аналіз факторів зовнішнього маркетингового 

середовища щодо підприємств сільського господарства (PEST-аналіз) (табл. 

1). 

За результатами PEST-аналізу можна зробити наступні висновки щодо 

впливу основних політичних (Policy), економічних (Economy), соціальних 

(Society) і технологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища на 

підприємства, що формують сільськогосподарський комплекс країни.  
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Чинні політичні фактори, що стримують розвиток потенціалу 

підприємств, це:  

 обмеження бюджетування інноваційного розвитку 

сільськогосподарської галузі в цілому та її провідних підприємств;  

 обмеження вимогами норм СОТ можливостей законодавчого, 

нормативного, митного та іншого регулювання у сфері сільського 

господарства;  

 обмеження можливостей державного регулювання діяльності 

сільського господарства, сферою розроблення і впровадження заходів 

підтримування чи стримування.  

З аналізу економічних факторів випливає, що для розвитку 

внутрішнього ринку і збільшення експорту потрібні енергійні дієві заходи з 

формування платоспроможного ринку збуту високотехнологічної продукції і 

приборкування цінового хаосу на монопольному сировинному ринку.  

Отже, дослідивши один із методів управління маркетинговим 

потенціалом підприємства – PEST-аналіз було визначено те, що аналіз 

чинних соціальних факторів дає можливість зробити висновок, що потрібно 

підняти статус вітчизняного сільського господарства в «очах» суспільства, 

сформувати культ працівника, у тому числі і через перегляд тарифних ставок, 

і тим самим сформувати умови для забезпечення сільського господарства 

висококваліфікованими кадрами фахівців і робітників. Також було виявлено 

вагомість технологічного фактору у сільськогосподарській галузі, і тому 

необхідно:  

 провести максимальну модернізацію сільськогосподарської галузі 

України через створення сприятливих умов кредитування та інвестування, 

що значно розширить внутрішній ринок;  

 оцінити наявний науково-виробничий потенціал передових 

сільськогосподарських підприємств, налагодити зв’язки між науково-

дослідними інститутами і виробничими підприємствами через створення 
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науково-виробничих кластерів, що сприятиме інноваційному типу розвитку 

сільського господарства;  

 розробити законодавчо-нормативні та податкові заходи для 

підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств 

(наприклад, спрощені процедури кредитування, зниження податкового 

навантаження, заохочення до подальшого інвестування прибутку тощо);  

 розробити державні програми щодо проведення масштабних 

науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт з оновлення 

та модернізації сільськогосподарської продукції з метою підвищення її якості 

та конкурентоспроможності;  

 розробити і реалізувати програми дій на загальнодержавному та 

регіональному рівнях з відновлення та модернізації активної частини 

основних фондів;  

 популяризувати і стимулювати впровадження сучасних методів 

менеджменту, маркетингу та логістики у діяльність сільськогосподарських 

підприємств. 

Список використаних джерел: 

1. Буга Н.Ю. Ринковий потенціал виробництва органічної продукції в 

Україні / Н.Ю. Буга, І.І. Поліщук, К.Ю. Соколюк // Глобальні та національні 

проблеми економіки: Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського.  2016. – №9. – С.255-259. 

2. Гончар О.І. Управління потенціалом підприємства за умов 

євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук / О.І. 

Гончар ; Хмел. нац. ун-т. – Хмельницький., 2015. – 40 c. 

3. Поліщук І.І. Фактори розвитку маркетингового потенціалу 

підприємства / І.І. Поліщук  // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 

2016. – № 2 (6). – С. 97 – 102. 

  



325 

УДК 45.012.32 (047) 

Степанюк П.С. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ  ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Обґрунтовано особливості  прийняття управлінських рішень на 

підприємстві як умови досягнення стратегічних цілей підприємством. 

Запропоновано механізм реалізації управлінських рішень, який є 

взаємозалежною системою цілей, вимог, принципів, методів, форм, етапів 

та елементів, що забезпечують виконання прийнятих рішень.  

Ключові слова: управлінське рішення, механізм реалізації управлінських 

рішень, стратегічна ефективність реалізації управлінських рішень, складові 

механізму реалізації управлінських рішень, стратегія.  

В сучасних умовах кожній державі властиві різні рівні соціально-

економічного розвитку, що зумовлено низкою чинників, до яких належать 

економічні, демографічні, інформаційні, правові, управлінські, психологічні 

та інші. Забезпечити максимальний ріст всіх економічних показників лише на 

основі стихії ринку не являється можливим. Саме тому виникає питання в 

прийнятті ефективних управлінських рішень, які матимуть прогресивний 

характер і будуть спрямовані на підвищення економічного добробуту.  

Визначення чіткої послідовності та взаємозалежності основних етапів 

процесу прийняття та реалізації управлінських рішень дасть змогу зменшити 

вплив факторів невизначеності на кінцевий результат. Відповідна 

інформаційна база прийняття управлінських рішень дозволить підприємству 

швидко реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

діяльності підприємства. 

Для успішного функціонування та діяльності підприємства особливого 

значення набувають інструменти, які використовуються для формування та 

прийняття управлінських рішень. У зв’язку із різними внутрішніми та 
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зовнішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішень. Рішення – це 

відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на 

розв’язання певних проблем і максимальне наближення до заданої мети. 

Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і 

виконання численних рішень. 

Прийняття рішень становить основний зміст діяльності керівника. Однак 

для менеджера прийняття рішень - це постійна і досить відповідальна робота. 

Необхідність прийняття рішень присутня в роботі керівника будь-якого рівня 

під час формування цілі та засобів її досягнення. 

В сучасних умовах кожній державі властиві різні рівні соціально-

економічного розвитку, що зумовлено низкою чинників, до яких належать 

економічні, демографічні, інформаційні, правові, управлінські, психологічні 

та інші. Забезпечити максимальний ріст всіх економічних показників лише на 

основі стихії ринку не являється можливим. Саме тому виникає питання в 

прийнятті ефективних управлінських рішень, які матимуть прогресивний 

характер і будуть спрямовані на підвищення економічного добробуту.  

Питанню прийняття управлінських рішень приділяють увагу багато 

дослідників, серед яких можна назвати основних: М. Мескон, В. Бакуменко, 

О. Бабчинська, Ф. Тейлор, Н. Чумаченко, А. Дєгтяр, А. Чопенко. Проте, не 

можна говорити, що аспекти організації прийняття рішень досліджені в 

повній мірі, це полягає в тому, що фактори і стан економіки в нашій країні 

мають здатність змінюватись.  

Управлінське рішення – це процес, який реалізується суб’єктом 

управління і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в 

наявній чи спроектованій ситуації. Рішення повинно розглядатися як 

результат зв’язку, вид інформації, яка забезпечує нормальне протікання 

процесу в системі. Інформація на вході системи – економічне завдання, на 

виході – рішення, яке формується у вигляді управлінської команди для 

впливу на об’єкт. 
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Як зазначає О.І. Бабчинська рішення приймається самим керівником на 

основі принципу єдиноначальності, але не можна також ігнорувати 

колегіальність, що є перевіреним засобом вироблення найбільш правильних і 

обґрунтованих рішень. Ці два принципи нерозривно пов’язані і не суперечать 

один одному. Якщо в єдиноначальних органах управління діє принцип 

персональної відповідальності за виконання прийнятого рішення, то в 

органах, що працюють на основі колегіальності, до ухвалення рішення 

застосовується обговорення і підготовка рішень широким колом осіб [2,с.23]. 

 Від цих принципів на практиці зустрічаються відступи. Якщо права 

єдиноначальника отримує особа негнучка і страждаюча при цьому 

нездоровим честолюбством, вона бачить лише одну сторону 

єдиноначальності, що дозволяє йому командувати. Тим самим вона вільно чи 

мимоволі ігнорує ініціативу підлеглих, відривається від думки колективу, не 

використовує досвід працівників.  

Деякі керівники, навпаки, прагнуть погодити будь-які питання на 

засіданні колегії, хоча вони цілком входять в одноособову компетенцію цієї 

посадової особи. Це веде до зайвої втрати часу, знімає персональну 

відповідальність за прийняте рішення. Не слід забувати, що велику роль 

відіграє і самостійність у прийнятті рішень. Це означає право кожного 

працівника на ті чи інші дії в сфері своєї компетенції в межах поставлених 

завдань, наказів і розпоряджень вищих інстанцій. Тому варто чітко 

визначити, які рішення можуть прийматися на різних рівнях управління, як 

керівники повинні контролювати роботу підлеглих їм органів і працівників, 

не підриваючи водночас їхньої самостійності та ініціативи. Часто керівники 

нижчої ланки мають тенденцію не брати на себе рішення питань, пов’язаних 

з ризиком припустити серйозні помилки. Однак кількість таких помилок 

може бути зменшена при чіткому визначенні кола завдань, що вимагають 

попереднього узгодження з вищими органами, кваліфікованим методичним 

керівництвом, а також дослідження причин помилок, щоб уникнути їх у 

майбутньому.  
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Таким чином для прийняття ефективних рішень потрібно чітко 

визначити основну систему моделей прийняття рішень на підприємстві. 

Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та окремі 

його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень 

управління в організації, складає основу реалізації кожної функції 

менеджменту на підприємстві.  

В теорії управління виділяють три основні моделі прийняття 

управлінських рішень на підприємстві:  

- класична модель;  

- поведінкова модель;  

- ірраціональна модель [1,с.206].  

Класична модель спирається на поняття “раціональності” в прийнятті 

рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення, повинна бути 

абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі 

прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи. Отже, 

основні характеристики класичної моделі такі: особа, яка приймає рішення, 

має чітку мету прийняття рішення; особа, яка приймає рішення, має повну 

інформацію щодо ситуації прийняття рішення; особа, яка приймає рішення, 

має повну інформацію щодо всіх можливих альтернатив і наслідків їх 

реалізації; особа, яка приймає рішення, має раціональну систему 

впорядкування переваг за ступенем їх важливості; мета особи, яка приймає 

рішення, завжди полягає у тому, щоб зробити вибір, який максимізує 

результат діяльності організації. 

Отже, класична модель передбачає, що умови прийняття рішення 

повинні бути достатньо визначеними. Маючи повну інформацію, менеджери 

можуть обирати альтернативу, яка щонайкраще відповідає потребам 

організації. Проте, на практиці на процес прийняття рішень впливають 

чисельні обмежуючі та суб’єктивні фактори.  

Сукупність таких факторів у процесі прийняття рішень враховує 

поведінкова модель. На відміну від класичної, поведінкова модель має такі 



329 

основні характеристики: особа, яка приймає рішення, не має повної 

інформації щодо ситуації прийняття рішення; особа, яка приймає рішення, не 

має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив; особа, яка приймає 

рішення, не здатна або не схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки 

реалізації кожної можливої альтернативи.  

Враховуючи ці характеристики, можемо сформулювати два ключових 

поняття поведінкової моделі: - поняття “обмеженої раціональності”, яке 

означає, що люди можуть тільки намагатися прийняти раціональне рішення, 

але їх раціональність завжди буде обмеженою (теоретично завжди існує 

рішення краще за прийняте); - поняття “досягнення задоволеності”. Оскільки 

досягти “повної раціональності” неможливо, менеджери бажають аби їх 

“страх” щодо прийняття не найкращого рішення пересилив намагання 

досягти оптимального рішення. Саме такий стан (той момент, коли 

приймається рішення). Прагнення менеджерів “досягти задоволеності” може 

бути обумовлено кількома причинами: - вони можуть просто не хотіти 

ігнорувати власні інтереси, тобто продовжувати пошук нових альтернатив, 

коли вже ідентифіковані декілька прийнятних; - вони можуть бути не 

здатними зважити та оцінити велику кількість альтернатив; - можливе також 

втручання в процес прийняття рішень особистих, суб’єктивних 

факторів[3,с.206]. 

Ірраціональна модель ґрунтується на передбаченні, що рішення 

приймаються ще до того, як досліджуються альтернативи. Ірраціональна 

модель найчастіше застосовується: - для вирішення принципово нових, 

незвичайних рішень, таких, які важко піддаються вирішенню; - для 

вирішення проблем в умовах дефіциту часу; - коли менеджер або група 

менеджерів мають достатньо влади, аби нав’язати своє рішення. Вивчення 

різних способів прийняття управлінських рішень свідчить, що економічний 

аналіз займає суттєве місце в забезпеченні виконання чи не найважливішої 

вимоги до управлінських рішень – наукового обґрунтування варіантів таких 

рішень, досягнення максимальних економічних результатів за мінімальних 
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витрат ресурсів. Варто також назвати ті фактори, які впливають на процес 

прийняття управлінських рішень: - особисті якості керівника; - поведінка 

керівника; - середовище прийняття рішень (визначеність та ризик); - 

інформаційні обмеження (зростання витрат на отримання додаткової 

інформації); - взаємозалежність рішень; - готовність до можливих негативних 

наслідків; - можливість застосування сучасних технічних засобів; - наявність 

ефективних комунікацій; - відповідність структури управління цілям та місії 

організації; - процедури реалізації функцій управління [3,с.123].  

Розвиток в Україні ринкових відносин веде до появи конкуренції та 

збільшення економічного ризику, тобто до таких явищ, яких економіка нашої 

країни не знала за часів колишньої адміністративно- командної системи. 

Саме тому, було б неприпустимою помилкою, обґрунтовуючи варіанти 

управлінських рішень, обминати можливу дію цих нових факторів. 

Прийняття рішення потребує балансу між вигодою, витратами та ризиком. 

Знизити ризик значною мірою допомагає системний аналіз – раціональна 

система послідовних операцій в аналізі конкретної ситуації. Економічний 

аналіз у процесі прийняття управлінського рішення відіграє провідну 

роль[4,с.181].  

Отже, процес прийняття управлінського рішення має ітеративний 

характер, який дає змогу поліпшити модель або варіант рішення способом 

послідовних наближень. Так, після порівняння вибраної моделі з оригіналом 

системи може постати потреба у додатковій інформації, яка уможливить 

відповідне поліпшення моделі рішення. За негативного результату 

порівняння підготовленого варіанта рішення з іншими аспектами управління, 

із загальною метою та критеріями може постати потреба знову повернутися 

до аналізу варіантів розвитку системи. На даний час в економіці України 

використовуються різноманітні методи прийняття управлінських рішень.  

Для глибшого підходу до масштабних рішень, які пов'язані з великими 

проектами, пропонується система "аналіз вигод і витрат". Канадські експерти 

секретаріату Ради скарбниці Канади підготували відповідний довідник. У 



331 

ньому зазначається, що аналіз вигод і витрат є процедурою, за допомогою 

якої оцінюють доцільність програми чи проекту методом порівняння вигод і 

витрат. Довідник розкриває методи визначення пов'язаних з реалізацією 

проекта прямих і непрямих витрат і вигод, критерії їх порівнювання з 

урахуванням усіх чинників, що його ускладнюють.  

Також розроблено методику рейтингового управління, яка, за 

визначенням авторів, є концепцією "прийняття рішень потенційними 

користувачами на основі використання рейтингів у процесі реалізації 

функцій управління". В основу цієї концепції покладено обчислення 

узагальненого рейтингу економічної системи за сукупністю показників її 

діяльності, а зміна рейтингу дає підстави для відповідних управлінських дій. 

Застосування на практиці всіх зазначених моделей та методів прийняття 

управлінських рішень на підприємствах України дозволяє досягнути 

найбільш ефективних результатів діяльності, забезпечити 

конкурентоспроможність підприємства в умовах ринкової економіки.  

Таким чином, прийняття управлінських рішень в економіці України 

має певні особливості та характеризується аналізом і впровадженням 

новітніх методів, що базуються на світовому досвіді. Можливість 

використання новітніх методів прийняття управлінських рішень в економіці 

України дозволяє, провівши ґрунтовний аналіз та перевірку на 

економетричних моделях, тих чи інших методів, впровадити їх в широке 

використання уже враховуючи потреби саме українського ринку. Це 

дозволить розробити в майбутньому власну систему методів і принципів 

прийняття рішень адаптовану до економічної ситуації в нашій країні.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто основні проблеми управління маркетинговою діяльністю 

підприємства. Представлено характеристику маркетингової діяльності, 

управління маркетинговою діяльністю. Визначено функції маркетингової 

діяльності підприємства. 

Ключові слова: бренд, торгова марка, брендинг, управління брендом, , 

побудова бренда, асоціація бренда, сила бренду. 

Наразі не існує одного трактування терміну «маркетингова діяльність». 

Необхідно розмежувати поняття «маркетинг» і «маркетингова діяльність», 

визначивши об'єкти дослідження. Необхідно систематизувати наявні знання і 

при необхідності дати авторське визначення поняття «маркетингова 

діяльність». 

У дослідженнях багатьох відомих українських і закордонних авторів в 

області маркетингу (Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, А. Бадьин, Г. Болт, А. Войчак, 

В. Герасимчук, Ю. Дайновський, Н. Куденко, С. Кумбер, А. Павленко,  

А. Поручник, Д. Ренделл, С. Скибінський, С. Старостіна, В. Тамберг і ін.) 

маркетингова діяльність не є спеціальним об'єктом вивчення, традиційно 
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глибокому аналізу зазнає термін «маркетинг». Поняття «маркетингова 

діяльність» в основному зустрічається в більш широкому контексті опису 

функцій управління маркетингом, таких як аналіз, планування, організація, 

контроль, приміром, в 58% випадків – у книзі «Основи маркетингу», 

написаної Ф. Котлером [1], в 68% випадків – у підручнику А.П. Панкру-Хіна 

[2], в 61% випадків – у підручнику А. Бадьин [3]. 

Розглянемо переваги та недоліки існуючих визначень маркетингової 

діяльності, які представлені у табл.1. 

Таблиця 1. Основні теоретичні підходи, що відображають сутність 

поняття «Маркетингова діяльність» 

Автор Визначення 

1 2 

Агєєва Н.А.,  

Лопаткина Н.Ю. 

[4] 

Маркетингова діяльність це комплекс випереджальних і 

прогнозованих управлінських рішень підприємства на ринку, 

спрямованих на одержання конкурентних переваг з метою 

задоволення потреб споживача та отримання прибутку. 

Багієв Г.Л.,  

Тарасевич В.М.,  

Анн X. [5] 

Маркетингова діяльність може виступати як самостійний вид 

підприємницької діяльності та як функція з інтеграції зусиль усіх 

ланок підприємницької і виробничої діяльності з метою досягнення 

поставлених цілей (задоволення попиту і одержання прибутку). 

Бєляєв В.І.[6] Зміст маркетингової діяльності залежить від застосовуваної концепції 

на підприємстві та рівня розвитку маркетингу. 

Будрин А. Г. [7] 

 

 Як функція, маркетинг являє собою діяльність певних співробітників 

з розробки та використання комплексу інструментів, що впливають на 

взаємодію підприємства та споживачів при підготовці і здійсненні 

ринкового обміну. Войтоловский Н. 

В., Калініна А. П. 

[8] 

 

Маркетингова діяльність - діяльність, спрямована на узгодження 

маркетингових можливостей підприємства з  ситуацією на ринку з 

метою одержання прибутку й конкурентних переваг. 

Калініна І.Б. [9] 

 

Маркетингова діяльність - це вид господарської діяльності, 

спрямований на виявлення існуючих і потенційних потреб ринку, їх 

задоволення за допомогою створення продукту, що сполучає 

очікування споживача та ресурсні можливості підприємства. 

Цатхланова Т.Т.,  

Карданова Л.І. 

[10] 

Суть маркетингової діяльності полягає в тому, що вона спрямована на 

орієнтацію виробництва на створення таких видів продукції, які 

відбивають вимоги певних ринків. 
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Dickson P. R. [11] Маркетингова діяльність являє собою складний динамічний процес, 

або всеохоплюючим видом підприємницької діяльності можна 

назвати маркетингову діяльність, тому що вона здійснюється в рамках 

будь-якої сфери підприємництва. 

Маркетингова діяльність може виступати як самостійний вид 

підприємницької діяльності і як функція інтеграції зусиль усіх ланок 

підприємницької та виробничої діяльності з метою досягнення 

поставлених цілей (задоволення попиту й одержання прибутку). 

Kaplan, R. S., D. P. 

Norton [12]  

Маркетингова діяльність як процес організації й здійснення функцій 

маркетингу з метою формування конкурентоспроможної пропозиції, 

що задовольняє постійно поновлюваний попит споживачів, що й 

забезпечує прибуток фірмі, вимагає постійно поповнюваних 

фінансових, матеріальних, трудових і інформаційних ресурсів. 

Враховуючи складність і багатогранність маркетингу, абсолютно 

правомірно Агєєва Н.А. і Лопаткина Н.Ю. використовують у першій частині 

свого визначення слово «комплекс». Успішне функціонування фірми на 

ринку можливо забезпечити, тільки використовуючи комплексний і 

системний підхід, а також послідовну реалізацію функцій маркетингової 

діяльності. Однак можна посперечатися з характеристикою маркетингової 

діяльності як комплексу «управлінських рішень», тому що багато завдань і 

рішень маркетингової діяльності (маркетингові дослідження, сегментування, 

розробка товарної, цінової, збутової, комунікаційної політик) носять не 

управлінський, а оперативний і дослідницький-аналітичний характер. Тому 

можна посперечатися з Поповим Е., який також характеризує маркетингову 

діяльність як управлінську. 

Згідно з думкою закордонних авторів (Dickson P.R., Kaplan R.S., 

Norton D.P.), маркетингову діяльність дійсно можна охарактеризувати як 

складний і динамічний процес, що вимагає управління. 

Погодимося з першою частиною визначення Калініна І.Б., 

маркетингова діяльність – «це вид господарської діяльності». Дійсно 

маркетингова діяльність спрямована на «виявлення існуючих і потенційних 

потреб ринку», однак задоволення потреб, згідно з Калініним І.Б., 

здійснюється « за допомогою створення  продукту».  Говорячи про  

«продукт»,  автор має на увазі  «об'єкт купівлі-продажу». У такому вигляді 
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трактування створення продукту є завданням різних видів господарської 

діяльності й усього підприємства в цілому. 

Г.Л. Багієв, В.М. Тарасевич, Х. Анн характеризують маркетингову 

діяльність як самостійний вид підприємницької діяльності. Дійсно існують 

різні дослідницькі та консалтингові компанії, рекламні агентства і інші 

організації, що надають маркетингові послуги з метою отримання прибутку. 

Будь-яка діяльність, пов'язана зі здійсненням маркетингових завдань буде 

маркетинговою. Більше того, виконанням маркетингових завдань може 

займатися не тільки маркетолог на підприємстві, але й керівник підприємства 

або який-небудь співробітник за завданням керівника. 

Уточнимо принцип поділу завдань на маркетингові й не маркетингові. 

На думку А.Г. Будрина «межею між маркетинговими й не маркетинговими 

завданнями може бути «рекомендація». Маркетингове завдання, наприклад, 

полягає в розробці комплексу рекомендацій (пропозицій) щодо організації 

розподілу товару на ринку – яка повинна бути структура каналів розподілу, 

довжина та ширина каналів, вимоги до учасником каналів, рекомендації 

щодо організації руху товарів. Відповідно, збутовий підрозділ має бути 

зорієнтований на практичну реалізацію цього рішення [7]. 

Безсумнівним визначенням Г.Л. Багієва, В.М. Тарасевича, Х. Анн 

виступає виділення інтегративної функції маркетингової діяльності. 

Маркетингздатний поєднувати, направляти та видозмінювати підприєм-

ницьку й виробничу діяльності убік  задоволення потреб споживача. 

Виділені цілі маркетингової діяльності («задоволення потреб 

споживача, отримання прибутку») Агєєвої Н.А. і Лопаткиної Н.Ю. тотожні 

загальним цілям маркетингу.  

На наш погляд, мета маркетингової діяльності має бути 

конкретизована з урахуванням галузевої приналежності, техніко-

економічних показників фірми. Також слід зазначити, що маркетингова 

діяльність також може здійснюватися у соціальному, некомерційному 

маркетингу, де здобування прибутку не є основною метою. 
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Ключовим аспектом у визначеннях Ховарда К., Цатхлановой Т.Т., 

Карданової Л.І. є вивчення, аналіз і відповідність вимогам ринку. У їхніх 

наукових працях відсутній порівняльний аналіз термінів «маркетингова 

діяльність» і «маркетинг», тому виникає цілком логічне запитання: у чому 

відмінність даних термінів, у яких випадках доречніше вживати те або інше 

поняття. Поняття «маркетинг» набагато ширше дефініції «маркетингова 

діяльність», маркетинг можна розглядати як концепцію ведення бізнесу або 

як область наукових знань. Маркетингова діяльність – це вид специфічної 

господарської діяльності, спрямований на виявлення й задоволення потреб 

споживачів за допомогою формування комплексу рекомендацій з 

функціонування підприємства на ринку. 

Маркетингову діяльність, на відміну від маркетингу, можна назвати 

об'єктом управління. Використання терміну «маркетинг» у якості об'єкта 

управління може внести плутанину, тому що маркетинг є однією з концепцій 

управління. У випадку, коли маркетинг на підприємстві діє не як рівна 

(більш важлива або основна) функціональна сфера підприємства,  а як  

загальна  ідеологія,  пронизуючи  всі  структурні  підрозділи, можна сказати, 

що на підприємстві реалізоване маркетингове управління. Термін 

«маркетингове управління» відноситься до всієї організації в цілому, тим 

самим підкреслюючи її орієнтованість на ринок, а термін «управління 

маркетинговою діяльністю» – до однієї з функціональних сфер організації, 

наприклад, служби, відділу, підрозділу маркетингу. Таким чином, дані 

дефініції мають різні об'єкти та суб'єкти дослідження. 

Ряд авторів (Багієв Г.Л., Дорошев В.І., Попов Е.) визначають 

маркетингову діяльність як діяльність, пов'язану із реалізацією функцій 

маркетингу. У даних визначеннях часто відсутній або представлений не 

повний список функцій маркетингової діяльності. 

Для того щоб сформулювати визначення, якого будемо 

дотримуватися, необхідно розкрити зміст маркетингової діяльності з погляду 

виконуваних функцій. Слово «функція» має безліч значень, ( від лат. functio) 
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– це зобов'язання, коло діяльності, призначення, роль. «Головна відмінність 

функції маркетингу від інших функцій фірми полягає в тому, що функція 

маркетингу націлена на підприємство для здійснення процесу обміну між 

фірмою і її споживачами, клієнтами» [5, с. 58]. 

У вітчизняній і закордонній літературі не склалося єдиної думки щодо 

змісту та послідовності виконання функцій маркетингової діяльності. 

Визначимо перелік функцій маркетингової діяльності, що визначаються 

різними авторами. 

У ранніх роботах Ф. Котлера також описані лише укрупнені функції 

маркетингу: «аналіз ринкових можливостей, відбір цільових ринків, розробка 

комплексу маркетингу, перетворення в життя результатів маркетингових 

досліджень».  Панкрухін А.П. приділяє увагу тільки специфічним функціям 

маркетингової діяльності: ціноутворення, товарна політика, комунікації, збут 

і продаж [13, С. 38]. 

Т.Д. Маслова, С.Г. Божук досліджують маркетингову діяльність із 

різних позицій: як функцію управління, що знаходиться на початку циклу 

(дослідження ринку); функцію управління, що розташована наприкінці циклу 

(збут); сукупність деяких загальних функцій управління (аналіз, планування, 

організація, координація, контроль) і специфічних маркетингових функцій 

(дослідження ринку, розробка маркетингової стратегії, збутової, товарної, 

інноваційної, ціновий, рекламної та сервісної політик) [14, с. 40].  

На нашу думку, такий поділ функцій маркетингової діяльності є 

правомірним, тому що послідовний, єдиний і всеосяжний процес реалізації 

специфічних функцій маркетингу досягається із залученням загальних 

функцій управління. 

Вітчизняні науковці стверджують, що в умовах збільшення значимості 

концепції маркетингу відбувається поступове злиття функції маркетингу та 

функції маркетингової діяльності, а також що «обсяг підфункцій 

маркетингової діяльності визначається конкретно у взаємозв’язку з техніко-

економічними показниками діяльності фірми» [5, С. 59]. Більшість 
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закордонних авторів підкреслюють взаємозв'язок функцій маркетингової 

діяльності. Згідно з думкою І.К. Беляєвського, який описав ієрархічну 

структуру функцій маркетингової діяльності, аналітична функція маркетингу, 

яку іноді називають дослідницькою, виступає в ролі своєрідної сполучної 

ланки всієї маркетингової діяльності підприємства. Під планово-

дослідницькою розуміє специфічну функцію маркетингу, пов'язану із 

проведенням маркетингових досліджень і маркетингового аналізу. Недоліком 

такої класифікації є, по-перше, об'єднання в один блок специфічної та 

загальних функцій управління. По-друге, незважаючи на те, що маркетингова 

діяльність потребує інтегрування процесу виконання різних функцій, у дану 

модель закладена чітка послідовність виконання цих функцій [15]. 

Крім аналітичної функції серед загальних функцій управління 

маркетинговою діяльністю виділимо наступні: постановка мети, планування, 

організація й регулювання, контроль. До переліку специфічних функцій 

маркетингової діяльності відносяться: маркетингові дослідження й аналіз, 

сегментування та позиціонування, комплекс маркетингу: товарна, цінова, 

збутова, комунікаційна політики, розробка маркетингової стратегії. 

Організація маркетингової діяльності буде відрізнятися залежно від 

того, яку роль їй надають на підприємстві. Згідно з думкою Ф. Котлера 

маркетингова діяльність може виступати як у ролі рівноцінної функції 

підприємства, так і в ролі контролюючої й інтегруючої функції залежно від 

специфіки підприємства. Подібної точки зору дотримується консультант В. 

Гончарук, пояснюючи відмінності в масштабі аналітичної діяльності, 

наприклад, створення маркетингової служби на одному ієрархічному рівні з 

іншими службами вимагає створення «відділу інформаційного 

забезпечення», а на управлінському рівні – «відділу маркетингових 

досліджень». 

З врахуванням вищесказаного спробуємо сформулювати визначення 

поняття «маркетингова діяльність». Згідно з економічним словником, 

діяльність – це робота, систематичне застосування своїх сил у якій-небудь 
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області, а відповідно Сучасному тлумачному словнику, усяка діяльність 

містить у собі ціль, засоби, результат і сам процес. 

На наш погляд, маркетингова діяльність – це управлінський, 

багатоаспектний і доцільний процес, спрямований на задоволення потреб 

потенційних і реальних споживачів продукції компанії, що полягає в 

реалізації специфічних функцій маркетингу. У запропонованому визначенні 

підкреслюється, що маркетингова діяльність є управлінським процесом, а це 

значить, що до нього повинні застосовуватися всі функції управління. 

Внаслідок багатоаспектності та доцільності здійснення маркетингової 

діяльності необхідна цільова орієнтація на комплексне управління нею, у т.ч. 

і проведення комплексного аналізу. Маркетингова  діяльність визначається 

як процес, тобто як сукупність підпроцесів (операцій), вхідних ресурсів і 

вихідних результатів. Розгляд маркетингової  діяльності як процесу доцільно 

здійснювати з погляду управління, застосування функції аналізу, тобто для 

подальшого структурування. 

На основі порівняльного аналізу трактувань терміну «управління 

маркетинговою діяльністю» можна зробити висновок, що більшість авторів 

(Багієв Г.Л., Дойль П., Котлер Ф., Маслова Т.Д., Божук С.Г. і ін.) у 

визначенні описують виконання певних функцій з управління 

маркетинговою діяльністю (табл. .2). 

Таблиця 2.Основні теоретичні підходи, що відображають сутність 

поняття «управління маркетинговою діяльністю» 

Автор Визначення 

Багієв Г.Л., 

Асаул АН. [16] 

Управлінська діяльність пов'язана зі здійсненням планування, організації, 

координації, контролю, аудиту та стимулювання заходів щодо 

інтенсифікації процесу формування і відтворення попиту на товари та 

послуги, зростання прибутку. 

Данько Т.П. 

[17] 

Управління маркетингом - це цілеспрямована діяльність фірми з 

регулювання своєю позицією на ринку з врахуванням впливу 

закономірностей розвитку ринкового простору, стану конкурентного 

середовища, характеру поведінки покупця. 
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Дойль, П., 

Штерн Ф. [18] 

Управління маркетингом - діяльність, спрямована на виявлення цільових 

ринків, вивчення потреб споживачів на цих ринках, розробку товарів, 

установлення цін на них, вибір способу просування та розподіл з метою 

здійснення обміну, що задовольняє потреби зацікавлених груп. 

Котлер Ф. [1] Керування маркетингом - це аналіз, планування, перетворення в життя й 

контроль над проведенням заходів, розрахованих на встановлення, 

зміцнення й підтримка взаємовигідних обмінів із цільовими покупцями 

заради досягнення певних завдань організації, таких, як одержання 

прибутку, ріст обсягу збуту, збільшення частки ринку й т.п. Керування 

маркетингом - це процес планування й реалізації політики ціноутворення, 

просування й розподілу ідей, продуктів і послуг, спрямований на 

здійснення видів діяльності, що задовольняють як індивідів, так і 

організації. 

Маслова Т. Д., 

Божук С. Г., 

Ковалик Л. Н. 

[19] 

Аналіз, планування, реалізація та контроль заходів, розрахованих на 

встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів із цільовими 

покупцями для певних цілей підприємства, таких, як одержання 

прибутку, визначення обсягу збуту, збільшення частки ринку і т.д. 

Рябков У.А 

[20] 

Управління маркетинговою діяльністю - це система внутрішніх і 

зовнішніх впливів і заходів, що дозволяють коректувати його ринкова 

поведінка для успішного й ефективного протистояння несприятливим 

кон'юнктурним змінам на ринку в цей час і в перспективі. 

 

В умовах розвитку сучасної концепції Marketing Performance 

Management, на наш погляд, термін «управління маркетинговою діяльністю» 

вимагає уточнення з урахуванням актуальності реалізації ресурсних 

можливостей маркетингової діяльності. Пропонуємо під управлінням 

маркетинговою діяльністю розуміти сукупність способів, процедур і дій по 

виконанню управлінських функцій, що забезпечують досягнення цілей 

маркетингової діяльності в умовах оптимального використання ресурсів. 

Управління маркетинговою діяльністю передбачає формулювання та 

реалізацію маркетингової стратегії за допомогою системи вимірних цілей. 

Шляхом проведення комплексного аналізу на постійній основі 

комунікативних, ринкових, фінансово-економічних показників 

маркетингової діяльності  та знаходження оптимального значення витрат на 

маркетингову  діяльність  і внесення коректувань у подальші маркетингові 

управлінські розв'язки. 

Отже, можемо зробити висновки, що маркетингову діяльність 

розглядають як «процес», «вид господарської діяльності», «комплекс 



341 

управлінських рішень», «сукупність функцій», «систему», «самостійний вид 

підприємницької діяльності», «функціональну сферу управлінської 

діяльності». Зміст маркетингової діяльності, виконання тих або інших 

функцій маркетингової діяльності залежить від галузевої приналежності 

фірми, техніко-економічних показників діяльності фірми, а також, як 

відзначає Бєляєв В.І., від застосовуваної концепції маркетингу й рівня 

інтеграції маркетингу на підприємстві. Усі функції маркетингової діяльності 

слід розділяти на специфічні для даного виду діяльності (маркетингові 

дослідження й аналіз, сегментування й позиціонування, товарна, збутова, 

цінова й комунікаційна політики, маркетингова стратегія) і функції 

управління (постановка мети, планування, організація й регулювання, 

контроль, аналіз). Маркетингова діяльність поряд з іншими видами 

господарської діяльності вимагає управління, а значить застосування функції 

аналізу.  
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ТОРГІВЛІ 

Досліджено основні принципи та значення мерчандайзингу як інструменту 

торговельної та збутової політики, які впливають на процеси продажів та 

обсяги торгівлі. Проаналізовано важливість та актуальність використання 

мерчандайзингу як одного з ключових факторів, що сприяє підвищенню 

результативності збутової політики підприємств. 

Ключові словa: мерчиндайзинг, принципи мерчандайзингу, об'єкти 

мерчандайзингу, суб'єкти мерчандайзингу. 

Однією з важливих сфер формування споживчого ринку, відображення 

економічного розвитку країни, координуючою ланкою в системі 

міжгалузевих і регіональних зв'язків, дійовим засобом задоволення потреб 

населення у товарах і послугах є роздрібна торгівля. Тому, українські 

підприємці проявляють підвищений інтерес до розвитку роздрібної торгівлі 

як інвестиційно-привабливого виду підприємництва. Умови конкуренції 

підштовхують їх знаходити свої ринкові ніші, за рахунок яких легше 

функціонувати та досягати цільового рівня рентабельності.  

На сучасному етапі розвитку українського ринку підприємства все 

більше усвідомлюють, що їх успіх на ринку залежить від правильно обраного 

інструменту маркетингової комунікації підприємства. Одним з таких 

інструментів комунікації є мерчандайзинг, головним завданням якого є 

створення емоційного стану у споживача, який сприяє стимулюванню 

роздрібного продажу товарів до певних марок чи груп товарів без участі 

спеціалізованого персоналу. 
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Питанню та практичним аспектам необхідності застосування 

інструментів мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі присвячені 

праці вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Л.В.Балабанової, 

А.В.Балабаниць, В.В.Божкової, Т.О.Башук, В.Г.Вертегова, К.Канаян та 

Р.Канаян, В.Н.Наумова, В.В.Панюкова, Є.В.Ромата, В.А.Сайдашевої, 

В.В.Снєгірьова, О.А.Сьоміна, Л.Г.Таборової та ін. 

Метою даного дослідження є визначення теоретичних аспектів 

мерчендайзнгу як невідєиної складової сучасного маркетингу. 

Зародження мерчандайзингу як виду діяльності пов'язують із 30-ми 

роками ХХ століття, що відображалося у використанні роздрібними 

мережами відносно нових методів організації роботи магазинів, побудованих 

на знанні та врахуванні психології покупців. Такий вид діяльності дозволяв 

суттєво збільшити обсяги продажів за рахунок зменшення часу придбання 

товарів та підвищення зручності такого придбання для покупців [2, с. 43]. 

Мерчандайзинг, як комплекс заходів, спрямований на максимальне 

збільшення обсягів продажів у роздрібній торгівлі, включає в себе такі 

основні напрями: оптимальне планування магазину і торгового залу, зокрема; 

виявлення конструктивних особливостей торгівельного обладнання та 

принципів його розташування у торговельному залі; розробку тактики 

розміщення товару на торговому обладнанні та на площі торгового залу; 

формування зовнішнього вигляду місця продажу товару; контроль за 

своєчасним поповненням товарних запасів і за наявністю товару в торговому 

залі; раціональні підходи до ціноутворення реалізованих товарів; розробку 

методів стимулювання продажів товарів конкретних торгових марок.  

Об'єктами мерчандайзингу є поведінка споживачів, покупців і 

відвідувачів торгового залу.  

Суб'єкти мерчандайзингу - підприємства, групи фахівців або окремі 

фахівці, які займаються вивченням поведінки споживачів та відвідувачів 

торгового залу, використовують різні засоби та методи для впливу на їх вибір 

[5]. 
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Принципи мерчандайзингу - це положення, передумови або концепції, 

застосування яких дозволяє змістовно описувати передбачувані властивості 

та характеристики об'єкта дослідження і на підставі загальнонаукового 

методу будувати процедури для отримання емпіричного матеріалу, його 

узагальнення та інтерпретації.  

Принципи мерчандайзингу сприяють формуванню стійких взаємин між 

покупцями і товарами, які сильніше впливають на всі інші елементи 

інфраструктури виробництва та торгового бізнесу. Дотримання цих 

принципів дозволяє роздрібному підприємству та /або іншим ланкам 

ланцюжка «виробник- споживач» ефективніше домагатися своїх цілей, 

використовуючи засоби і методи мерчандайзингу [4]. 

Можна виділити наступні принципи мерчандайзингу: принцип 

дотримання морально-етичних норм; принцип адекватності середовища з 

психологічними характеристиками людини; принцип передбачуваності 

поведінки відвідувача торгового залу; принцип відповідності очікуванням; 

принцип динамічності розвитку; принцип доступності мерчандайзингу; 

принцип ефективності; принцип орієнтації на кінцевий загальний результат; 

принцип когнітивної послідовності розміщення відділів. 

Необхідність мерчандайзингу була доведена після того, як з'ясувалося, 

що 65-70% всіх рішень про купівлю споживачі приймають, стоячи перед 

прилавком [4]. Більше того, якщо покупка певного товару попередньо 

запланована (а таких, відповідно, більше третини), 7 з кожних 10 покупців 

ухвалюють рішення про вибір на користь тієї чи іншої торгової марки знову 

ж таки в торговому залі. Таким чином, виходить, що у 9 з кожних 10 

покупців, що прийшли в магазин за покупками, немає остаточно 

сформованого рішення щодо того, наприклад, вершкове масло якої марки 

вони куплять і куплять чи вони газовані напої.  

Результатом мерчандайзингу є стимулювання бажання споживачів 

вибрати і купити просувається товар. Як показує досвід, мерчандайзинг необ-

хідний не тільки роздрібному торговцю, а й іншим учасникам каналу 
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розподілу: виробникам товарів, дистриб'юторам і покупцям. Однак існує 

помітна різниця в цілях мерчандайзингу виробника і роздрібного торговця. 

Мета мерчандайзингу виробника - стимулювати бажання споживачів вибрати 

конкретний товар, торгову марку. 

За кордоном першими стали застосовувати мерчендайзинг найбільш 

організовані роздрібні торговці, якими були мережі супермаркетів. Причому 

робили вони це не для виробників товару. Було відмічено, що полегшивши 

пошук і вибір товару, перетворивши процес вибору і покупки в захоплююче 

заняття і, таким чином, збільшивши час перебування покупця в торговому 

залі, можна отримати додатковий ефект. Так, було зазначено, що покупці 

залишають на 13% більше грошей у тих магазинах, де мерчендайзинг 

продукції бездоганний [7, с. 35]. 

Мерчандайзинг може успішно замінити звичні методи стимулювання 

продажу, а його відносна дешевизна і «простота» застосування підштовхує 

все більше керівників до розвитку цього напрямку своїх фірмах. Як показує 

світова практика, мерчандайзинг використовують не тільки роздрібні 

продавці, а й інші учасники каналу розподілу, а саме виробники та 

дистриб'ютори. 

Отже, при правильному акцентуванні уваги покупців на певних марках 

або видах товарів можна збільшити рівень їх продажів до 90%. 

Мерчандайзинг, як важлива складова розвитку сучасної роздрібної торгівлі 

сприяє підвищенню якості обслуговування, допомагає покупцеві зробити 

вибір з мінімальною допомогою продавців. Для правильної організації 

торгівлі важливі також вибір і розміщення торговельного обладнання, 

важливо враховувати велику кількість факторів, що впливають на покупців, 

таких як освітлення, чистота, музика, колір, цінники. Таким чином, для того, 

щоб досягнути успішного процесу просування та реалізації товарів, 

збільшити кількість продаж і зробити свій бізнес, на сьогодні, успішним, 

потрібно застосовувати новітню методику управління торговельними 

процесами, таку як мерчандайзинг. Саме він є важливою складовою розвитку 
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сучасної роздрібної торгівлі, адже вдале розміщення товару – це ключ до 

його успішного продажу. 

Значення мерчендайзингу росте не тільки у зв’язку з посиленням ролі 

роздрібних торговців. Відбулися і серйозні зміни в мотивації і поведінці 

покупців. До них сьогодні можна віднести формування покоління «зрілих» 

споживачів і відсутність в очах споживачів істотної відмінності у 

властивостях марок, які є на ринку. Ці два чинники нерозривно зв’язані. 

Особливості «зрілого» споживання полягають в повному усвідомленні і 

вико- ристовуванні споживачем своїх прав на інформацію при виборі і 

вибору – гарантованого доступу до різноманітності товарів і послуг при 

конкурентних цінах. Сюди можна також віднести права етнічних груп і 

меншин на гарантію пропозиції товарів, пов’язаних з особливостями їх 

побуту і традиціями. Покупець початку XXI століття схильний більш 

ретельно зважувати варіанти і здійснювати придбання відповідно до 

загальної життєвої стратегії. Його не так просто «дістати» за допомогою 

реклами і методів із просування, і він більш підкований знаннями про сферу 

роздрібної торгівлі. Головний дефіцит, який він відчуває, – це дефіцит часу 

[6, с. 86]. 

З посиленням конкуренції і науково-технічного прогресу пропозиція 

нових, різноманітних і високотехнологічних товарів різними виробниками 

неухильно росте. Високі вимоги стандартів якості ведуть до знеособлення 

товару. В умовах технологічного паритету вибір споживача тільки на 20 % 

визначається основними властивостями продукту і на 80 % – його оточенням 

(дизайн, ціна – марка, зручність придбання). Отже, залучення уваги покупця 

залишається однією з найсерйозніших задач. В останні декілька років і 

український споживач звик до постійної дії подразників, що борються за його 

увагу. Магазин представляється виробникам дуже хорошим місцем для 

розгортання «бойових дій», адже, згідно з різними джерелами досліджень, 

відсоток ухвалення рішення без- посередньо в магазині складає 65 – 70 %; в 

касовій зоні незаплановані покупки можуть складати 89 %. Задача кожного 
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виробника – виділити свої продукти з сотень подібних. Арсенал засобів 

мерчендайзингу, що використовуються сучасними продавцями, надзвичайно 

різноманітний. Це і засоби Р.О.Р. (роint-of-purchase): вивіски, диспенсери, 

манекени, рекламні друкарські і аудіовізуальні матеріали, наклейки, реклама 

по радіо, дизайн упаковки. 

Дія мерчандайзингу розпочинається від самого входу до магазину. 

Варто відзначити, що зазвичай, мерчандайзинг широко використовують у 

великих супермаркетах, так як більшість клієнтів їздять у такі магазини для 

чималої закупівлі продуктів. Саме тому, завдання мерчандайзингу 

стимулювати споживачів до додаткових, іноді навіть незапланованих 

покупок. Такий підхід повинен бути ненав’язливим з метою збільшення часу 

знаходження клієнта в зоні продажу. Для цього застосовують інформаційні 

покажчики в середині магазину, зони розваг, кафе, ресторани, ігрові зали для 

дітей і ін. Таким чином, мерчадайзинг як такий більшою мірою є важливою 

частиною продажів не для господаря магазина, а швидше для виробників, що 

орендують торгівельні площі та пропонують товар покупцям на території 

магазину. Для того, аби виділитись з-поміж конкурентів вирізняють такі 

чинники, як ціна, якість, марка, бренд, дизайн, упаковка [1, с. 48].  

Застосування мерчандайзингу дозволяє дистриб'юторським і 

посередницьким організаціям не покладатися на роздрібні мережі в 

просуванні своєї продукції, а самим впливати на споживчий попит і тим 

самим забезпечувати собі постійний прибуток. 

Розглядаючи дію мерчандайзингу на прикладі супермаркету «Сільпо» у 

Вінниці варто відзначити наступне:  

 потік покупців спрямовується справа наліво, тобто проти 

годинникової стрілки, чому сприяє відповідне планування магазину та 

розміщення зони входу/виходу;  

 дорогі та популярні товари, які потребують швидшого збуту 

розміщуються на рівні очей. Як правило, за розміщення на цих полицях своїх 
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товарів виробники готові платити. Дешевші товари, розміщуються в самому 

низу;  

 хлібо-булочний відділ знаходиться в найдальшій частині торгового 

залу супермаркету з метою активізувати продаж інших товарів. З тією ж 

метою, подалі від виходу, розміщується гастрономія, молочна вітрина і 

лікеро-горілчаний відділ; 

 взаємодоповнюючі товари (товари комплементи), такі як пиво і чіпси, 

солона риба, фісташки; молоко і пластівці; чай і печиво –розташовувані 

ближче один до одного. Це своєрідне «нагадування» споживачеві про 

необхідність купити, як доповнення, інший продукт;  

 такі товари, як батончики, жувальні гумки, сигарети, запальнички, 

цукерки, дитячий шоколад розташовується зазвичай біля кас, щоб покупці 

встигали розгледіти і покласти їх до себе в корзину, поки стоять в черзі; 

 головною прикрасою магазину є вітрина з фруктами. Безлад і 

недбалість тут недопустимі. Для того, щоб активізувати їх продаж 

застосовується спеціальне підсвічування.  

З даного прикладу видно, що мерчандайзинг, як складова 

нейромаркетингу, активно застосовується в організації торгівельного 

процесу. Такий спосіб маркетингової комунікації дозволяє ефективно 

просувати той або інший товар, марку, упаковку саме в торгівельному залі, 

де безпосередньо приймається рішення про покупку. 

Таким чином, сучасна економіка вимагає зміни погляду на організацію 

товароруху продукції, розуміння того, що головним фактором, який визначає 

успіх підприємства-фірми, дистриб’ютора, торгового посередника є його 

здатність розуміти переваги споживачів і сприяти задоволенню їх запитів. 

Таку можливість представляє мерчандайзинг – системна маркетингова 

технологія, що реалізується на рівні роздрібних торгівельних підприємств, 

кінцевою метою якої є посилення мотивації поведінки споживачів, створення 

на цій основі відповідного ставлення до певного товару та стимулювання 
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продажів певних марок і груп товарів без активної участі спеціального 

персоналу. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

В статті розкрито засади формування оборотних активів підприємства їх 

сутність та  джерел їх формування. Розглянуто напрями використання 
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оборотних коштів підприємствами. Визначено шляхи оптимізації 

управлінського механізму в частині регулювання оборотних коштів.  

Ключові слова: активи, оборотні кошти, джерела формування оборотних 

коштів, управління оборотними коштами, структура оборотних коштів 

підприємств. 

Сучасна економічна теорія високо оцінює роль механізму управління 

оборотними активами в діяльності підприємства. Держава і суб’єкти 

господарювання реалізують фінансову політику в даному напрямі за 

допомогою фінансового механізму, склад і структура якого визначаються 

рівнем розвитку економіки, історичними та національними особливостями 

країни.  

Розробки у сфері управління оборотними коштами ведуться достатньо 

давно та знайшли своє відображення в монографіях цілої низки закордонних 

вчених, таких як: І. Ансофф, Ю. Брігхем, Б. Коласс, Ю. Мездріков, В. 

Хохлов. Серед вітчизняних вчених-економістів, які присвятили свої праці 

даному питанні, відмітимо І. Бланка, В. Кігеля, А. Руденка, Л. Лахтіонову та 

інших. 

Метою статті є розкриття теоретичних засад механізму управління 

оборотними коштами підприємства, їх структури та напрямів оптимізації 

управління оборотними коштами. 

Підприємство, як суб’єкт господарювання в державі, своєю 

ефективною діяльністю сприяє підвищенню її конкурентоспроможності, а 

складова його виробничої діяльності – оборотні кошти – дозволяє 

забезпечити необхідний рівень управління. Удосконалення управління, 

грамотне розуміння суті, значення, місця оборотних коштів в системі 

економічних категорій, поліпшення їх організації вимагає детального 

дослідження ряду теоретичних питань.  

Зазначимо, що оборотні кошти (оборотний капітал) – це вартість, яка 

авансується підприємством на створення оборотних виробничих активів та 

оборотних активів у сфері обігу і забезпечує їх безперервний кругообіг. 
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Механізм управління оборотними коштами включає методи, способи, 

заходи, що використовуються в процесі формування та використання 

оборотних активів та сприяють збільшенню прибутків. На підприємстві 

організація процесу управління оборотними коштами включає:  

– визначення складу та структури оборотних коштів;  

– визначення потреби підприємства в оборотних коштах;  

– визначення джерел фінансування оборотних коштів;  

– розпорядження та маневрування оборотними коштами;  

– відповідальність за зберігання та ефективне використання оборотних 

коштів. 

Склад оборотних коштів – це сукупність окремих елементів оборотних 

виробничих фондів і фондів обігу. Структура оборотних коштів – це частка 

вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в 

загальній сумі оборотних коштів.  

Структура оборотних коштів має значні коливання в окремих галузях 

народного господарства. Вона залежить від складу і структури витрат на 

виробництво, умов поставок матеріальних цінностей, умов реалізації 

продукції, умов проведення розрахунків тощо.  

Для оптимізації механізму управління структурою оборотних коштів 

можна запропонувати:  

1) зниження питомих витрат матеріалів і палива без шкоди для якості 

продукції (товарів, робіт, послуг);  

2) більш широке використання місцевих матеріалів, а також заміна 

дорогих матеріалів більш дешевими. 

Розпорядження та маневрування оборотними коштами охоплює всі 

процеси пов’язані з організацією поставок, поліпшенням роботи транспорту 

та прискоренням доставки матеріальних цінностей на склади та у 

виробництво. Тож на етапі розпорядження та маневрування ефективними 

заходами можуть вважатися:  
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1) упорядкування складського господарства, ліквідація наднормових 

запасів та доведення їх до необхідного мінімуму;  

2) підвищення продуктивності праці та, як наслідок, зниження витрат 

на складуванню та зберіганню матеріалів;  

3) раціональне використання вантажно-розвантажувального 

обладнання, транспортних засобів та складських площ.  

Відповідальність за зберігання та ефективне використання оборотних 

коштів передбачає встановлення систематичного контролю за їх 

збереженням та використанням за допомогою ревізій і обстежень на основі 

статистичних даних, оперативної та бухгалтерської звітності [4]. 

В процесі управління оборотними коштами вагомим є визначення 

джерел їх формування. Розвиток ринкових відносин супроводжується 

суттєвими зрушеннями в складі і структурі джерел формування оборотних 

коштів. Одним із головних показників, що характеризує фінансову стійкість 

підприємств, є величина власного капіталу (власних коштів), нерозподілений 

прибуток, спеціальні фонди і цільове фінансування, резервний фонд, який 

утворюється з прибутку відповідно до статутних документів. До джерел, 

прирівнених до власних коштів, належать: заборгованість учасникам 

підприємства з виплати їм доходів (дивідендів), доходів майбутніх періодів - 

доходи, які отримані в звітному році, але їх відносять до майбутніх звітних 

періодів, амортизаційний фонд, який залишається у розпорядженні 

підприємства.До джерел формування оборотних коштів належить 

кредиторська заборгованість, що охоплює заборгованість за товари, роботи і 

послуги, видані векселі, за авансами, а також кредити на оплату праці та ін., 

кредити банку [2].  

За допомогою кредиту створюють найгнучкішу форму задоволення 

тимчасових потреб підприємства у додаткових коштах. Кредит, беручи 

участь у кругообігу оборотних капіталів підприємств на всіх його стадіях, 

виступає важливим чинником, що сприяє найекономнішому і 

найраціональнішому використанню коштів. Тому підприємства практично 
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всіх галузей економіки активно використовують банківські кредити для 

забезпечення нормальних умов виробництва і реалізації продукції. 

Найбільше це стосується таких галузей, як промисловість, сільське 

господарство і торгівля, що є основними секторами економіки, котрі 

забезпечують виробництво і розподіл валового внутрішнього продукту та, 

відповідно, безперервність розширеного відтворення. Якщо б підприємства 

мали власні оборотні кошти в розмірах, що покривають усю суму затрат на 

виробництво продукції, то ці кошти після повернення до господарства в 

грошовій формі при реалізації продукції залишались би протягом тривалого 

періоду часу практично вільними. їх лише поступово використовували б у 

процесі виробництва в міру виникнення додаткової потреби, що означало б 

нераціональне їх використання.  

Разом з тим, було б помилкою стверджувати, що з підвищенням частки 

кредитних вкладень у формування оборотних коштів посилюються вплив 

кредиту на виробничо-фінансову діяльність підприємств та ефективне 

використання ними власних оборотних коштів. Насправді таке уявлення 

лише спрощує дійсний процес організації кредитних відносин банку з 

клієнтами.  

Додатково можна виділити такі шляхи підвищення ефективності 

використання оборотних коштів, що безпосередньо не відносяться до 

процесу управління ними:  

а) впровадження у виробничий процес передових досягнень науково- 

технічного прогресу;  

б) поліпшення організації виробництва з точки зору забезпечення 

ритмічної роботи та ліквідації простоїв;  

в) застосування більш прогресивних форм та систем оплати праці; 

г) систематизація інформаційних потоків та автоматизація 

управлінських процесів [5].  

Наслідком впровадження ефективної політики управління оборотними 

активами мають стати:  
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-  забезпечення безперебійної роботи підприємства; 

- зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, 

зниження витрат на їх фінансування;  

- прискорення обороту оборотних активів;  

- максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності. 

Таким чином, оборотні кошти підприємств займають значну частку у 

загальній сумі активів. Надзвичайно важливим у досягненні підприємством 

високих результатів діяльності є формування ефективного механізму 

управління його оборотними активами, так як наявність у підприємства 

достатнього обсягу оборотних коштів та їх оптимальна структура – необхідні 

передумови для його нормального функціонування та фінансової стійкості в 

умовах ринкової економіки. При визначенні напрямків удосконалення 

процесу управління оборотними коштами потрібно враховувати не тільки 

стадії їх обігу, але й особливості кожного окремо узятого етапу. Відтак 

значна кількість заходів щодо підвищення ефективності використання 

оборотних коштів дозволить підприємству сформувати політику управління 

ними з урахуванням як наявного обсягу ресурсів, так і планів подальшого 

розвитку.  
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В статті досліджено інвестиційний клімат України в цілому. Проведено 

аналіз капітальних інвестицій у підприємства енергетики  України. 

Наведено основні проблеми інвестиційної діяльності  іноземних інвесторів  у  

підприємства енергетичної галузі України та запропоновано шляхи 

покращення інвестиційного клімату. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, капітальні інвестиції, 

інвестори, державне регулювання, енергетика. 

Протягом останніх 50 років у світі спостерігається перенесення 

виробництва з високим рівнем матеріальних та енергетичних затрат, а також 

екологічних ризиків до слаборозвинутих країн. Водночас високорозвинуті 

країни заохочують імпорт інтелектуального капіталу. З огляду на це, 

головним у розвитку суспільства є розвиток промисловості, яка має 

базуватися на нових технологіях, з урахуванням вимог часу, для чого 

необхідні інвестиції. 

Капітальні інвестиції відіграють провідну роль в економічному прогресі 

країни. У результаті інвестування коштів в економіку збільшуються обсяги 

виробництва, розвиваються і рухаються вперед в економічному суперництві 

галузі та підприємства. На жаль, стан інвестиційної діяльності в Україні 

сьогодні не відповідає потребам економіки. Адже протягом років 

незалежності в нашій державі практично не зверталась увага на оновлення 

виробничих потужностей, тому велика частка промислових підприємств 

перебуває у досить складному становищі. 
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Ефективність функціонування енергетичної галузі, реалізація програм 

енергозбереження, впровадження інновацій потребує відповідних 

інвестиційних ресурсів.  

Сучасний етап розвитку енергетики України характеризується наявністю 

комплексних проблем: дефіцит фінансових ресурсів, зношеність основних 

фондів, неефективне використання енергоресурсів, низький рівень 

впровадження енергозберігаючих технологій. 

Проблеми капітальних інвестицій та інвестиційної діяльності в Україні є 

актуальною темою на сьогоднішній день, тому їй присвячено величезну 

кількість статей у фахових часописах та наукових збірниках, а також 

монографічних досліджень. Зокрема, це такі автори, як К. Паливода, В. 

Федоренко, І. Драган, З. Левченко, Л. Борщ, М. Туріянська  та ін. 

Найвідоміші зарубіжні науковці, що досліджували дану тематику: Р Барроу, 

М Джонка, X. Лебенсатайна, Р. Нурксе, У. Шарпа та інші.Окремі аспекти 

інвестиційного забезпечення паливно-енергетичного комплексу розглядалися 

у наукових працях вчених: Р. Марголіса (Robert M Margolis), Г. Немета 

(Gregory F. Nemet), Б. Слупського, А.І. Шевцова та інших. Разом з тим, 

недостатньо дослідженими залишаються питання, пов’язані із аналізом 

сучасного стану інвестиційного забезпечення енергетичної галузі України.  

Окрім того, ці питання жваво обговорюються громадськістю, їм 

присвячується значна частина рішень виконавчої і законодавчої влади. 

Мета дослідження – виявити основні проблеми залучення та 

використання інвестицій в енергетичну галузь України, а також визначити 

можливі шляхи вирішення цих проблем. 

Успіх започаткованих реформ в економіці країни багато в чому 

визначається ефективністю інвестиційної політики держави у енергетичній 

сфері. Від надходження інвестиційних ресурсів залежать не тільки 

можливості модернізації технологічно застарілих і зношених основних 

фондів енергетики, а й вирішення таких важливих завдань, як зменшення 

енергетичної залежності країни, підвищення рівня енергетичної ефективності 
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та зменшення шкідливого впливу на довкілля. Інвестиції є базою для 

розвитку будь-якого сектору економіки, водночас в Україні багато 

перспективних проектів так і не були реалізовані через обмеженість 

інвестиційних ресурсів. Це стосується майже всіх галузей української 

економіки, зокрема й енергетичної. Пошуку ефективних шляхів залучення 

інвестицій в енергетику було присвячено багато робіт, прийнято цілу низку 

нормативно-правових актів різних рівнів. Однак попри те, що напрями 

політики щодо створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення 

інвестицій в ПЕК України визначені досить давно, успіхи цієї політики 

виявились більш ніж скромними. Так, протягом останніх років частка 

капітальних інвестицій в енергетичний сектор залишається на рівні 

приблизно 1 % загального обсягу капітальних інвестицій в економіку, тоді як 

частка цього сектору у виробітку продукції складає 20– 25 %, а потреба в 

інвестиційних ресурсах для розвитку ПЕК із року в рік задовольняється 

менше ніж на 10 %. 

В Україні основні напрями інвестування у забезпечення майбутніх 

енергетичних потреб країни в основному відповідають світовим тенденціям. 

Це – енергоефективність, збільшення видобутку традиційних енергоресурсів, 

відновлювана енергетика, модернізація теплової генерації та електромереж, 

розвиток ядерної енергетики, модернізація інфраструктури газопостачання. 

Потреба в інвестиціях є настільки значною, (за даними Світового банку 

– близько 3,5 млрд дол. США щорічно) , що питання залучення інвестицій у 

енергетичну галузь стоїть серед першочергових завдань. Це пояснюється 

тим, що енергетичний сектор економіки України протягом тривалого часу 

мало оновлював основні фонди, що призвело до фізичного зношення й 

технологічної відсталості більшості його об’єктів [1]. 

Значною мірою потребують модернізації також магістральні та 

газорозподільні мережі газотранспортної та нафто транспортної систем, 

вугільні шахти, нафтопереробні потужності, об’єкти системи тепло 

забезпечення.  
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Серед проблем енергетичної сфери, вирішення яких також потребує 

фінансових ресурсів, можна назвати низький рівень енергетичної 

ефективності при виробництві, транспортуванні та споживанні енергії, 

відсутність диверсифікації імпорту природного газу, дефіцит маневрових і 

регулюючих потужностей, недостатність пропускної спроможності ліній 

електропередач об’єднаної енергосистеми України, значний рівень 

забруднення довкілля об’єктами енергетичного комплексу та інші. Причини 

низького рівня забезпечення економіки України інвестиційними ресурсами 

загальновідомі. Зокрема у Програмі економічних реформ на 2014–2016 роки 

[1] основним чинником, що стримує інвестиції, названо несприятливий 

бізнес-клімат в Україні, причинами якого є:  

– макроекономічна нестабільність, неефективна регуляторна й податкова 

системи, високий рівень корупції;  

– нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства;  

– відсутність ефективних механізмів залучення інвестицій та захисту 

прав інвесторів.  

Серед причин, пов’язаних зі специфікою енергетичної сфери, можна 

назвати:  

– значні обсяги потреб в інвестиціях для фінансування капіталоємних 

енергетичних об’єктів;  

– значні терміни окупності вкладених коштів; 

 – непрозорість відносин в енергетичній сфері, її заполітизованість;  

– нерозвинені енергетичні ринки;  

– несприятлива цінова і тарифна політика. 

Найважливішими факторами прийняття рішення щодо інвестування є 

рівень ризиків і терміни окупності вкладених коштів. Сьогодні в Україні ці 

показники залишаються досить значними. Більшість українських 

енергетичних підприємств характеризуються застарілими технологіями і 

значним ступенем зношеності обладнання, тому рівень їх прибутковості не є 

максимально можливим навіть з урахуванням того, що попит на енергетичну 
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продукцію зростатиме. Окрім того, політика протекціонізму для окремих 

підприємств і перехресне субсидування не відповідають ринковим 

принципам ціноутворення, що не дає змоги інвесторам прогнозувати 

одержання нормального прибутку. Таким чином, попри деякі позитивні 

зрушення в напрямі спрощення бюрократичних процедур, умови для ведення 

бізнесу в Україні залишаються досить складними, що ніяк не сприяє приходу 

інвестицій в економіку, зокрема в її енергетичний сектор. Окрім створення 

сприятливого інвестиційного клімату, де роль держави є визначальною, 

головними завданнями державної інвестиційної політики є визначення 

пріоритетних напрямів інвестування, створення пільгових умов для 

інвестицій пріоритетних напрямів, безпосереднє державне фінансування 

особливо важливих проектів, створенням умов для успішної приватизації та 

подальшого функціонування приватизованих енергетичних підприємств [3, 

с.6-7]. 

У сучасних умовах функціонування енергетичної галузі доцільно 

визначити п’ять основних джерел інвестиційних ресурсів: власні кошти 

суб’єктів господарювання;  кредитні ресурси фінансових установ;  кошти 

державного та місцевих бюджетів;  лізинг; . грантові програми. 

Достатньо цікавим є науковий підхід [5], у рамках якого пропонується 

об’єднати джерела інвестиційних ресурсів у дві групи: прямі та непрямі.  

До першої групи колектив авторів [5] відносить ті джерела 

фінансування, з яких грошові кошти спрямовуються безпосередньо на 

реалізацію відповідних заходів: 

- державний і місцевий бюджети,  

- державний фонд енергозбереження,  

- кошти суб’єктів господарювання, у тому числі власні,  

- кредити,  

- кошти міжнародних організацій,  

- безповоротне асигнування.  
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До другої групи джерел віднесено ті, що спрямовуються через 

посередників та/або мають нематеріальну форму: 

- фонди енергозбереження на підприємствах,  

- лізинг, 

- перфоманс-контрактинг, 

- договори енергоефективного підряду. 

Нині значна частина інвестицій в енергетичний сектор є державними 

коштами. Тільки за рахунок цих коштів здійснити модернізацію енергетики 

неможливо, але, фінансуючи окремі проекти, держава подає сигнали щодо 

актуальності й важливості відповідних секторів енергетики, а також 

зниження ризиків інвестування у дані сектори. У цьому плані важливим 

чинником може стати державно-приватне партнерство, коли державою і 

приватними компаніями реалізуються однакові цілі й завдання. 

У сучасних умовах функціонування національної економіки, існуючого 

дефіциту бюджету та високої частки соціальних програм не доцільно 

розраховувати на кошти бюджетів як джерело інвестиційних ресурсів у 

контексті технічного переоснащення підприємств галузі.  

Вищезазначене зменшує ступінь реалізації економічних інтересів 

суб’єктів енергоринку, негативно впливає на стан аварійності та 

безперебійності функціонування відповідної інфраструктури.  

У той же час, забезпечення ефективного розвитку енергетичної галузі 

потребує суттєвих інвестиційних ресурсів. Згідно Енергетичної стратегії 

України на період до 2030 р., загальна сума коштів для фінансування 

передбачених заходів складає 1072,0 млрд грн. [6]. 

Основну роль у переході до технологічної моделі розвитку ПЕК країни 

відіграватиме поліпшення його фінансового забезпечення, оскільки від його 

ефективності багато в чому залежить конкурентоздатність країни на 

світовому ринку, а також енергетична безпека [2, С. 11]. 

Світові інвестиції в енергетику в 2015 році скоротилися на $200 млрд – 

до $1,8 трлн з $2 трлн в 2014 році, коли ще  у 2013р. цей показник був $2,5 
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трлн. Про це сказано в щорічній аналітичній доповіді Світові інвестиції в 

енергетику 2016 Міжнародного енергетичного агентства (рис.1). 

 

Рис. 1. Обсяги світових інвестицій у енергетичний сектор економіки 2013-

2016років. 

Державні підприємства енергетичної галузі  поступово нарощують 

капітальні вкладення. Так, за 8 місяців 2016 р. обсяги їх капітальних 

інвестицій збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2014 р. на 23,7 % і 

становили близько 841 млн дол. США [7] (див.Рис. 2). 

 

Рис. 2. Обсяги капітальних вкладень державними підприємствами 

енергетичної галузі 2013-2016р. 

Таким чином, значна потреба енергетики України в інвестиційних 

ресурсах може бути задоволена за умови створення державою сприятливого 

інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів, а це 

неможливо без державного втручання. 

Беручи до уваги ситуацію, що склалась, треба відмітити, що приватний 

іноземний капітал не буде вкладатися в країну з низькою внутрішньою 
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інвестиційною активністю. Іноземних інвесторів не цікавлять регіони з 

нерозвинутою транспортною інфраструктурою, дефіцитом електроенергії і 

тепла. Тому активізація інвестиційної активності держави неможлива без 

створення нового механізму бюджетного фінансування капітальних 

вкладень, який би забезпечував високу ефективність вкладених коштів і 

контроль за їх використанням. 

Необхідно прийняти новий закон про державну підтримку і 

стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, у якому, зокрема, 

визначити пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності, механізми 

стимулювання залучення інвестицій, підвищення гарантій прав інвесторів. 

Закон має передбачати спрощення порядку одержання інвесторами 

дозвільних документів, необхідних для реалізації інвестиційних проектів, 

спростити порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, механізм 

сертифікації продукції, а також встановити адміністративну відповідальність 

посадових осіб за дії чи бездіяльність, наслідком яких є виникнення 

перешкод і погіршення умов здійснення в Україні інвестиційної діяльності. 

Варто підняти питання про доцільність розробки Інвестиційного кодексу 

України [4, с. 79]. 

Для нашої країни вирішення проблеми інвестиційного забезпечення 

енергетичної сфери, зниження вартості запозичених фінансових ресурсів 

набуває загальнодержавного значення. Тому, враховуючи сучасний, загалом 

незадовільний стан інвестиційного забезпечення енергетичної галузі, 

доцільною є також реалізація комплексу заходів, спрямованих на створення 

передумов для вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів:  

 підвищення ефективності механізму залучення грантових коштів;  

  зниження рівня тінізації енергетичної галузі;  

  надання державних гарантій по кредитах або облігаційних позиках, 

що залучаються для реалізації енергозберігаючих проектів; 

 фінансування заходів у сфері розвитку нормативно-правового, 

забезпечення, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 
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технологічних робіт, навчання, інформаційної підтримки та пропаганди 

енергозбереження й підвищення енергетичної ефективності;  

 підвищення ефективності використання інструментів державного 

регулювання;  

 створення передумов для зростання інвестиційної привабливості 

економіки України. 

 Перспективи подальших досліджень полягають у розробці практичних 

аспектів формування конкурентного енергетичного ринку в Україні, 

підвищенні ефективності реалізації програм фінансування впровадження 

енергозберігаючих технологій. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПЕСОНАЛОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Досліджено матеріальне стимулювання праці як функцію системи 

управління персоналом підприємства. Доводиться, що матеріальне 

стимулювання персоналу є суттєвим каталізатором трудової активності 

працівників, який необхідний кожному підприємству, а правильна організація 

оплати праці персоналу дозволить забезпечити їх матеріальну 

зацікавленість у підвищенні результатів діяльності підприємства. 

Ключові слова: матеріальне стимулювання,система управління персоналом, 

ефективність (продуктивність) праці, форми і системи оплати праці, фонд 

оплати праці. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання одним із 

пріоритетних напрямів в системі управління персоналом стає творче, 

продуктивне, інтелектуальне ставлення працівника, спрямоване на 

досягнення високих показників діяльності підприємства. Для цього слід 

сформувати ефективну систему стимулювання праці персоналу, яка 

відповідає ринковим умовам господарювання, і тим самим забезпечити 

успішну діяльність й розвиток підприємства. У зв’язку з цим гостро 

постають питання забезпечення найбільш ефективного використання 

персоналу. Дослідження показали, що особливістю такої практики є 

раціоналізація використання праці персоналу та його матеріальне 

стимулювання.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління персоналом як система 

передбачає здійснення ефективного його використання та стимулювання для 

забезпечення ефективність його діяльності, досягнення високих фінансових 

показників. Зважаючи на це, суттєвим підгрунтям успішної діяльності 

підприємства є ефективне управління персоналом. Крім того, важливим як 

теоретичним, так і практичним проблемою є орієнтація персоналу на 

досягнення стратегічних завдань підприємства. Основними джерелами для 

дослідження зазначених аспектів нам слугували праці, наведені у джерелах 

[1-6]. 

Метою статті є необхідністю успішної інтеграції проведених наукових 

досліджень матеріального стимулювання продуктивності праці в систему 

управління персоналом підприємства. 

Відомо, що основою ефективної діяльності підприємства є управління 

персоналом. Так, персонал підприємства формується під впливом внутрішніх 

і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми 

суспільства, характер ринку праці тощо). Вплив останніх проявляється в 

таких показниках, як  чисельність активного (працездатного) населення, 

загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості, 

резерв робочої  сили. У свою чергу ці характеристики  обумовлюють  

кількісні та якісні параметри трудових ресурсів. Основною метою управління 

персоналом є забезпечення мінімізації витрат підприємства   на формування і 

утримання    персоналу та максимізації результатів від їх використання [1, 2].  

Досягнення  основної мети управління потребує розв`язання таких 

завдань: формування чисельності та складу працівників підприємства, які 

відповідають  специфіці його діяльності та здатні забезпечити реалізацію 

завдань його розвитку; вибір найбільш ефективних форм залучення 

підприємством трудових ресурсів; створення необхідних  організаційних та 

економічних умов для поєднання економічних інтересів працівників з 

інтересами підприємства та його власників; забезпечення високих та сталих 

темпів зростання продуктивності та ефективності праці; пошук та 
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застосування ефективних   форм мотивації та стимулювання праці персоналу. 

Важливою передумовою ефективності управління персоналом є оцінка 

результатів діяльності.Щодо мотиваційних функцій, то оцінка результатів 

трудової діяльності  є  важливим засобом мотивації поводження людей. 

Систематичне позитивне підкріплення поводження працівника, що 

асоціюється з високою продуктивністю, має вести до аналогічного 

поводження і в майбутньому.  

 Саме поняття ефективності праці є більш широким, ніж 

продуктивність праці, так як враховує ще й оцінку соціального ефекту. До 

показників ефективності праці відносять:  продуктивність праці; рівень 

затрат праці на одиницю виручки від реалізації товарів; прибуток на одного 

працівника; рівень витрат на оплату праці; скорочення витрат споживання; 

оптимальне використання робочого часу тощо. Проте, вирішальну роль у 

підвищення ефективності праці на підприємстві все ж відіграє 

продуктивність праці. Для цього використовуються різноманітні показникиїї 

вимірювання, які базується на певних принципах, серед яких [4, с. 243]: 

- продуктивність праці застосовується до всіх категорій та професій 

працівників; 

-  продуктивність праці характеризує затрати тільки живої праці; 

-  у системі показників оцінки ефективності діяльності підприємства 

продуктивність праці відіграє допоміжну роль (характеризує тільки рівень 

використання персоналу, як частини ресурсного потенціалу підприємства). 

У джерелах [1, с. 72; 2, с. 43] справедливо відмічається, що підвищення 

продуктивності праці праці залежить від того як здійснюється організація  

матеріального стимулювання персоналу на тому чи іншому підприємстві. 

Для того, щоб краще зрозуміти сутність та організацію матеріального 

стимулювання праці персоналу в системі ефективного управління 

персоналом необхідно розглянути такі особливості. Насамперед слід  згадати, 

що оплата праці робітників підприємства - грошовий вираз вартості й ціни 

робочої сили. Оскільки робоча сила, як і інші фактори виробництва, є 
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товаром, вона має вартість та споживчу вартість. Вартість робочої сили 

визначається вартістю благ та послуг, необхідних робітникові для 

відновлення його спроможності до праці. Споживча вартість визначається 

ступенем корисності його професії, рівнем кваліфікації, ставленням до праці. 

Рівень оплати праці та його зміни визначаються співвідношенням робочої 

сили та попитом на неї [5, с.108].  

Важливе значення на підприємстві має аналіз фінансових можливостей 

підприємства з формування фонду оплати праці, а при необхідності й 

збільшення його розмірів. А тому, наступним моментом є те, що ціна робочої 

сили, а відповідно, і заробітна плата працівників мають мінімальну межу, що 

регулюється державою через встановлення та періодичне змінювання 

мінімальної заробітної плати. Крім того, основою організації оплати праці та 

регулятором відмінностей в рівні заробітної плати робітників різноманітних 

кваліфікацій та складності робіт є тарифна система, яка включає тарифні 

сітки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники та 

кваліфікаційні характеристики. Тарифна система оплати праці 

використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а 

працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки [1-3]. 

Оплата праці найманих працівників здійснюється за результатами 

затраченої ними праці, її кількості та якості, з урахуванням наслідків та 

економічного ефекту господарської діяльності підприємства. Джерелом 

коштів на оплату праці працівників підприємств є частина доходу та інші 

кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. Для підприємства 

таким загальним джерелом є дохід від його основної, фінансової, 

інвестиційної діяльності. Зважаючи на це, виникає питання, за рахунок чого 

та якою мірою слід здійснювати стимулювання? Слід тут зауважити, що 

оплата праці належить до витрат, що зменшують прибуток, проте таке 

категоричне твердження справедливе щодо основної частини заробітної 

плати. Стосовно додаткової оплати праці з підвищеною стимулюючою 

функцією (наприклад, преміювання), то рішення про джерела її формування 
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можуть бути різними залежно від призначення виплат і вимог нормативних 

матеріалів. До того ж треба мати на увазі, що прибуток - це основний 

результативний показник діяльності підприємства і його величина значною 

мірою залежить від зусиль, трудової та творчої активності всіх працівників 

підприємства. Зважаючи на це, працівники підприємства мають бути 

зацікавлені в прибутковості підприємства, зростанні величини його 

прибутку. Для цього прибуток має бути включений у механізм 

стимулювання. Незалежно від конкретних особливостей і мотивів виплат 

працівникам із прибутку всі вони діляться на два види: виплати за результати 

діяльності та виплати за учать у капіталі (власності) [6, с. 5].  

Враховуючи проведені дослідження функції матеріального 

стимулювання в системі управління персоналом підприємства можемо 

стверджувати наступне:  

1) основним критерієм диференціації заробітної плати на підприємствах 

має бути кінцевий результат праці працівників;    

2) необхідно забезпечувати випереджальний ріст продуктивності в 

порівнянні з ростом заробітної плати, тому що це є неодмінною умовою 

найбільш оптимального розвитку виробництва;  

3) доцільно поєднувати індивідуальну й колективну зацікавленість у 

відповідальності працівників за результати своєї праці;  

4) механізм оплати праці має стимулювати підвищення кваліфікації 

працівників, враховуючи умови їх праці;  

5) системи оплати праці повинні бути простими та зрозумілими для всіх 

працівників підприємства.  

Реалізація функції матеріального стимулювання праці полягає у 

забезпеченні підвищення рівнів спеціалізації трудового та виробничого 

процесів, що дозволить застосовувати передові прийоми і методи праці. І, як 

результат, найбільш ефективне використання всіма працівниками робочого 

часу, своєчасне і якісне виконання ними службових і виробничих функцій, 

що сприяє росту продуктивності праці, покращенню інших економічних 
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показників. Важливе значення також матиме забезпечення випереджаючого 

співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньої заробітної 

плати. 

Висновки. Розглянувши матеріальне стимулювання як важливу функцію 

в системі управління персоналом підприємства, можемо стверджувати, що 

матеріальне стимулювання праці працівників підприємства є зовнішнім 

спонуканням працівників, елементом трудової ситуації, що впливає на 

поведінку працівника підприємства через матеріальні стимули у формі 

грошових виплат та надання певних пільг, які тісно взаємопов’язані з 

нематеріальним стимулюванням. Правильний підбір застосовуваних 

матеріальних стимулів може значно підвищити ефективність діяльності як 

усього підприємства, так і окремих підрозділів. Саме тому, матеріальне 

стимулювання персоналу, на нашу думку, є суттєвим каталізатором трудової 

активності працівників, який необхідний кожному підприємству. При виборі 

системи  оплати праці доцільно враховувати форму власності, величину 

підприємства, його структуру, а також  особливості домінуючих у колективі 

цінностей та цілей. Крім того, вирішуючи питання оплати праці, потрібно 

мати на увазі наступні фактори, основними з яких є: фінансовий стан 

підприємства, рівень вартості життя, рівень заробітної плати, що виплачують 

конкуренти за аналогічну роботу, рамки державного регулювання в цій 

сфері.  
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СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДРИЄМСТВОМ 

В умовах ринкової економіки переважна більшість суб’єктів 

господарювання є відносно самостійними у прийнятті економічних рішень та 

самі несуть відповідальність за наслідки їх реалізації. В діяльності кожного 

підприємства періодично виникають ситуації, коли необхідно вживати 

заходи, спрямовані на запобігання виникненню кризових явищ чи ліквідацію 

вже наявних ознак кризи. Вказані заходи в сучасній економічній науці 

прийнято відносити до системи антикризового управління. 

Дослідженню методології формування системи антикризового 

управління присвятили свої роботи вітчизняні та зарубіжні теоретики, 

зокрема: А.Д. Чернявський, Е.М. Коротков, О.В. Василенко, Е.П. 

Жарковська, С. Крейтмер, В.Г. Кошкін, А. Градов, Р. Келер, Л.О. Лігоненко, 

З.Є. Шершньова, Е.О. Уткін та інші. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів системи 

антикризового управління на підприємстві. 

Антикризове управління є складовою менеджменту підприємства, і що 

характеризуючи сутність антикризового управління вчені, роблять акценти 
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на своєчасному виявленні фінансової кризи та попередженні банкрутства, 

тобто враховують складову ризик-менеджменту підприємства [2, с. 150]. 

Тобто, антикризове управління – це система управлінських заходів по 

діагностиці, упередженню, нейтралізації і подоланні кризових явищ та 

причин їх виникнення на всіх рівнях економіки. Антикризове управління 

базується на загальних принципах і методах, які притаманні управлінським 

процесам. Головною метою антикризового управління є забезпечення 

стійкого фінансового стану в результаті своєчасного реагування на зміни, 

викликані зовнішнім середовищем (економічні, політичні, соціальні, 

міжнародні метаморфози) через введення в дію антикризових інструментів, 

що дають змогу усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та 

подолати симптоми банкрутства. 

Крім визначення антикризового управління підприємством, потрібно 

розглянути, термін «криза», що означає рішення, суд, переворот, пора 

перехідного стану, перелом, при якому неадекватність засобів досягнення 

цілей народжує непередбачувані проблеми. На сьогодні у економістів не 

існує єдиного визначення кризи. Економічна криза представляє собою 

ситуацію, яка складається з великої кількості фінансово-економічних 

проблем, а кількість ресурсів для їх розв'язання обмежена у фінансових 

менеджерів. Сучасні економісти розглядають економічну кризу, як 

об'єктивно необхідний процес, що дає поштовх для модернізації всієї 

фінансово-економічної діяльності підприємства. У період функціонування 

підприємства можуть відбутися різні відхилення, які призводять до 

небажаного розвитку, і поставити під загрозу існування підприємства. Тому 

існує необхідність визначення основних факторів, що спричиняють кризовий 

розвиток підприємства [1, с. 10]. 

Фактори кризи – це внутрішні та зовнішні умови діяльності 

підприємства, настання яких призводить до кризового стану. 

Залежно від стадії розвитку кризи антикризове управління доцільно 

поділити на: 
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- запобіжне антикризове управління, яке використовується в процесі 

зародження кризи та спрямоване на попередження виникнення та розвитку 

кризових ситуацій; 

- корегуючи антикризове управління, яке використовується в процесі 

розгортання кризи та спрямоване на прогнозування розвитку кризової 

ситуації та розробку антикризових заходів; 

- стабілізаційне антикризове управління, яке використовується в період 

загострення кризи та спрямоване на зменшення її негативних наслідків. 

Таким чином, антикризове управління – це постійно організоване 

управління, в основу якого покладена система методів, принципів розробки 

та реалізації специфічних управлінських рішень, що приймаються 

відокремленим суб’єктом в умовах суттєвих ресурсних та часових обмежень, 

підвищеного ризику, фінансових та інтелектуальних витрат для відновлення 

життєздатності та недопущення ліквідації. Антикризове управління повинно 

здійснюватись не тільки в період загострення кризи, а і у період її 

зародження та розгортання. 

Також, можна сказати,що антикризове управління на підприємстві має 

являти собою не довільний набір дій, а постійно діючу систему, суб’єктами 

якої є менеджмент підприємства усіх рівнів та, при необхідності, певні 

елементи зовнішнього середовища. Під системою антикризового управління 

С. Паранчук пропонує розуміти сукупність взаємопов’язаних елементів, 

реалізація яких дозволить не допустити втрати підприємством цінності як 

господарської одиниці в умовах нестабільного внутрішнього та зовнішнього 

середовища функціонування [3].Така система, на думку А. Жадько, має 

відрізнятися комплексним і стратегічним характером та бути здатною 

повністю усувати тимчасові утруднення, зафіксовані в роботі 

підприємства[4]. 

Система антикризового управління на підприємстві має виконувати 3 

групи обов’язкових функцій: 
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а) виявлення ознак кризи, їх класифікація та встановлення ступеня наявного 

чи потенційного негативного впливу кризових явищ на фінансово-

господарський стан та ринкові позиції суб’єкта господарювання; 

б) вибір інструментів антикризового управління, застосування яких буде 

найбільш оптимальним для того типу і ступеня кризи, що має місце на 

даному підприємстві, підбір виконавців антикризових заходів та узгодження 

їх дій з метою досягнення синергетичного ефекту; 

в) реалізація заходів антикризового управління, контроль за їх ефективністю 

та внесення необхідних корегувальних змін в програму антикризових дій. 

Усі зазначені групи функцій є однаково важливими з точки зору 

ефективного функціонування системи антикризового управління на 

підприємстві. Тому навіть у тих випадках, коли виконання вказаних функцій 

покладено на різних осіб чи різні служби, у структурі підприємства 

обов’язково має бути особа, яка координує і контролює дії усіх суб’єктів 

антикризового менеджменту (це може бути власник підприємства, керівник 

підприємства чи антикризовий менеджер). 

Таким чином, в основі формування системи антикризового управління 

підприємством повинні лежати не лише заходи щодо подолання та виходу з 

кризи, але й заходи, метою яких є попередження виникнення кризових 

ситуацій на підприємстві. Ефективність формування системи антикризового 

управління підприємством залежить від чіткого визначення суб’єкта, об’єкта 

антикризового управління, мети та основних завдань системи, її основних 

принципів, функцій та процесу управління в період кризи, виокремлення 

методологічної основи попередження та подолання кризових явищ, а також 

основних критеріїв оцінки ефективності антикризових дій. 
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Висвітленотеоретичні та практичні аспекти управління діяльністю 

підприємства в умовах кризи. Розглянуто основні функції, особливості та 

завдання антикризового управління на підприємстві. Проведено 

теоретичний аналіз причин виникнення криз, їх вплив на управління 

підприємством та основних факторів, що визначають ефективність 

антикризової політики на підприємстві. Розроблено конкретні пропозиції 

підвищення ефективності управління підприємством в умова кризових явищ.  

Ключові слова: кризові явища, управління підприємством, антикризова 

політика, підвищення ефективності управління підприємством, конкурентна 

стратегія. 

Сучасна економіка України, якій притаманні мінливість бізнес-

середовища, висока залежність від впливу політичних чинників, посилення 

рівня конкурентної боротьби, ставить вітчизняні підприємства перед 

необхідністю оволодіння антикризовими методами та новими підходами до 
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управління. Суб'єктигосподарюваннясьогоднівіддають перевагу стратегії 

мінімізації витрат, орієнтації на власні можливості, уникненню втрат та 

втрачених можливостей, стабілізації проблемних ситуацій. Підприємства 

використовують стратегічні підходи, які переважно базуються на досвіді та 

інтуїції менеджерів, що не завжди є достатнім і обґрунтованим.  

Світовафінансово-економічна криза набула глобального розмаху і 

повною мірою торкнулась економіки України. Наслідки кризи є значно 

відчутними для 99 % вітчизняних підприємств. У таких умовах тема причини 

виникнення, функції та вплив кризових явищ на управління діяльністю 

підприємства набуває особливої актуальності. Проблема управління 

підприємствами в кризових ситуаціях, як в системі регіональної так і 

національної економіки в цілому є вкрай важливою й актуальною, оскільки 

саме управління, як одна із невід’ємних функцій будь-якої організованої 

соціоекономічної системи покликане забезпечити збереження і розвиток цієї 

системи та вимагає адаптації кожного окремого підприємства до нового 

середовища і відповідно зміни, у зв’язку з цим, логіки і принципів його 

функціонування.  

Це обумовлює нагальну необхідність вироблення наукового підходу до 

процесу кризового управління підприємством, що у свою чергу, передбачає 

комплексне та системне дослідження теоретичних засад управління в період 

виникнення кризової ситуації, аналіз його методичного забезпечення, 

обґрунтування сучасних методів діагностики кризових явищ та розробки 

стратегії виходу з кризи.  

Проблемам управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях 

присвячено ряд досліджень українських науковців, серед них слід зазначити 

праці таких учених, як О. Терещенка, Л. Лігоненко, М. Долішнього, C. 

Оборської, О. Кузьміна, Є. Бойка, І.Школи, О. Ареф’євої, В. Герасимчука, В. 

Петренка, О. Мозенкова, В. Василенка , П. Бєлєнького, О. Тридіда та інших. 

Дослідження теоретико-методологічних аспектів впливу кризових 

явищ на управління діяльністю підприємства вимагає вирішення ряду 
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завдань, а саме: дати визначення поняттям «кризові явища», «управління 

діяльністю підприємства», розглянути суть, особливості та функції 

антикризового управління підприємством, визначити конкретні заходи з 

управління діяльністю підприємства, направлені на нейтралізацію впливу 

кризових явищ. 

Загаломвиділяютьзначнукількість причин кризових ситуацій та 

кризового стану підприємств. По відношенню до місця виникнення причини 

криз виділяють:  

1) зовнішні відносно підприємства, на які воно не в змозі впливати або 

має обмежений вплив;  

2) внутрішні, що виникають в результатідіяльності самого 

підприємства. 

Вітчизнянінауковці [1, 2, 4] визнають кризу однією із стадій розвитку 

підприємства. Крім того, прослідковується певна непослідовність у виділенні 

кризи, так як ряд авторів (Лігоненко Л., Терещенко О., Тельнова О.), які 

розглядають кризу як окрему стадію в циклі розвитку підприємства, 

відзначають, що виникнення кризових ситуацій відбувається на всіх стадіях 

життєвого циклу підприємства.  

Дискусійним є неминучістькризи в процесі розвитку підприємства. 

Адже виходячи з сутності циклу, жодне підприємство не може розпочати 

підйом, не пройшовши кризу. В той же час практика свідчить, що для певної 

кількості підприємств стадія кризи є останньою стадією їх функціонування 

як соціально- економічних систем, після якої вони припиняють своє 

існування. Проблема – чи є криза неминучою в розвитку підприємства 

пов’язана з дилемою конструктивного- деструктивного характеру в природі 

кризи на підприємстві. Варто відзначити посилення акценту на 

конструктивних складових кризи в сучасній зарубіжній економічній науці.  

Так, російський дослідник криз Яковцев Ю. виділяє три найважливіші 

конструктивні функції кризи [5 ]:  
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- ослаблення й усунення застарілих елементів домінуючої, але яка вже 

вичерпала свій потенціал, системи; 

 - розчищення дороги для утвердження спочатку слабких елементів 

нової системи, майбутнього циклу; 

 - випробування на міцність і передача в спадщину тих елементів 

системи, які акумулюються й переходять у майбутнє.  

Британськідослідники Дж. Майерс (Meyers) і Дж. Холуша (Holusha) на 

прикладіконкретнихкомпанійвиділяютьнаступнісімперевагкризовоїситуації 

[6]:  

1. "Народження героїв", нових прогресивних лідерів, таких як, 

приміром, Чи Якокка (Leelacocca) на кризовому "Chrysler".  

 2. Прискорення процесу внутріорганізаційних змін (реструктуризації), 

на які керівництво неохоче йде у звичайних умовах ("UnionCarbide").  

3. Усвідомлення й визнання існуючих проблем, на які раніше були 

закриті очі ("Procter&Gamble". "DalkonShield").  

4. Оптимальний перерозподіл кадрового потенціалу в процесі змін 

("UnitedTechnologies", "BamiffAirlines").  

5. Реалізація нових (революційних) стратегій ("GeneralMotors", 

"Caterpillar").  

6. Орієнтація на системи раннього попередження в майбутньому 

("BankofBoston"). 

 7. Нові конкурентні переваги (здатності й можливості) після кризи 

("Levies", "Coca-Cola").  

В даномувипадку, слідпідкреслити, що не сама криза має 

конструктивний чинник (по своїй суті вона є деструктивна), однак криза 

задає потенцію до конструктивних дій з боку менеджменту, які повинні 

перебудувати діяльність підприємства, для того подолати кризу. Для цього 

може потребуватися мобілізація всіх резервів підприємства, корінна ломка та 

перебудова його організаційно-виробничої сфери.  
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Таким чином, криза задає необхідність певних конструктивних дій з 

боку менеджменту, інакше підприємство може припинити існування, що 

означає руйнацію його як соціально-економічної системи. 

Однактакідіїможуть і не здійснитися, що означає припинення існування 

підприємства. Питання про циклічність криз на підприємстві та про те, де 

знаходяться причини кризи: зовні чи всередині підприємства, логічно може 

бути розв’язано в рамках взаємодії підприємства та економічної системи 

більш високого рівня. І перше і друга по своїй природі є змінними, їх 

параметри не є статичними. Останнє є причиною розвитку підприємства в 

сенсі змінипараметрівйого стану. 

 Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві, 

поділяють на зовнішні (не залежать від діяльності підприємства) та 

внутрішні (що залежать від підприємства).  

Щодо конкретних факторів, які зумовлюють збільшення ймовірності 

виникнення кризи на підприємстві, то їх достатньо багато. Для кожного 

підприємстватакий набір є індивідуальний, він залежить від внутрішніх 

можливостей підприємства протидіяти факторам потенційної загрози.  

Система таких факторів не є статичною, вона змінюється в часі, 

фактори, які в минулому сприяли розвитку негативних тенденцій в тому чи 

іншому сегменті організаційно-виробничої сфери підприємства, та вхід його 

траєкторії розвитку в «кризову» область, можуть не бути такими в поточному 

чи майбутньому періоді.  

Існування підприємства є постійна адаптація його до умов зовнішнього 

середовища, при тому, що параметри підприємства, в свою чергу, можуть 

змінювався незалежно від зовнішнього середовища.  

Тому в цілому вірно вважати, що причина появи кризових явищ у 

діяльності підприємств прихована в самому ринковому господарстві, якому 

властиві постійні зміни ринкових орієнтацій споживачів, невизначеність 

економічної поведінки контрагентів підприємства, що потребує постійного 

коригування основних елементів та функціональних підсистем самого 
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підприємства з метою забезпечення адекватності вхідним та вихідним 

параметрам розвитку системи в цілому.  

Невідповідність змін параметрів зовнішнього середовища та 

виробничо-організаційної сфери підприємства і становлять сутність кризи на 

підприємстві, яка зумовлена зовнішніми по відношенню до підприємства 

чинниками.  

Таким чином, якщо криза виявитьсянепереборною, підприємство або 

припинить своє існування, або може існувати тривалий час в умовах кризи, 

наприклад, за умови надання державних дотацій, залучення додаткових 

ресурсів за рахунок невиплати заробітної плати та неплатежів у бюджет чи 

по рахунках з контрагентами. 

 Переборення кризи зумовлює перехід підприємства до нового стану, 

який більше відповідає ринковій ситуації, тобто підвищується здатність 

підприємства до самопідтримки свого розвитку.  

У теорії менеджменту є різні підходи до визначення кризових ситуацій. 

Аналіз наукової літератури з цієї проблематики дає змогу зробити висновок, 

що кризова ситуація – це переломний момент у функціонуванні будь-якої 

системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що 

вимагає якісно нового реагування з боку цієї системи. Виходячи із суті 

кризових ситуацій, зазначимо, що вони характеризуються ризикованим 

розвитком, який виявляється у ймовірності виникнення небезпечної чи 

кризової ситуації та їх наслідків.  

Отже, кризоваситуація – це різкий перелом, важкий перехідний стан, 

що містить у собі небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи в 

цілому. Розробка антикризової політики на підприємствах вимагає розуміння 

природи походження кризових явищ. Так, аналіз наукової літератури дає 

змогу виділити ряд теорій, що пояснюють причини економічних циклів і 

криз.  

На нашу думку, найповнішим є перелік теорій циклів і криз, виділений 

П. Самуельсоном у книзі «Економіка»: 
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 — грошова теорія, що пояснює цикл експансією банківського кредиту 

(Хоутрі та ін.);  

— теорія нововведень, що пояснює цикл використанням у виробництві 

важливих нововведень (Шумпетер, Хансен);  

— психологічна теорія, що розглядає цикл як наслідок хвиль 

песимістичного та оптимістичного настрою, що охоплюють населення (Пігу, 

Беджгот та ін.);  

— теорія недоспоживання, що вбачає причину циклу у занадто великій 

частці доходу, що йде багатим і ощадливим людям, у порівнянні з тим, що 

може бути інвестоване (Гобсон, Фостср, Кетчінгс та ін.);  

— теорія надмірного інвестування, прихильники якої думають, що 

причиною криз є надмірне інвестування (Хайєк, Мізес та ін.);  

— теорія сонячних плям – погоди – врожаю (Джевонс, Мур) [8].  

Можемо підсумувати, що підходи до визначення природи кризових 

явищ з часом видозмінювались залежно від зміни самої соціально-

економічної ситуації.  

АналізуючирозвитокекономікиУкраїни, бачимо, що нестабільність та 

кризовий стан є характерними явищами для нашої держави. Сильний вплив 

на діяльність вітчизняних підприємств справляють глобальна фінансово-

економічна криза, політичний колапс, недосконалість законодавства та 

недостатній рівень державної регуляторної політики.  

У таких умовахгосподарювання в управлінні підприємствами має бути 

врахований високий рівень впливу факторів зовнішнього середовища, а отже 

управління має постійно у певній мірі носити антикризовий характер. Аналіз 

досвіду вітчизняних підприємств дає змогу зробити висновок, що кризи 

найчастіше проходять у дві фази, коли після різкого погіршення ситуації 

наступає період поступової стабілізації (адаптації).  

Практика такожпоказує,що підприємства, які затримуються на першій 

фазі, ризикують опинитися на межі фінансового банкрутства. Саме тому 

основними завданнями менеджменту в кризових ситуаціях є недопущення 
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або пом’якшення шокового стану, якому властиві відсутність планування, 

неефективне управління, розрив міжособових і міжгрупових відносин, хаос у 

структурі організації [2].  

Також необхідно прагнути до скорочення періоду першої фази, для якої 

є характерними короткотермінове планування та авторитарний стиль 

керівництва, до прискорення процесу адаптації і стабілізації ситуації, тобто 

повернення до довготермінового планування, а також спільного 

координування роботи підрозділів підприємства, гнучкому і творчому 

вирішенню проблем тощо.  

Дослідження вітчизняних наукових праць з обраної проблематики дає 

змогу виділити ряд особливостей управління підприємством у кризових 

умовах: 

 - кризи можна передбачати, очікувати і викликати;  

- кризи у визначеній мірі можна прискорювати, випереджати, 

відсувати; 

 - до кризових ситуацій необхідно готуватись;  

- наслідки кризи можна пом'якшувати за рахунок своєчасного 

реагування на їх виникнення; 

 - управління в умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних 

знань, досвіду та мистецтва;  

- кризові процеси можуть бути до визначеної межі керованими; - 

управліньня процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси і 

мінімізувати їх наслідки.  

Рівень ефективності управління підприємством у кризовий період 

значною мірою залежить від таких факторів, як рівень готовності 

підприємства до кризи, ступінь володіння інформацією про можливі зміни 

навколишнього середовища, проведення передчасних профілактичних 

заходів, оперативність реагування підприємства на зміни зовнішнього 

середовища та ін.  
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Також необхідно зазначити, що антикризове управління діяльністю 

підприємства, на відміну від поточного управління, має певні особливості, до 

яких можна віднести гнучкість і адаптивність управління (найчастіше 

характерні матричним системам управління), схильність до посилення 

неформального управління, мотивація персоналу до ентузіазму, терпіння і 

впевненості, «диверсифікованість» управління та пошук найбільш 

оптимальних рішень при управлінні у складних ситуаціях, ситуаційне 

прийняття рішень тощо.  

У сучасному менеджменті виділяють шість функцій антикризового 

управління: передкризове управління, управління в умовах кризи, управління 

процесами виходу з кризи, стабілізація хитких ситуацій (забезпечення 

керованості), мінімізація втрат та упущених можливостей, своєчасне 

прийняття рішень [4].  

Можемо додати, що поодинці кожна із цих функцій управління має 

свої особливості і призначення, але у своїй сукупності вони характеризують 

антикризове управління в цілому.  

Необхіднотакожвказати, що антикризове управління має свою 

специфіку у процесах і технологіях. Так, більшістьавторівголовними з них 

виділяютьмобільність і динамічність у використанніресурсів, проведеннізмін, 

реалізаціїінноваційнихпрограм, здійсненняпрограмно-цільовихпідходів у 

технологіяхрозробки і реалізаціїуправлінськихрішень, підвищеначутливість 

до фактору часу у процесахуправління, посиленняуваги до попередніх і 

наступнихоцінокуправлінськихрішень і вибору альтернатив поведінки і 

діяльності, використанняантикризовогокритеріюякостірішеньпід час 

їхрозробки і реалізаціїтощо [2, 3].  

Механізмуправління, щохарактеризує засоби впливу, також має свої 

особливості. Адже не завжди звичайні засоби впливу дають необхідний 

ефект в передкризовій чи кризовій ситуації. У механізмі антикризового 

управління пріоритети повинні віддаватися мотивуванню персоналу, 

економії ресурсів, запобіганню помилок, обережності, установкам на 
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оптимізм, впевненість і соціально-психологічну стабільність діяльності, 

ініціативності у вирішенні проблем і пошуку найкращих варіантів розвитку, 

глибокому аналізу ситуацій, професіоналізму тощо [1].  

Аналіз основних функцій та особливостей управління діяльністю 

підприємства у кризовий період дає змогу виділити різні стратегії 

антикризового управління: 

 — превентивні заходи з попередження кризи;  

— протидія кризовим явищам, уповільнення їх процесів; 

 — стабілізація ситуації за допомогою використання резервів, 

додаткових ресурсів на основі заздалегідь розроблених заходів 

антикризового управління; 

— поступовий вихід з кризи;  

— усунення наслідків кризи. 

На думку багатьохвітчизняних авторів, превентивні заходи мають 

займати особливе місце в системі антикризового управління підприємством. 

А тому з метою попередження настання кризових ситуацій на підприємствах 

має постійно проводитись робота в таких напрямах: 

 - систематичний аналіз умов зовнішнього середовища з метою 

відслідковування симптомів кризи (наприклад, загострення політичної чи 

зміна економічної ситуації у країні, прискорення інфляційних процесів 

тощо); 

 - готовність підприємства до реагування на форс-мажорні ситуації 

(наприклад, можливість оперативної зміни політики ціноутворення чи 

каналів збуту); 

 - обмеження економічних втрат у період кризи (наприклад, зміна умов 

закупівель чи поставок певних груп товарів); 

- робота з персоналом (наприклад, внутрішні програми лояльності, 

проведення корпоративних тренінгів та заходів, направлених на підвищення 

командної взаємодії та корпоративної культури в цілому) [7].  
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Одним із найважливіших етапів з виведення підприємства із кризового 

стану є розробка та реалізація антикризових заходів.  

Перелік заходів з покращення становища індивідуальний для кожного з 

підприємств та залежить від сфери бізнесу, групи продукції, кон’юнктури 

ринку, регіональної інфраструктури, системи управління підприємством, 

структури витрат на виробництво та управління, техніко-технологічних 

особливостей тощо.  

Конкретнийзміступравлінськихзаходів залежить від глибини 

фінансової кризи. З цих позицій антикризове 

фінансовеуправлінняможестановити: 

 - систему профілактичних заходів, спрямованих на попередження 

фінансової кризи;  

- систему конструктивних та дійових заходів, спрямованих на 

виведення підприємства з фінансової кризи.  

Аналіз практичного досвіду вітчизняних підприємств показує, що 

одним із основних інструментів, що застосовується y компаніях в кризових 

умовах – це нормування всіх статей затрат і жорсткий контроль за 

виконанням встановлених нормативів. Для зниження затрат підприємства в 

умовах кризи має здійснюватись мотивування персоналу на зниження затрат 

и скорочення витрат, не пов’язаних з основною діяльністю підприємства.  

У межах скорочення витрат на підприємстві можемо рекомендувати 

виконання таких процедур: горизонтальна і вертикальна інтеграція 

закупівель. Горизонтальна інтеграція передбачає пошук можливостей 

здійснення закупівель спільно з іншими покупцями [7]. Збільшення об’ємів 

закупівель дає змогу отримати знижки за обсяг.  

Вертикальна інтеграція передбачає партнерську роботу з 

постачальниками ключових найменувань сировини і матеріалів (своєчасне 

виконання договірних зобов’язань, фінансова прозорість тощо). 2. аналіз 

можливостей передачі на аутсорсинг дорогих процесів. Варто оцінити, які 

обсяги роботи вигідно здійснювати самостійно, а які дешевше закупати у 
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сторонніх організаторів. Наприклад, більшість підприємств, що мають 

системи опалення, послуги яких споживає комунальний сектор, передають їх 

у власність місцевої влади, оскільки утримання та обслуговування коштує 

занадто дорого. Або ж навпаки встановлюють свої автономні системи 

опалення, які значно економніші від послуг комунальних енергетичних 

підприємств.  

3. жорсткий контроль за всіма видами витрат. 4. оптимізація 

технологічних процесів.  

Необхіднотакожпереглянутиорганізаційну структуру щодо виключення 

зайвих рівнів управління. Таким чином завдяки узгодженим управлінським 

рішенням та активним антикризовим заходам підприємства зможуть 

скоротити та оптимізувати свої витрати, зменшити кредиторську 

заборгованість, підвищити рівень мотивації та лояльності персоналу і 

зменшити наслідки кризи для підприємства в цілому. 

 Отже, необхідно зазначити, що наукова новизна цієї роботи полягає в 

аналізі зарубіжної та вітчизняної літератури з обраної проблематики з 

подальшою систематизацією особливостей управління підприємством у 

кризових умовах, виокремленням основних функцій антикризового 

менеджменту, а також виділенням ряду стратегій з виведення підприємства із 

кризи. Практична цінністьцьогодослідження полягає у конкретних 

рекомендаціях, спрямованих на оптимізацію роботи вітчизняних підприємств 

у кризовий період.  
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З’ясовано сутність стратегій стимулювання персоналу, визначено їх 

характерні риси. Розглянуто принципи формування стратегії. Обґрунтовано 

основні вимоги, яких необхідно дотримуватися при розробці системи 
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Ефективне функціонування підприємства в сучасних умовах 

господарювання визначається адекватною стратегією ефективного 

використання та розвитку персоналу, яка є одним з найважливіших 

інструментів реалізації основних функцій системного управління. 
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Одна з основних цілей системи стимулювання праці щодо персоналу 

організацій - ефективний розвиток бізнесу за рахунок збереження 

співробітників організації, їх соціальний захист, стимулювання 

продуктивності і справедлива оцінка трудового вкладу працівників. При 

розробці системи стимулювання персоналу керівництво організації має 

враховувати питання, пов'язані з розробкою планів розвитку загальної 

організаційної стратегії. 

Проблемам стратегічного управління людськими ресурсами та його 

практичному здійсненню присвячені різні дослідження. Стратегічне 

управління персоналом всебічно розглянули такі науковці та практики, як: 

Є.А. Бельтюков, Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, Т.С. Максимова, Г.В. Осовська, 

М.Д. Прокопенко, Г.Д. Тарасенко, О.М. Уманський тощо. Питанням 

розробки ефективного механізму стимулювання персоналу приділяли увагу 

такі вітчизняні науковці і практики, як, О.О. Гетьман, М.О. Кебас, 

А.Я. Кибанов та інші. Проте й досі не втрачають своєї актуальності питання 

щодо розроблення принципів, напрямів та методів управління персоналом, 

формування кадрового потенціалу, застосування нових методів і систем 

навчання та підвищення кваліфікації персоналу, розроблення та реалізації 

стратегії управління персоналом. Досі не існує єдиного підходу до вибору 

стратегії стимулювання праці, залишається невирішеним питання вимог 

щодо формування системи стимулювання праці персоналу. 

Головною метою статті є з’ясування сутності стратегії стимулювання 

персоналу, визначення їх характерних риси, виокремлення принципів 

формування стратегії та обґрунтування основних вимоги, яких необхідно 

дотримуватися при розробці системи стимулювання праці персоналу. 

Необхідність зміни загальної парадигми управління персоналом дає 

можливість зробити висновок про те, що вирішення найважливіших завдань 

кадрової політики (відбір, підготовка працівників, оплата праці) в сучасних 

умовах неможливе в рамках традиційних уявлень. Концепція стратегічного 
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менеджменту персоналу передбачає управління колективом підприємства, 

яке спирається на людський потенціал як основу розвитку підприємства. 

Стратегічне управління персоналом дає змогу формувати необхідний 

кадровий персонал, орієнтує виробничу діяльність чи надання послуг 

відповідно до попиту споживача, здійснює гнучке регулювання та своєчасні 

зміни в організації, які відповідають вимогам оточення і дають змогу досягти 

певних конкурентних переваг.  

Кожному варіанту стратегії управління підприємства відповідає 

адекватний варіант стратегії розвитку персоналу [1, с. 78]. Стратегія 

управління персоналом підприємства як функціональна стратегія має 

формуватися з урахуванням стратегічних цілей розвитку підприємства. При 

цьому формування стратегічних цілей управління персоналом визначається 

організаційним оточенням, особливостями дії чинників зовнішнього 

середовища і тенденціями розвитку ринку праці, можливостями ресурсного 

забезпечення кадрових заходів. Цілі стратегії управління персоналом, у свою 

чергу, впливають на реалізацію заходів кадрової політики підприємства. 

Головна мета формування і функціонування системи стимулювання 

праці персоналу - забезпечення досягнення цілей організації за допомогою 

залучення і збереження професійно підготовленого персоналу і, перш за все, 

за допомогою ефективної, сильної і стійкої мотивації, що формується на 

основі комплексного стимулювання, що є предметом інтересу для всіх груп 

персоналу організації. В першу чергу, це означає винагороду людей 

відповідно до їх цінністю для організації, яка вимірюється за допомогою їх 

поточного і потенційного вкладу в результати організації. Це також означає 

визнання того, що люди мають власні потреби і цілі, і що організація може 

розвиватися тільки в тому випадку, якщо винагороду і закладені в його 

основу стимули будуть відповідати за соціальними, психологічними та 

професійними характеристиками персоналу організації [2]. 

Цілі формування системи стимулювання праці персоналу підприємства 

досягаються за допомогою реалізації наступних основних завдань: 
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- розвитку організаційної культури, що виражається в продуктивній 

діловій поведінці як щодо зовнішнього, так і внутрішнього середовища 

підприємства; 

- підведення фундаменту під організаційні цінності, особливо що 

стосуються виконання, командної роботи і якості діяльності підприємства в 

цілому; 

- забезпечення правильного складу і рівнів стимулювання, що надається 

відповідно до організаційної культури, потребами бізнесу і потребами 

персоналу; 

- зв'язку стратегії, політики і процедур стимулювання з впровадженням 

інновацій, розвитком і прагненням до переваги; 

- розвитку жорсткої орієнтації на досягнення високих рівнів 

ефективності підприємства; 

- орієнтація на ті типи поведінки, які будуть винагороджуватися, і на те, 

як це буде відбуватися. 

При розробці системи стимулювання персоналу керівництво організацій 

має враховувати питання, пов'язані з розробкою планів розвитку загальної 

організаційної стратегії, політики підприємства. Стратегія - визначення 

перспективних цілей розвитку організації і часу їх досягнення, а також 

системи оцінки (показників) ступеня реалізації цих цілей. У свою чергу, 

політика - це образ дій, спрямованих на досягнення поставлених перед 

організацією цілей [3]. 

Виходячи зі стратегії розвитку організації, формується стратегія 

стимулювання праці персоналу. Стратегія визначає спрямованість системи 

стимулювання праці персоналу, яка потрібна для забезпечення 

безперервності в залученні, мотивації і збереженні відповідальних і 

компетентних кадрів, які необхідні для виконання місії та інших цілей 

організації. Ці стратегії спрямовані не рішення довгострокових проблем, що 

стосуються того, як слід винагороджувати робітників, службовців і в цілому 

персонал організації. Будучи деклараціями про намір, вони становлять 
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основу для вирішення того, як системи мотивації та стимулювання праці 

можуть сприяти досягненню цілей організації і як слід проектувати і 

керувати цією системою. 

Мета стратегій стимулювання праці персоналу - досягнення і 

закріплення постійних конкурентних переваг. Ці цілі досягаються за рахунок 

розвитку і підкріплення високих рівнів виконання, заснованих на інноваціях, 

щоб відповідати вимогам динаміки ринку. Крім того, стратегії повинні 

відповідати і підтримувати корпоративні цінності і переконання, 

виникатимуть із ділових стратегій і цілей, які повинні бути пов'язані з 

ефективністю організації. 

Виокремлення основних характеристик стратегій стимулювання праці 

персоналу підприємства дасть змогу керівництву більш чітко формулювати 

завдання та цілі розвитку. Сучасні умови господарювання, структурні зміни, 

які відбуваються, вимагають переходу до стратегії стимулювання, 

орієнтованої на інноваційну активність організації і персоналу. Найбільш 

доцільно формувати стратегію стимулювання праці персоналу підприємства 

як поєднання елементів усіх видів стратегій. 

Важливим аспектом формування стратегії стимулювання праці 

персоналу підприємства є обґрунтування принципів розробки стратегії 

стимулювання праці. Принципи формування стратегії стимулювання 

персоналу передбачають створення балансу інтересів всіх працюючих в 

організації груп персоналу і орієнтовані на розвиток і відповідно включення 

в діяльність всіх здібностей і можливостей кожного працівника. Серед 

принципів слід відзначити наступні: 

- облік всіх складових індивідуального внеску працівника при оцінці та 

оплаті його праці; 

- надання можливості участі в інноваційній діяльності всіх групах 

персоналу; 
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- розвиток всіх груп персоналу, в тому числі використання всіх його 

потенційних здібностей для нарощування трудового, в тому числі і творчого 

потенціалу; 

- реалізація принципу організації, що навчається за допомогою участі в 

цих процесах всіх груп персоналу; 

- рівний доступ кожної групи персоналу до всіх видів оплати і 

стимулювання особистого внеску в організацію; 

- участь організації в життєзабезпеченні персоналу на всіх етапах 

життєвого шляху; 

- збереження працівника в організації при різних модернізаціях і участь 

у будуванні його долі в разі економічних втрат або іншого роду форс-

мажорних обставин [4]. 

Стратегія і принципи стимулювання праці персоналу підприємства 

визначають структуру системи стимулювання праці персоналу, що включає в 

себе як елементи матеріальної винагороди, так і складові нематеріального 

стимулювання. 

На ефективність системи стимулювання праці персоналу підприємства 

впливає цілий комплекс факторів зовнішнього і внутрішнього середовища: 

організаційних, правових, технічних, матеріальних, соціальних, моральних і 

соціологічних.  

Організаційні фактори - це встановлення певного порядку проведення 

робіт, розмежування повноважень, формулювання цілей і завдань. З 

організаційними факторами тісно взаємодіють правові чинники, які мають на 

меті забезпечення відповідності прав і обов'язків працівника в процесі праці з 

урахуванням покладених на нього функцій [3]. Це необхідно для правильної 

організації виробництва і подальшого справедливого стимулювання.  

Технічні фактори припускають забезпечення персоналу сучасними 

засобами виробництва та оргтехнікою.  

Матеріальні фактори визначають конкретні форми матеріального 

стимулювання: заробітну плату, премії, надбавки і їх розмір.  
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Соціальні фактори припускають підвищення зацікавленості працівників 

шляхом надання їм різних соціальних пільг, надання соціальної допомоги, 

участі працівників в управлінні колективом.  

Моральні фактори представляють комплекс заходів, метою яких є 

забезпечення позитивного морально-етичного клімату в колективі, 

правильний підбір і розстановка кадрів, різні форми моральних заохочень.  

Фізіологічні фактори включають комплекс заходів, спрямованих на 

збереження здоров'я і підвищення працездатності співробітників. Ці заходи 

проводяться відповідно до санітарно-гігієнічними, ергономічними і 

естетичними вимогами, які містять в собі норми щодо оснащення робочих 

місць і встановлення раціональних режимів праці та відпочинку. Фізіологічні 

фактори відіграють не менш важливу роль в підвищенні ефективності та 

якості виконуваної роботи, ніж інші. 

При формуванні системи стимулювання праці персоналу підприємства 

необхідно дотримуватися вимог, які дозволять підприємству вирішити з 

максимально ефективним результатом поставлені завдання з інноваційного 

розвитку підприємства. Серед них можна виділити наступні:  

- заохочення повинні бути справедливими, а персонал поінформовано як 

про саму систему стимулювання так і методах досягнення результату;  

- стимули необхідно диференціювати в залежності від ступеня 

інновацій;  

- залучення працівників до організації стимулювання праці;  

- перш за все заохочувати інновації, які мають комплексний характер;  

- методи стимулювання повинні знижувати ступінь неприйняття змін. 

До передумов підвищення ефективності використання персоналу, для 

підвищення продуктивності праці і фінансового стану в цілому, необхідно 

відносити ефективне застосування інтелектуального, організаторського, 

творчого потенціалу персоналу за допомогою покращення змісту праці, її 

гуманізації, виключення монотонності та беззмістовності праці; забезпечення 

безпеки та надійності виробничих процесів; забезпечення нормальних умов 



393 

праці, раціональних режимів праці та відпочинку; визначення здібностей 

працівника, встановлення характеристик, які безпосередньо або 

опосередковано впливають на ефективність праці [1, с. 147]. 

До стратегічних напрямів управління персоналом підприємства, які 

визначають завдання кадрової політики підприємства з урахуванням 

стратегічних цілей його розвитку можна віднести: 

– формування і ефективне використання кадрового потенціалу 

підприємства; 

– маркетинг персоналу, що включає аналіз ринку праці, формування 

системи найму і використання персоналу, дослідження суб'єктів цього ринку, 

визначення вимог до персоналу; 

– формування форм і методів підбору, оцінки й атестації персоналу; 

– розробка концепції розвитку персоналу підприємства, яка включає 

нові форми і методи навчання персоналу, планування ділової кар'єри, 

формування кадрового резерву з метою випереджувального проведення цих 

заходів відносно до термінів появи потреби в них; 

– формування напрямів соціального розвитку підприємства; 

– вдосконалення інформаційного забезпечення всієї компанії 

досягнутого рівня стратегічного управління персоналом підприємства. 

Стратегічне управління персоналом підприємства є програмним 

способом мислення і управління, що забезпечує узгодження цілей, 

можливостей підприємства й інтересів працівників підприємства. Він 

передбачає не тільки визначення генерального курсу діяльності 

підприємства, але і підвищення мотивації, зацікавленості всіх працівників у 

його реалізації. 

Стратегічне управління персоналом є не тільки розробкою програми 

розвитку персоналу підприємства, але і прийняттям рішень, які розраховані 

на перспективу. Це також комплекс процесів, явищ і характеристик, що 

відображають пріоритетність цілей і динаміки зростання, своєчасність дій, 

передбачення, аналіз наслідків управляючих дій та інновацій. 
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Виокремлення основних характеристик стратегій стимулювання праці 

персоналу дасть змогу керівництву підприємства більш чітко формулювати 

завдання та цілі розвитку. Сучасні умови господарювання, структурні зміни, 

які відбуваються, вимагають переходу до стратегії стимулювання, 

орієнтованої на інноваційну активність організації і персоналу.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Проведений аналіз сучасного стану готельного господарства та наведено 

основні напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні.  

 Індустрія туризму - сукупність різних суб’єктів туристичної 

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

підприємства ресторанного господарства, транспорту, заклади культури, 
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спорту), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів. 

Одночасно зі збільшенням загальної кількості туристів помітний розвиток 

одержала інфраструктура туризму й основний її компонент - готельний 

сектор, що прагне одержати свою частку бізнесу. У сучасних умовах готелі 

змушені боротися за «місце під сонцем», а за наявності можливості - 

прагнути до розширення свого бізнесу. Останнім часом у зв'язку з недавнім 

економічним спадом у розвинених країнах світу різко загострилася 

конкурентна боротьба в індустрії гостинності.  

Виживання й ріст ділової активності - найважливіші напрямки в 

діяльності готельних підприємств в усіх країнах світу. Деякі з них уже 

усвідомили цей факт і вживають необхідних заходів, щоб забезпечити собі 

стабільне майбутнє шляхом задоволення мінливих потреб споживачів і 

стимулювання повторних обігів за наданням готельних послуг. 

Бурхливі зміни, що відбуваються в області телекомунікацій, засобів 

масової інформації й пов'язаних з ними технологій, сприяли збільшенню 

очікувань з боку споживачів стосовно якості обслуговування, 

професіоналізму працівників і розмаїтості пропонованих готельних послуг. 

Тому вже не можна розраховувати на те, що споживачі будуть задоволені 

поганим обслуговуванням. У рамках своєї політики в області маркетингу 

готелі повинні інформувати потенційного споживача щодо рівня та якості 

послуг, на які він може розраховувати, а потім забезпечити відповідність 

пропонованих ними послуг заявленому рівню.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Готельний бізнес - один із 

найперспективніших і успішно розвинутих напрямків бізнесу в Україні. 

Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти й 

стрімкий перехід до них. Як і будь-який бізнес- готельний   прагне до 

збільшення доходу , шукає ефективні шляхи для досягнення бажаного 

фінансового результату, задоволення потреб споживачів, надання допомоги в 

сфері гостинності та послуг.  
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За минулий рік зросла зацікавленість туристів до України. За даними 

офіційної статистики, збільшення туристів в Україну в першій половині 2015 

р., порівняно з аналогічним періодом 2014 р., склав 16%. Кількість іноземних 

туристів за позначений період 2015 р. склала 6,6 млн. - стільки ж, скільки за 

весь 2014 р. [3].  

За даними Держкомстату в Україні 1218 готельних підприємств, а 

загальна кількість готелів, санаторіїв, пансіонатів тощо - більша 3200. За 

станом на березень 2015 р. сертифікацію пройшли 930 готелів. Сьогодні в 

країні надають свої послуги 30 однозіркових, 43 двозіркових, 66 тризіркових, 

22 чотиризіркових і всього два п'ятизіркових готелі. Вищим званням були 

відзначені "Прем'єр-Палас" у Києві та "Донбас-Палас" у Донецьку, які 

входять до асоціації "GreatHotelsoftheWorld". Останній готель з’явився 

завдяки інвестиціям "Систем кепітал менеджмент", що і надалі планує 

розширювати готельну мережу. У Києві в цей час функціонують 117 готелів 

різної форми власності й відомчого підпорядкування. З них 23 - великі готелі 

з кількістю номерів понад 100, 60 - малі готелі (до 100 номерів) і установи 

типу гуртожитків готельного типу. Всього в готелях Києва 8,7 тис. номерів, 

розрахованих на 15,6 тис. місць. Це забезпечує проживання на рік понад 1 

млн. осіб, третина з яких - іноземці. Близько 400 нових номерів у великих та 

середніх готелях було введено за останні два роки, зокрема, готелі "Прем'єр 

Палас" і "Редиссон САС". Наше місто Вінниця теж входить до туристичних 

міст України і має такі готельні комплекси як «Feride», «Optima» «Франція», 

«Поділля». Номера в готелях різного рівня комфортності.У цілому, в Україні 

кількість готельних місць на 1 тис. населення становить 2, у Вінниці-3, Києві 

– 6, тоді як у Москві - 9, Парижі - 38, а в середньому у Європі - 14-18. У 

великих містах України нараховується 12-15 тис. готельних номерів. З 8700 

номерів столичних готелів тільки 3% відповідає міжнародним стандартам. 

Під час цього вартість готельних послуг становить у Києві від $60 до $400 за 

добу, яка постійно зростає. Таким чином, в Україні перспективи розвитку 

готельної індустрії очевидні.  
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Мета та завдання статті. В Україні туристична індустрія як 

самостійний сектор економіки перебуває в стадії свого становлення. 

Спостерігається збільшення інвестицій у готельний бізнес, як основного 

компонента інфраструктури туризму. Тому необхідно визначити основні 

напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні з метою підвищення 

конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності на ринку 

готельних послуг.  

Багато високорозвинених країн, таких як: Іспанія, Швейцарія, Австрія, 

Франція, Бельгія побудували та підвищили свій економічний стан, значною 

мірою, за рахунок туризму. Під час цього багато залежало  від політики 

держави на ринку. З метою реалізації готельного потенціалу України  

необхідно вжити таких заходів:  

- забезпечити туристам комфортні й безпечні умови для приїзду та 

перебування в Україні;  

- проводити ефективну політику розвитку масового туризму;  

- вжити заходів щодо поліпшення стану визначних пам'яток;  

- внести зміни в закони про землекористування,  

-закон «про систему якості обслуговування HASSP 

-закон про «безпеку продуктів харчування» 

- внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям суміжних 

галузей, щоб залучати інвестиції у відкриття нових об'єктів масового 

туризму. 

У своєму становленні готельний ринок України зіткнувся з низкою проблем. 

Однією з них є слабкість внутрішньої конкуренції, що пояснюється 

відсутністю вільних засобів та високих податкових ставок, через це складно 

забезпечити економічну стабільність, максимізувати прибуток, підвищити 

конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності на ринку 

готельних послуг, а також відсутність потужних міжнародних готельних 

мереж. Показник низької конкурентоспроможності готельних послуг 

формується за рахунок рівня ціни та якості послуг. Через високі податкові 
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ставки готелі змушені встановлювати високі ціни, які визначаються умовами 

конкуренції, станом, співвідношенням попиту та їх пропозиціями.  

У Польщі після приватизації готелів і проведення ринкових реформ 

кількість готельних номерів збільшилася на 50% у результаті появи нових 

підприємств, особливо у вигляді мереж. Розширення останніх збільшує 

продуктивність завдяки поліпшенню структури галузі й зміцненню 

конкурентних позицій на ринку. Врахувавши польський досвід, можна 

припустити, що продуктивність праці в українському секторі готельних 

послуг значно зросте, якщо змінити структуру галузі (повинні з'явитися 

готелі високої категорії в складі мереж і малі готелі сімейного типу). 

Необхідно відзначити зміни у стані наявності великих міжнародних 

готельних мереж на ринку України. Якщо раніше такі великі світові мережі 

як «Хілтон», «Маріотт», «Шератон», «Редиссон», «Кемпински», «Aккoр» 

вкладали гроші в будівництво готелів на території Туреччини та Єгипту, то 

тепер і Україна стає привабливою для вкладання інвестицій у готельний 

бізнес.  

Проведений аналіз свідчить про активізацію інвесторів у готельному 

сегменті комерційної нерухомості, а це, в першу чергу, стосується саме 

готельного ринку України. Таким змінам сприяє ціла низка причин, серед 

яких можна відзначити:  

 

- нездатність існуючих готелів задовольнити зростаючий попит на готельні 

послуги;  

- стабільне збільшення попиту на апартаменти світового рівня;  

- насичення сегментів ринку нерухомості з мінімальним терміном окупності;  

- збільшення капіталу інвестиційних компаній;  

- відносна стабільність української економіки;  

- зміни в зовнішній політиці;  

- поступова інтеграція держави в європейське й світове співтовариство;  

- поліпшення інвестиційного й бізнес-клімату в Україні;  
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- поступовий ріст бізнес-активності у середині країни,  

- збільшення частки ділових візитів із-за кордону;  

- ріст туристичної привабливості України.  

В нашій країні відбулися зміни у правилах обов'язкової сертифікації 

готельних послуг( ДСТУ 4268 Послуги туристичні, засоби розміщування) . 

Нові правила сертифікації впливають на динаміку розвитку готельного 

бізнесу та сприяють підвищенню якості послуг, що надаються. Це стане 

основою стабільності й процвітання готельного бізнесу в Україні. Необхідно 

зазначити, що в Україні, особливо у великих містах, у тому числі й у Києві, 

необхідно розвивати сегмент недорогих готелів з доступними цінами для 

людей із середнім рівнем достатку. З урахуванням підвищення внутрішньої 

ділової активності, у регіонах тризіркові готелі можуть бути привабливими і 

іноземному інвесторові. Сьогодні все більше міжнародних операторів 

виявляють цікавість до керування вже готовими об'єктами. Міжнародний 

оператор дозволяє готелю швидше інтегруватися в міжнародні мережі, 

гарантує впізнаність бренду, надає доступ до міжнародних систем 

бронювання. Кількість готелів можна збільшити за рахунок реконструкції та 

модернізації вже існуючих. Проводячи об'єктивний аналіз існуючої бази, 

можна відмітити, що вона спроможна задовольнити потреби в готельних 

місцях. Для цього необхідно привести у відповідний стан побудовані раніше 

готелі, звернути увагу на об'єкти незавершеного будівництва, відомчі 

будинки й гуртожитки.  

Готельний бізнес в Україні перспективний як мінімум за чотирма 

причинами. По-перше, в країні спостерігається підвищення ділової 

активності, яке  неминуче викликає збільшення обсягів "ділового туризму"  

внутрішнього, та в'їзного. По-друге, підвищення доходів населення України 

призводить до збільшення кількості людей, які подорожують, що викликає 

необхідність збільшити засоби розміщення та надання якісних готельних 

послуг. По-третє, Україна, що заявляє про свою інтеграцію до європейського 

простору, поступово стає привабливою для європейців. По-четверте, 
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скасовує готельний збір, що призведе до зниження податкових обов’язків для 

отелів. Представники іноземного капіталу в цілому оцінюють український 

ринок готельного бізнесу як складний, але перспективний для інвесторів і 

більше уваги приділяють можливості реалізації проектів у регіонах країни. 

Під час цього найцікавішими в плані реалізації проектів є такі великі міста, 

як: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса й Крим. Таким чином, 

український готельний ринок має великі прерогативи і є одним із самих 

перспективних у Східній Європі, але за всього потенціалу розвитку 

готельного бізнесу в Україні, кількість наявних готелів недостатня для країни 

з високою інвестиційною привабливістю, багатим історичним минулим і 

великими туристичними можливостями. 
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У статті визначено поняття Scrum-системи та наведено сутність цієї 

методології. Розкрито зміст основних категорій методології Scrum. 

Окреслено можливості та недоліки Scrum-системи. 
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В умовах сучасності, коли більшість процесів у різноманітних  сферах  

тяжіють до інтеграції, важко обійти стороною теорію менеджменту, а саме 

особливості управління проектами в ІТ-індустрії. Для того, щоб завершити 

роботу в заплановані терміни достатньо чітко організувати командну роботу. 

Важливим фактором являється цілісність та контроль за реалізацією проекту.  

Методологія управління Scrum дозволяє підвищити ефективність управління 

командою. 

Питання формування Scrum-системи знайшли своє відображення як у  

періодичній пресі, так і інтернет-виданнях, але питання інтеграції системи в 

інші сфери діяльності науковці обійшли увагою. 

У науковий обіг Scrum-термінологію ввели Хіротакі Такеучі та 

ІкуджироНонака, методологію розробив Джеф Сазерленд, а Кен Швабер 

формалізував для використання в індустрії розроблення програмного 

забезпечення [1]. Здебільшого в дослідженнях визначається термінологія, 

особливості організації Scrum, його переваги та недоліки порівняно  з 

традиційним підходом до організації трудового процесу. 

Система націлює увагу на мотиваційні механізми команди, а не 

керівника, що відповідає сучасному баченню теоретиків на модель людської 

мотивації на роботі, її варто запозичити для інших сфер, не пов’язаних із 

програмуванням. Із цієї позиції це питання  досліджується вперше, чим і 

обґрунтовується актуальність дослідження. 

Метою статті є визначення складників системи Scrum, які доцільно 

інтегрувати в інші галузі, та розроблення основних характеристик діяльності, 

за яких використання методології буде найбільш ефективним. Завданням є 

висвітлення результатів дослідження усіх аспектів створення, використання 

та результативності методології Scrum. 
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Scrum (з англ. «scrum» означає «сутичка») – це методологія управління 

проектами, що належить до гнучких підходів у розробленніпрограмного  

забезпечення. Про Scrum, як правило, говорять саме в IT-контексті, хоча 

застосовуватися він може в різноманітних галузях, якщо за самою своєю 

суттю проект і Scrum «сумісні» [2]. 

Scrum – методологія управління, яку можна використовувати для 

організації команди і досягнення результату більш продуктивно і з більш 

високою якістю за рахунок аналізу  виконаної роботи і коригування напрямів 

розвитку між ітераціями (короткими інтервалами часу) [2]. Методологія дає 

змогу команді обирати завдання для виконання, враховуючи бізнес-

пріоритети та технічні можливості, а також вирішувати, як їх ефективно 

реалізувати. Це дає змогу створити умови, в яких команда працює із 

задоволенням і максимально продуктивно. Наприклад, можливість 

самостійного вибору обсягів і шляхів вирішення завдань без зовнішнього 

тиску дає змогу всім учасникам команди відчути себе активними гравцями, 

залученими у процес, а не простими виконавцями, від яких вимагається лише 

чітка реалізація доручень[3]. 

Scrum фокусується на постійному визначенні пріоритетних завдань, 

ґрунтуючись на цілях бізнесу, що збільшує корисність і прибутковість 

проекту на його ранніх стадіях. Оскільки за ініціації проекту його 

прибутковість визначити майже неможливо, Scrum пропонує концентрувати 

увагу на якості розробки та до кінця кожної ітерації мати проміжний 

продукт, який можна використовувати, нехай і з мінімальними 

можливостями (наприклад, дизайн сайту, який можна показати на 

презентації). 

Методологія Scrum орієнтована на те, щоб оперативно 

пристосовуватися до змін, що дає змогу команді швидко адаптувати продукт 

до потреб замовника. Така адаптація досягається за рахунок отримання 

зворотного зв’язку за результатами ітерації: маючи після кожної ітерації 

продукт, який вже можна використовувати, показувати й обговорювати, 
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легше збирати інформацію і робити правильні коригування, змінювати 

пріоритети вимог. 

Наприклад, якщо дизайн сайту показати потенційним користувачам, то 

з’явиться багато питань, на підставі яких можна  скоригувати те, що вже 

написано або ще не реалізовано, зрозуміти, що більш важливо користувачеві. 

Девіз Scrum – «аналізуй і адаптуй»: аналізуй те, що отримав, адаптуй наявне 

до реальної ситуації, а потім знову аналізуй. Чим менше формалізму, тим 

більш гнучко й ефективно можна працювати – це основний принцип цієї 

методології. Але формальних процесів має бути досить для організації 

ефективної взаємодії та управління проектом. Формальна частина Scrum 

складається із трьох ролей, трьох практик і трьох основних документів 

(Рис. 1) 

 

 

Рис. 1 Основні категорії методології SCRUM [3] 

 

Особливістю методології Scrum є акцент на багатофункціональну 

команду, що самостійно організовується. Цей підхід корисний для інших 

сфер, але для вдалого використання цієї системи діяльність (проект) має 

відповідати таким умовам, як: 
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– гнучкі терміни і бюджет; 

– творчий проект, націлений на створення багатогранного продукту; 

– нетривіальний, довгий, складний проект, що знаходиться у процесі розвитку; 

– клієнт, що розуміє суть Scrum і схвалює цей підхід; 

– технічно компетентний ProductOwner  із готовністю і можливістю 

виконувати свої функції у проекті; 

– спрацьована, професійна, відповідальна команда з ентузіазмом і низьким 

рівнем особистих потреб у роботі; 

– з погляду особистих якостей для Scrum більше підходять «командні гравці»: 

фахівцям необхідно весь час перебувати у контакті для пошуку оптимальних 

рішень та ідей для поліпшення продукту [5]. 

Таблиця 1.Переваги та недоліки методології SCRUM 

Переваги Недоліки 

– підходить для поетапного 

розроблення продукту (немає ясного 

розуміння, що необхідно, але клієнт хоче 

отримати в результаті те, що йому 

потрібно); 

– дає змогу отримати потенційно 

робочий продукт у кінці кожної ітерації; 

– передбачає чітко регламентовану 

роботу – це безперервний циклічний 

енергійний процес, що перешкоджає застою 

у команді; 

– короткі ітерації дозволяють 

зосередити увагу замовника і команди на 

конкретному завданні і вирішити його з 

мінімальним ступенем непорозуміння; 

– дає змогу кожному члену команди 

зрозуміти терміни, плани, послідовність та 

суть продукту, а також напрям його 

розвитку; знати, яким саме завданням 

займаються колеги. 

– Scrum має невелику кількість досить 

жорстких правил, тому вступає в конфлікт    

з ідеєю клієнтоорієнтованістю, оскільки для 

клієнта не мають значення внутрішні 

правила команди розроблення, особливо 

якщо вони обмежують клієнта. 

– у системі Scrum не створюється план 

комунікацій та реагування на ризики, а 

отже, формальна протидія (юридична або 

адміністративна) порушенням правил Scrum 

стає складною або навіть неможливою. 

– опір на багатофункціональну 

команду, що сама організовується. За 

зниження витрат на координацію команди 

це приводить до підвищення витрат на 

відбір персоналу, його мотивацію, 

навчання. 

 

 

Варто відзначити, що Scrum найбільш ефективний на початкових 

стадіях великих проектів, коли необхідно фундаментально вибудовувати 

роботи проекту. Надалі можуть бути використані тільки частина практик 

Scrum і тільки частина первісної команди – гнучкі підходи це допускають і 

припускають. Також існують свої переваги та недоліки медології Scrum. 
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Прикладом сфер для часткового використання Scrum-системи можуть 

бути будівельна сфера  (етапність  ремонтних  робіт),   сфера обслуговування 

(планування свят) та навіть ведення домашніх справ. 

Необхідність інтеграції менеджерського підходу різних сфер 

привернуло увагу до вивчення методології Scrum – вона націлена не на 

результат, а на процес, отже, це інструмент досягнення цілей компанії. На 

сучасному етапі Scrum найбільше розкриває сучасне бачення теоретиками 

моделі людської мотивації на роботі, тому що орієнтується не на керівника, а 

на команду загалом. Кожен член команди сам вибирає собі завдання, команда 

сама визначає кількість завдань на одну ітерацію, а також повністю 

відповідає за їх виконання.  

Отже, досліджувана інтеграція дозволить керівникові підприємства 

підвищити ефективність управління своєю командою,  

завдяки регулярному аналізу виконаних робіт кожного члена команди і 

можливості вчасно коригувати напрямки проекту.  
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ООБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто напрямки підвищення ефективності управління 

асортиментною політикою підприємства). Запропоновано для 

використання з метою оптимізації процесу формування асортименту 

швейних виробів трьохмірну асортиментну матрицю. 

Ключові слова: асортиментна політика, управління асортиментом 

швейного підприємства , асортиментна матриця, АВС – аналіз, організація 

асортиментної політики. 

Наукові розробки з питань управління асортиментною політикою на 

виробничих підприємствах досліджували такі вітчизняні і зарубіжні вчені, 

зокрема: І. Ансофф, А. В. Войчак, Є. П. Градовим, Е. М. Забарна, Ф. Котлер, 

Л. О. Лігоненко, А. А Мазаракі, О. І. Марченко та ін. В той же час, практика 

показує, що потрібні глибокі наукові дослідження з питань організації 

асортиментної політики підприємства, перш за все, її розроблення та 

формування на підприємствах легкої промисловості. На даний час більшість 

вітчизняних підприємств легкої промисловості приймають рішення щодо 

асортименту, не маючи підґрунтя та інструментів, які б дозволили чітко 

визначити правильність чи хибність прийнятого рішення. Розробка 

теоретичної та практичної бази є необхідною для вирішення даного питання. 

Отже, дослідження на дану тематику є актуальним. 

          Асортиментна політика підприємства передбачає формування 

товарного асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на обраному 

ринку та забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства. 

https://habrahabr.ru/post/247319/
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Асортиментна політика встановлює зв’язок між вимогами ринку, з одного 

боку, та намірами і можливостями підприємства – з другого. 

У сучасних умовах зусилля усіх підприємств зосереджено на найбільш 

повному задоволенні попиту покупців та забезпеченні ефективної діяльності, 

яка значною мірою залежить від правильного, науково обґрунтованого 

формування асортиментної політики. Важливість і актуальність даного 

питання визначає вплив асортиментної політики на споживчі переваги та 

кінцеві фінансові результати діяльності підприємств постійно тримають 

проблеми, пов’язані з формуванням товарного асортименту, у полі зору 

фахівців галузі. Саме це свідчить про важливість та актуальність проблеми 

формування асортименту, яка досліджується.[1, c. 20] 

Аналіз складових системи управління асортиментом підприємства, з 

метою розробки удосконаленої моделі управління асортиментною політикою 

підприємства. 

Однією з найважливіших проблем сучасного функціонування 

підприємств легкої промисловості є відсутність у більшості українських 

підприємств гнучкої асортиментної політики. Нестабільність українського 

ринку легкої промисловості визначає необхідність не тільки адаптації 

асортименту підприємства до умов ринку, але й постійного корегування 

асортименту з врахуванням змін, що постійно відбуваються. 

Як відомо, асортиментна матриця - це повний перелік всіх товарних 

позицій, затверджених для виробництва на підприємстві в певний період 

часу, з урахуванням вимог асортиментної політики виходячи з особливостей 

підприємства. Асортиментна матриця зазвичай будується на основі виділення 

двох параметрів - ширини і глибини асортименту. Тобто для такої побудови 

характерна площина, що має двухмірний характер. Ширина зазвичай 

розглядається як кількість видів, різновидів і однорідних та різнорідних 

асортиментних груп.[2, c. 40] 

Глибина являє собою кількість модифікацій всередині асортиментної 

групи. У відповідності з цим підходом неможливий облік об'ємно-часових 

Х 
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характеристик асортименту. Виникає потреба ввести тривимірний підхід 

(схема якого  наведена на рис.1.) вертикальна вісь Z вісь відображення 

наповнення асортиментних груп моделям одягу.  

 короткостроковому періоді швидке реагування на попит може бути 

відображено параметрами характеристик по цій осі, тобто об'ємними 

характеристиками по кожному артикулу асортиментної групи. 

Мінімальний фрагмент асортиментної матриці для даної моделі, що має 

три виміри назвемо асортиментним модулем: 

1-ий параметр - асортиментна група по осі Х; 

2-ий параметр - модель (модифікація) по осі У; 

3-ій параметр - наповнення матриці - обсяг випуску продукції даної моделі 

(модифікації) в рамках асортиментної групи - по осі Z. 

 

 

Рис. 1. Запропонована трьохмірна асортиментна матриця для  підприємств 

швейної промисловості на прикладі ПрАТ «Володарка» 

 

Такий тривимірний модульний підхід дозволить не тільки чіткіше 

структурувати матрицю як сукупність різнонаповнених модулів, але і 

враховувати можливості швидкісної зміни матриці (по різних осях ця зміна 

можлива з різною швидкістю), а також і диференційовано підходити до 

аналізу факторів і їхнього впливу по різних осях.[3, c. 165] 
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Можливий розгляд планової асортиментної матриці з охопленням 

обраного горизонту планування - місяць або рік; або фактичної матриці, з тих 

чи інших причин, що відрізняється від планової. Коригування планової 

тривимірної матриці в процесі роботи може пояснюватися різними 

причинами: 

-  випаданням деяких моделей одягу з асортименту підприємства через 

порушення договорів з постачання сировини; 

-  скорочення або збільшення наповнення модуля під тиском зростаючого 

попиту; 

- збільшення замовлення або з інших причин. 

До особливостей асортиментної діяльності, що визначає її мінливість і 

принципи функціонування, відносяться: 

- залежність від зміни попиту, що обумовлені факторами зміни доходу, 

смакових вподобань, моди; 

- зв'язок з коливанням товарних запасів, викликаних короткостроковими 

циклами кон'юнктури; 

- ефективність асортиментної діяльності визначається не стільки 

екстенсивними заходами (підвищенням витрат на просування, коригування), 

скільки інтенсивними - вибором оптимальної матриці, що відповідає 

поточному моменту асортиментної матриці; 

- потреба в постійному перегляді, аудиті асортименту; 

- наявність тимчасового лага (часового проміжку) між витратами на 

оптимізацію асортименту та його результатами. 

Будь-яка зміна обумовлено потребою швидкої переорієнтації на нові 

орієнтири, іноді прийняттям поспішних рішень, неефективними витратами 

часу і сил на перестановку людей і устаткування переосмислення організації 

виробничого процесу, тому в процесі планування асортименту і створення 

матриці необхідний облік великого числа факторів, що дозволить точніше 

планувати асортимент на плановий період. Аналіз факторів легше проводити 

по осях асортиментної матриці. І, якщо параметр по вертикальній осі - 
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наповнення - може підпадати під швидкі зміни, наприклад підвищення 

змінності роботи і збільшення випуску готового одягу, то параметри на 

інших осях вимагають більш кропіткої роботи і детального опрацювання та 

іноді великих витрат. Але аналіз дозволить збалансувати всі ці показники, 

при їх комплексному розгляді.[4, c. 240] 

Найскладнішим моментом є не тільки правильний облік факторів, а й 

визначення оптимального співвідношення, як часткою асортиментних груп, 

так і співвідношенням об'ємних показників по модифікаціям. 

Частково цю проблему дозволяє вирішити  різноманітні методи аналізу 

асортименту. До основних з них відносяться відомі методи АВС, ХYZ-

аналізу, а також RFM, FMR. і метод маржинального аналізу. 

В основі AВС-методу лежить принцип Парето - 20% всіх товарів дають 

80% обороту. Щодо АВС-аналізу правило Парето може прозвучати так: 

надійний контроль за 20% позицій дозволяє на 80% контролювати систему, 

будь то запаси сировини і комплектуючих, або модельний ряд одягу, що 

випускає підприємство. АВС-аналіз - аналіз товарів шляхом ділення на три 

категорії: 

- А - найбільш цінні, 80% - продаж; 

- В - проміжні, 15% - продаж; 

- С - найменш цінні, 5% - продажів. 

Залежно від цілей аналізу може бути визначено довільну кількість груп, 

найчастіше виділяють 3 або 4. 

По суті, АВС-аналіз - це ранжування асортименту за різними 

параметрами. Ранжувати таким чином можна і постачальників, і складські 

запаси, і покупців, і тривалі періоди продажів - все, що має достатню 

кількість статистичних данних. Результатом АВС аналізу є групування 

об'єктів за ступенем впливу на загальний результат.[5, c. 280] 

АВС - аналіз ґрунтується на принципі дис-балансу, при проведенні 

якого будується графік залежності сукупного ефекту від кількості елементів. 

Такий графік називається кривою Парето, кривої Лоренца або АВС-кривої. 
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За результатами аналізу асортиментні позиції ранжуються і групуються в 

залежності від розміру їх вкладу в сукупний ефект. У логістиці АВС-аналіз 

зазвичай застосовують з метою відстеження обсягів відвантаження певних 

артикулів і частоти звернень до тієї чи іншої позиції асортименту, а також 

для ранжування  клієнтів за кількістю або обсягом зроблених ними заказів. 

Виходить, що саме тривимірна асортиментна матриця дозволить 

з'єднати в процесі проведення АВС - аналізу показники по трьох осях, не 

тільки виділяючи співвідношення ширини і глибини асортименту, але і 

доповнити їх показниками обсягом випуску по асортиментним групам. Крім 

цього яскрава візуалізація є перевагою даного підходу, що дозволяє глибше 

осмислити прийняті рішення  на досліджуваному підприємстві. 

З наведеного можна зробити висновок, що організація асортиментної 

політики на підприємстві – це важливий та кропіткий процес, спрямований 

на якомога краще задоволення потреб споживача та отримання очікуваного 

прибутку. Для розробки асортиментної політики керівникам підприємства 

необхідно застосовувати стратегічні рішення, за допомогою яких формується 

асортимент. 

Таким чином, запровадження розглянутої концепція тривимірної 

асортиментної матриці дозволить знизити витрати часу і сили на процес 

планування та коригування асортименту, що в результаті сприятиме 

максимального задоволенню попиту покупців швейних виробів та 

оптимізації асортименту. 
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ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

У статті визначено сутність поняття «реклама», як складової комплексу 

маркетингу. Розглядаються основні ключові  моменти рекламної діяльності 

торговельних підприємств, етапи  її організації та визначено основні 

проблеми розвитку рекламної діяльності  в Україні.  

Ключові слова: реклама, маркетингові дослідження,  рекламна діяльність, 

конкуренція, рекламне звернення, ефективність реклами. 

На сьогоднішній день все більш актуальною стає тема управління 

рекламною діяльністю торговельного підприємства та дослідження  етапів її 

організації, обумовлено це  складністю і невирішеністю ряду проблем, 

пов'язаних з процесом цілеспрямованої дії на рекламну діяльність. 

За останні роки рекламна діяльність в Україні, використавши  досвід 

зарубіжних країн, стала відігравати дуже важливу роль у розвитку 

суспільства та ринків. Реклама має вагомий вплив на свідомість споживачів 

та їх вибір, вона формує певні життєві стандарти, нові модні тенденції, 

відображає розвиток науки, техніки та розвиток суспільства загалом. 

Враховуючи дані фактори реклама повинна бути багаторівнево вивчена та 

усвідомлена.  
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Формування цілей статті полягає у визначенні поняття «реклама» та 

виявленні особливостей управління рекламною діяльністю на торговельному 

підприємстві. 

Останнім часом про розвиток та розв’язання питань стосовно  

управління рекламною діяльністю  присвячено доволі багато наукових праць 

відомих зарубіжних вчених таких як: Ф. Джефкінс, І.Л. Вікентьева, С.С. 

Гаркавенко,  Ф.Г. Панкратова, Н.С. Пушкарьова, І.Я. Рожкова, О.А. 

Феофанова, А.В. Вовчака та інші. Свої методики оцінки ефективності 

реклами, адаптовані до українських умов, запропонували такі учені, як: Є.В. 

Ромат, Т.О. Примак, Л.О. Попова, Р.М. Левешко, Т.І. Лук'янець. 

Проте, на нашу думку, аналізу управління рекламною діяльністю 

безпосередньо на торговельному підприємстві не було приділено достатньо 

уваги. Не було проаналізовано основних проблем, які постають перед 

підприємствами під час організації рекламної діяльності. Тому дана 

проблема є надзвичайно актуальною і потребує подальшого ґрунтовного 

дослідження. 

Термінологічна складність поняття «реклама» пов’язана з 

комплексністю категорії, що відображає найрізноманітніші сфери людської 

діяльності і наукового пізнання. 

Відомий спеціаліст із маркетингу Ф. Котлер, визначає  сутність реклами  

як «неособисту форму комунікації, що здійснюється за допомогою платних 

засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування» 

[5, с. 121]. 

Згідно зі Законом України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року 

«Реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 

формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати 

обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару» 

[3].  

Отже, ми можемо  сформулювати, що реклама – це певна інформація 

про товар, компанію,  місце та умови його продажу, зазвичай дана 
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інформація оплачувана, основною її метою є привернення уваги та 

стимулювання інтересу до рекламованого об'єкту. 

На сьогоднішній день більшість маркетологів вважають, що реклама це 

не лише інструмент для збільшення обсягів продажу товарів та інформування 

потенційних споживачів про їх існування на ринку. Це повідомлення про 

якість товару, його властивості, ціну, а також про переваги серед товарів - 

замінників  або товарів – аналогів, які пропонують конкуренти. 

Основна мета реклами полягає в передачі споживачеві інформації, 

приверненні уваги та стимулюванні його до дії. Недостатньо просто створити 

продукцію, важливо, щоб вона знайшла свого споживача. Саме тому 

рекламне звернення повинне повідомляти про щось цікаве, оригінальне та  

важливе для споживачів,  чого немає в рекламі інших товарів та послуг. 

Важливим критерієм звернення є те, що воно  повинно бути лаконічним, 

точним, правдивим, та виголошеним доступно і вчасно, щоб покупець 

звернув увагу саме на цей рекламований товар і придбав його. 

Варто наголосити на тому, що цілі реклами можуть змінюватися у 

зв’язку з проходженням товару його життєвого циклу :  

- стадія впровадження – інформування покупця про новинку; 

- стадія зростання – розвиток попиту; 

- стадія зрілості – нагадування про фірму, товари, знижки, розпродаж; 

- стадія спаду – реклама недоцільна, за винятком необхідності інформування 

про розпродаж [1, с.71].  

Реклама є дуже динамічною та чутливою до зовнішніх факторів сферою 

підприємництва. Саме тому своєчасне реагування на зміни у суспільстві 

щодо тенденцій, вподобань та ресурсів для впровадження рекламної 

діяльності є складовою успішного бізнесу. 

Посилення конкуренції торговельних підприємств  змушує до 

активізації рекламної діяльності та пошуку нових перспективних методів та 

форм реклами. За умови правильної організації, реклама є одним із найбільш 

ефективних способів збільшення обсягів збуту, підвищення 
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конкурентоспроможності, набуття певної кількості  постійних  клієнтів, які 

невдовзі залучають нових споживачів. 

Важливою складовою правильного планування та організації рекламної 

діяльності підприємства є раціональне використання праці і матеріальних 

засобів, що витрачаються на рекламу.  

Варто відзначити, що одним із ключових факторів ефективної рекламної 

комунікації є розуміння реакції цільової аудиторії на неї. Рекламодавцю 

варто чітко усвідомити якого рівня відомості і формування якого іміджу 

підприємства він бажає досягнути.  Оскільки, завдання реклами є доволі таки 

різноманітними: вихід на новий ринок, створення сприятливого враження 

про товар, стимулювання активізації збуту, презентація нового продукту, 

розширення уявлень споживачів про мету і способи можливого використання 

продукту тощо. 

Важливу роль в ефективності рекламної діяльності торговельного 

підприємства  відіграють маркетингові дослідження, які  проводяться в трьох 

основних напрямках: аналіз ринку, аналіз товару та вивчення споживачів. 

Слід відзначити, що для більш ефективного впливу на покупців реклама 

повинна використовувати досвід різноманітних галузей знань, таких як : 

маркетингу, лінгвістики, психології, літератури , журналістики та 

ін. Протягом усієї рекламної кампанії варто постійно стежити за 

ефективністю реклами, щоб, при необхідності, вчасно виправити 

стратегічний хід кампанії і реклама у кінцевому результаті досягла своєї 

мети. 

Дослідження результативності реклами повинне бути спрямоване на 

отримання спеціальних відомостей про суть і взаємозв'язок чинників, які 

слугують досягненню цілей реклами з найменшими витратами і 

максимальною віддачею, що дозволить усунути бездіяльну рекламу і 

визначити умови для її  оптимального впливу [2, с.98 ]. 
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Рис.1  Основні етапи організації рекламної діяльності 

Основу рекламної діяльності підприємства, як цілісної системи, складає 

програма організації управління рекламною діяльністю. Вона є цілісним та 

логічним процесом, в якому варто виділити її основні етапи,  рис. 1. 

Кожен з представлених етапів організації має свої певні особливості та 

потребує окремого аналізу. Планування, будь – якої,  рекламної діяльності 

розпочинається з проведення маркетингових досліджень, які є її початковим 

етапом. 

Наступним етапом є виділення цілей реклами. Основною ціллю 

просування  підприємства є ознайомлення потенційних покупців з 

продукцією та сприяння її збуту. Цілі рекламної кампанії можуть бути 

коротко-, середньо- та довгостроковими або ж мати одночасно 

короткостроковий і довгостроковий характер. До короткострокових цілей, які 

розраховані на один - два роки  відносять: розширення ринків збуту, 

демонстрація на ринку нового товару  та стимулювання нового попиту. До 

довгострокових цілей, які розраховані на три  - п'ять років відносять: 

збільшення продажів і активізація попиту, формування позитивного 

ставлення до  товару,  торгової марки та пошук нових ринків збуту.  

Відповідно до визначених цілей, на третьому етапі, підприємства 

проводять рекламні дослідження. Вони є широкомасштабною програмою, 

яка спрямована на визначення психологічно значимого змісту, який повинна 
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додати даному товару реклама, щоб потенційний покупець віддав йому 

перевагу між інших конкуруючих товарів на ринку.  

На четвертому етапі організації рекламної діяльності розробляються 

найефективніші стратегії та оцінюються наявні альтернативні варіанти. 

На п’ятому етапі створене рекламне звернення, відправляється на 

тестування та коригування відповідно до вимог міжнародної рекламної 

практики. 

Вибір засобів поширення рекламної інформації проводиться на шостому 

етапі. Тут  визначаються найефективніші  шляхи доведення бажаної кількості 

рекламних звернень до цільової аудиторії. 

На етапі розробки рекламного бюджету керівництво підприємства має 

прийняти рішення про фінансування, розробку бюджету та його виконання. 

На заключному етапі організації рекламної діяльності здійснюється 

оцінка рекламної кампанії. Для визначення ефективності реклами необхідно 

з’ясувати питання про те, до якого рівня реклама сприяє зростанню реалізації 

товарів. Це здійснюється шляхом співставлення витрат на рекламні заходи до 

досягнутих за їх допомогою результатів. Такий аналіз сприяє правильному 

вибору засобів реклами та часу їх проведення, а також більш обґрунтованому 

плануванню фінансових витрат на рекламу [4]. 

Ефективність управління рекламною діяльністю на підприємстві 

визначається ефективністю функціонування та використання кожного 

елемента системи управління, а саме: раціональністю структури 

застосуванням наукових, інноваційного характеру, методів управління, 

швидкістю, повнотою інформаційного забезпечення, кваліфікацією 

працівників, їхнім умінням творчо підходити до вирішення конкретних 

проблем управління. 

Проаналізувавши стан рекламної діяльності в  Україні нами було 

визначено та систематизовано основні  проблеми для її  розвитку (рис. 2). 
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Рис. 2 Проблеми розвитку рекламної діяльності в Україні 

Систематизація проблем розвитку рекламної діяльності підприємства 

робить очевидним, що їх вирішення в окремих нішах розвитку українського 

рекламного ринку сприятиме підвищенню її ефективності. 

Отже, можна дійти до висновку, що сучасний підхід до управління 

рекламною діяльністю відіграє важливу роль для будь-якого підприємства. 

Ефективне управління рекламною діяльністю – це цілеспрямована діяльність 

на об'єкт за допомогою різноманітних методів,  важелів  і стимулів упродовж 

тривалого безперервного процесу, що охоплює всі елементи системи 

управління рекламною діяльністю, а також усі чинники, які впливають на 

ефективність рекламних заходів.Тому варто постійно приймати науково – 

обґрунтовані  та збалансовані рішення щодо управління рекламною 

діяльністю. 
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У статті розглянуто діяльність підприємства та його ефективність 
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аналіз  його виробничих потужностей. Проаналізовано в які країни 

здійснюється експорт продукції та на скільки ПрАТ «Вінницький ОЖК» є 

конкурентоспроможним на ринку. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ефективність діяльності 

підприємства, конкуренція, експорт, виробничі потужності. 

Однією з найважливіших для більшості українських виробничих 

підприємств є проблема досягнення та збереження певного рівня якості та 

конкурентоспроможності продукції. Формування та підвищення 

конкурентоспроможності виробничих підприємств належить до пріоритетних 

завдань національного економічного розвитку. Конкуренція на ринку 

спонукає товаровиробників покращувати процеси виробництва, ефективніше 

використовувати ресурси, прискорює науково технічний прогрес, дозволяє 

найповніше задовольнити потреби споживачів. 

Цілями даної статті э висвітлення, що конкурентоспроможність 

підприємства є показником його ефективної діяльності і що конкуренція на 

ринку сприяє підвищенню конкурентоспроможності, а також показати вплив 

конкурентоспроможності підприємства на покращення якості продукції. 

Питання конкурентоспроможності виробничих підприємств було і 

залишається актуальним для науковців. Це підтверджують численні 

різнопланові роботи таких вчених як Арестенко В.В., Гарачук Ю.О., 

Кондратюк О. І. та інші. 

Для успішного функціонування будь-якого підприємства на ринку 

необхідно регулярно здійснювати оцінку його конкурентоспроможності. 

Така оцінка дає можливість визначити сильні та слабкі сторони 

підприємства, виявити його приховані потенційні можливості і, відповідно 

до цього, максимального удосконалити його стратегію функціонування [1].  

Конкурентним на ринку може бути тільки те підприємство, що володіє 

конкурентною перевагою в певному місці, у певний час, а також вмінням 

здобувати і підтримувати (зміцнювати) цю перевагу. Таким чином, 

конкурентоспроможність підприємств розуміється як:  
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 процес, в якому учасники ринку, прагнучи реалізації своїх інтересів, 

роблять спроби представити корисніші від інших пропозицій цін, якості чи 

інших рис, що впливають на процес укладання угоди;  

 здатність підприємства до стабільного розвитку в тривалій 

перспективі, а також прагнення до утримання і збільшення частки ринку;  

 здатність до підтримання власної системи намірів, мети чи вартості;  

 здатність до проектування, виробництва і продажу товарів, ціни яких, 

якість та інші особливості привабливіші від відповідних ознак товарів, 

пропонованих споживачам;  

 вміння досягати і утримувати конкурентну перевагу; 

 суперництво і співпраця, що одночасно призводять до освоєння 

важливих технологій, потреб та вимог клієнтів [2].  

Для того, щоб визначити наскільки успішним є підприємство на ринку, 

необхідно регулярно проводити його оцінку конкурентоспроможності. 

Розглянемо детальніше діяльність ПрАТ «Вінницький ОЖК» 

Будівництво підприємства розпочалось у 1951 році. Перша продукція – 

олія соняшникова була виготовлена в липні 1955 року, саломас і маргаринову 

продукцію почали виготовляти в 1961 році. В даний час Приватне акціонерне 

товариство «Вінницький олійножировий комбінат» є одним з найбільших і 

найпотужніших підприємств з переробки олійних культур і виробництва 

рослинних олій та жирів в Україні. Виробничий комплекс Товариства 

розміщений на одній промисловій ділянці площею 20,8га. 

Олія соняшникова рафінована дезодорована фасована  в 2016 році 

відвантажувалась  на експорт в  ОАЕ,  Ефіопію, Габон,  Ізраїль, Ліван, 

Єгипет, Китай, Анголу, Грузію та ін. Загальний об’єм експорту  олії 

соняшникової рафінованої дезодорованої фасованої  в 2016 році склав 2922,5 

тонн. 

Основними конкурентами ПрАТ «Вінницький ОЖК» є ГК «Кернел» 

(ТОВ Приколотнянський ОЕЗ) та ПАТ «Запорізький ОЖК». ПрАТ 
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«Вінницький ОЖК» посідає третє місце у рейтингу основних виробників олії 

соняшникової нерафінованої в Україні. 

Ефективність діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» виявлено у 

наступному: 

найбільше підприємство України та Європи  за виробничими 

потужностями з переробки насіння соняшнику; 

в 2016 році збільшено потужності підприємства з переробки насіння 

соняшнику до 3000 т/добу; 

найбільше підприємство України за виробничими потужностями з 

переробки насіння ріпаку; 

в 2016 році збільшено потужності підприємства з переробки насіння 

ріпаку до 1950 т/добу; 

найбільше підприємство України за виробничими потужностями з 

переробки бобів сої; 

в 2016 році збільшено потужності підприємства з переробки бобів сої 

до 1700 т/добу. 

Аналіз добової потужності переробки насіння соняшнику 

олійноекстракційним виробництвом ПрАТ «Вінницький ОЖК» показано на 

рисунку.  

 

Рисунок 1. Добова потужність переробки насіння соняшнику 

олійноекстракційним виробництвом ПрАТ «Вінницький ОЖК», т/добу за 

період 2005-2016рр. 



423 

Як показано на рисунку, добова потужність переробки насіння у 2016 

році зросла у багато разів порівняно з 2005, від 400 тонн до 3000 тонн за 

добу. Це свідчить про те, що з кожним роком підприємство функціонувало 

ефективніше та потужніше і не є винятком, що і в майбутньому цей показник 

буде збільшуватись і приноситиме більший прибуток. 

ПрАТ «Вінницький ОЖК» виробляє  широкий асортимент 

високоякісної  продукції, яка 

реалізується   великій    кількості    споживачів.  Асортимент продукції 

складає понад 75 найменувань. 

За 2016 рік вироблено 293 868 тонн олії нерафінованої (соняшникової, 

ріпакової та соєвої), що на 13,9% більше, ніж у попередньому році. 

Порівняно ж з 2008 роком обсяг виробництва олій у 2016 році зріс у 4 рази 

(на 220 898 т). 

Експорт олії соняшникової нерафінованої в 2016 році збільшився у 

порівнянні з 2015 роком на 10,98 тис. тонн і склав  240,272 тис. тонн. 

Продукція   ПрАТ «Вінницький ОЖК» реалізується в Україні та 

відвантажується на експорт  більше ніж в 20 країн світу. 

Визначаючи  потреби і очікування споживачів щодо якісних показників 

та асортименту продукції,  комбінат постійно розширяє  асортимент 

продукції та виробляє її як за ДСТУ,  так і  за власними Технічними умовами 

(ТУ). Власні ТУ гармонізовані з діючими ДСТУ, нормативними та керівними 

документами України щодо  якості та безпечності харчових та кормових 

продуктів, розширюють асортимент та продовжують строки 

придатності  продукції, яка виробляється. За ТУ виробляються та 

реалізуються під торговою маркою «Віолія» харчові продукти: олія 

нерафінована та рафінована дезодорована фасовані, кондитерські та 

кулінарні жири,  шортенінги, саломаси, замінник какао-масла, замінники 

молочного жиру.  Також за ДСТУ та  власними ТУ виробляються  кормові 

продукти (шроти),  жирні кислоти соапстоку. 
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На підприємстві впроваджуються безвідходні технології виробництва: за 

власними ТУ реалізуються  побічні продукти виробництва – гранульоване та 

негранульоване  лушпиння, соєва оболонка, зола та ін. 

В 2016 році з метою розширення асортименту продукції  розроблені ТУ 

на нові види продукції – харчова лляна олія, шрот лляний, порошки 

фільтрувальні жирні, глини вибілюючі та інші адсорбенти жирні. 

Проводиться підготовка до перероблення  нового для комбінату виду олійних 

– насіння льону. 

ПрАТ «Вінницький ОЖК» щорічно підтверджує якість своєї продукції 

на провідних українських та міжнародних дегустаційних конкурсах, 

неодноразово являвся переможцем Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» переможцем 

регіонального конкурсу «Краща торгова марка Поділля». Продукція 

підприємства має чисельні нагороди - золоті та срібні медалі, а також «Золоті 

зірки якості». ПрАТ «Вінницький ОЖК» є переможцем Конкурсу на кращі 

будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2013 році за 

будівництво нового олійноекстракційного заводу ОЕЗ-2 [3]. 

ПрАТ «Вінницький ОЖК» також здійснює свою соціально політику, що 

сприяє підтримці їх конкурентоспроможності.Озеленення території, 

підтримка та розробка проектів з облаштування мікрорайону, реконструкції 

рекреаційної зони поблизу комбінату.Постійна допомога в роботі дитячих 

творчих колективів, проведення фестивалів та забезпечення гідних умов 

навчання для дітей з обмеженими можливостями, підтримка спортивних 

заходів. За останні два роки створено близько160 нових робочих місць. За 

активну участь у громадському житті регіону та країни ПрАТ «Вінницький 

ОЖК» неодноразово отримував подяки від керівних організацій України та 

Вінницької області. 

Отже, у статті було проаналізовано рівень конкурентоспроможності 

підприємства, що показує на скільки воно ефективно діє. Оцінка 

конкурентоспроможності здійснена шляхом аналізу виробничих 
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потужностей підприємства. Висвітлено, що підприємство займається не лише 

виробничою діяльністю, а і соціальними проектами. Підприємство постійно 

проводить перевірку якості продукції, а також проводить розширення 

асортименту. Вдосконалює виробництво та вводить нові технології, бере 

участь у міжнародних виставкових заходах.  
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Не всі підприємства пристосуватися  до нових умов і вибрати правильний 

робочий потенціал і тому зазнали значних збитків.Звичайно – це невід'ємний 

результат зміни напрямку руху економіки, який обумовив появу нових 

проблем в економіці та для створення  нових робочих місць. 

Проте в реальній практиці  в даній організації підприємств є низка не 

вирішених питань які потрібно вирішити для кращої роботи,і підтримки 

працівників для спільної роботи і досягнення більшого прибутку. 

Управління персоналом на сучасних вітчизняних підприємствах засноване на 

тому, що люди в процесі трудової діяльності розглядаються одночасно в 

якості працівників, які забезпечують реалізацію економічних цілей 

підприємства, і як особистості, що належать до єдиної організаційної системі. 

Успіх роботи підприємства залежить від конкретних людей, їх знань, 

компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати 

проблеми, сприйнятливості до навчання. Тому для того, щоб підприємство 

функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати працівників, 

при цьому постійно контролюючи їх діяльність, використовуючи різні 

ефективні методи управління персоналом, засновані на наукових законах.     

Побудови ефективної системи управління персоналом – найважливіший 

інструмент розвитку сучасного підприємства. 

     Мета статті - дослідити і систематизувати принципи формування сучасних 

методів управління персоналом в умовах розвитку підприємства, які 

ґрунтуються не лише на загальних наукових законах, а й на закономірностях, 

властивих тільки цьому процесу. 

Сутність і значення управління персоналом, а також питання вдосконалення 

системи управління персоналом досліджувалися у працях таких вчених: 

Богині Д.П., Бородіної Є., Кибанова А.Я., Малюка О., та ін.. Так, питання 

«визначення цінності персоналу, підвищення його якості та ефективності 

використання» описує А.Я. Кибанов [1]. Малюк О. пропонує моделі 

поведінки підприємства, засновані на вдосконаленні управління персоналом 

[2]. Богиня Д.П. проводить теоретико-методологічне дослідження 
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конкурентоспроможності робочої сили, а також факторів, що впливають на її 

рівень [3]. Бородіна Є. розглядає «людський капітал як основне джерело 

економічного зростання» і аналізує «принципову різницю між сучасною і 

минулою практикою управління персоналом», відзначаючи «технократичні 

підходи до управління». У новій економічній парадигмі, в центр аналізу 

соціально-економічного розвитку ставиться здатність економіки до якісних і 

структурних змін, які прямо і безпосередньо закладені в людині [4, с.48]. 

     Відповідно до системного підходу, управління персоналом є частиною 

роботи управління підприємством в цілому. Однак воно займає в ній 

особливе положення у зв'язку зі специфікою об'єкта управління – людськими 

ресурсами. Основна увага в процес управління підприємством повинна 

приділятися формуванню та використання людського потенціалу, його 

розвитку на основі мотивацій і безперервного навчання. 

   Персонал підприємства – це особовий склад підприємства, що працює за 

наймом, що володіє якісними характеристиками і має трудові відносини з 

роботодавцем [5, с. 243]. До складу персоналу включаються також власники 

або співвласники підприємства, якщо вони беруть участь у діяльності 

підприємства своєю особистою працею і отримують відповідну оплату. 

    Управління персоналом – це комплексний, цілеспрямований вплив на 

колектив з метою забезпечення оптимальних умов для досягнення мети 

підприємства [1, с. 48]. 

    В сучасних умовах системи управління персоналом вирішуються такі 

основні питання: формування персоналу; оцінка працівників; планування 

ділової кар'єри, професійно-кваліфікаційного і посадового зростання 

працівників; підготовка персоналу, підвищення кваліфікації і перепідготовка 

персоналу; розробка ефективних систем трудової мотивації. 

   Потрібно відзначити, що сучасні концепції управління персоналом 

ґрунтуються на визнанні зростаючої ролі особистості працівника, знанні його 

мотиваційних установок, вмінні їх формувати і направляти відповідно до 

завдань, що стоять перед організацією [1, 2, 4]. 
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    Залучення персоналу, як одна зі складових роботи з управління працею 

безпосередньо на підприємстві, включає певні зовнішні та внутрішні функції 

управління персоналом на підприємстві. До зовнішніх функцій управління 

персоналом на підприємстві можна віднести наступні: 

    1. Працевлаштування – прийом на роботу, ознайомлення з робочим місцем 

та умовами праці, професійне та посадове просування, розірвання контракту. 

   2. Забезпечення безпечних умов праці та охорони здоров'я – медичне 

обстеження персоналу, програми страхування, відповідності вимогам 

безпеки праці . 

    3. Розвиток персоналу (людських ресурсів) – підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення взаємозв'язку з навчальними 

закладами, розробка концепції просування працівників по службі. 

    4. Організація заробітної плати та компенсацій – включає розробку рівнів і 

процедур виплат, встановлення персональних ставок погодинної оплати для 

робітників, розрахунок пенсійного забезпечення працівників підприємства. 

    5. Забезпечення трудових відносин – вивчення і підготовка контрактів між 

підприємством і найманими працівниками, угоди між профспілкою і 

адміністрацією. 

   6. Матеріальне стимулювання – весь комплекс питань з організації оплати 

праці, розробка і вдосконалення систем стимулювання, атестація робочих 

місць, розробка окремих статей колективного договору . 

   7. Соціальні питання – контакти з профспілковими організаціями, сприяння 

проведенню громадських заходів. 

   У рамках внутрішніх функцій управління персоналом на підприємстві 

розглянемо такі: 

    1 . Розподіл співробітників по робочих місцях – здійснюється на основі їх 

відповідності трудовим функціям, з урахуванням інтересів і схильностей , 

виявлених і вивчених в ході випробувального терміну або іншими методами , 

а також з урахуванням зовнішніх умов роботи . 
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    2. Контролінг персоналу – це сучасна концепція управління персоналом. 

Контролінг включає «розробку гіпотези досягнення економічної та 

соціальної ефективності управління працею; координацію різних заходів 

кадрової політики підприємства з загальною політикою його розвитку; 

підготовку інформації для прийняття обґрунтованих рішень» [2, с.21 ]. 

    3. Ротація, чи запланована зміна для працівника робочого місця – дозволяє 

уникнути монотонності, досягти найбільшої ефективності використання 

праці. 

    4. Планування кар'єри працівника – це здійснюване заздалегідь планування 

розвитку конкретного працівника за час його роботи на підприємстві, в тому 

числі визначення послідовності займаних ним посад за штатним розкладом. 

    5. Оцінка роботи співробітників – застосовується як для організаційного 

впливу на них , таки для матеріальної винагороди. 

    Керівництво співробітниками в управлінні працею здійснюється шляхом 

орієнтації на цільові установки і поведінку в цілях активізації праці 

працівника, у тому числі в незапланованих ситуаціях [5, с. 45] . Для того щоб 

ефективно управляти персоналом, підприємство повинно мати чітку мету і 

продуману стратегію власного розвитку. Враховуючи, що стратегія 

управління персоналом підприємства – це «генеральний напрямок дій, 

керівництво по відношенню до персоналу, що включає сукупність принципів, 

методів і форм організаційного поведінки, націлених на втілення в життя 

стратегії розвитку підприємства» [5, с.108]. Розглянемо основні принципи 

побудови системи управління персоналом з огляду на те, що принципи 

управління персоналом – це правила, основні положення і норми, яким 

повинні слідувати керівники і фахівці підрозділів управління персоналом при 

формуванні системи управління персоналом організації. 

    1. Первинність функцій управління персоналом. Склад підсистем системи 

управління персоналом, організаційна структура, вимоги до працівників і їх 

чисельність залежать від змісту, кількості і трудомісткості функцій 

персоналом  
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    2. Економічність . Передбачає найбільш ефективну і економічну 

організацію системи управління персоналом , зниження частки витрат на 

систему управління в загальних витратах на одиницю продукції, що 

випускається , підвищення ефективності виробництва. 

    3. Прогресивність. Відповідність системи управління персоналом 

передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам. 

    4. Перспективність. При формуванні системи управління персоналом слід 

враховувати перспективи розвитку організації , загальну стратегію. 

    5. Комплексність. При формуванні системи управління персоналом 

необхідно враховувати всі фактори , що впливають на систему управління. 

    Принципи управління персоналом в умовах розвитку підприємства 

являють собою «результат узагальнення людьми об'єктивно діючих 

економічних законів і закономірностей, властивих їм загальних рис, почав їх 

дії» [1, с.64]. Принципи об'єктивні, також як об'єктивні економічні закони. 

     Отже, сучасна кадрова політика підприємства в рамках стратегії повинна 

бути побудована на основі загальнонаукових та спеціальних законів, а також 

враховувати ринкові умови господарювання, бути комплексною, гнучкою, 

комфортною, прогресивною і т.д. Головна її мета полягає в забезпеченні нині 

і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом 

відповідних професій, фахівцями необхідної кваліфікації. Подальші розробки 

з досліджуваної проблематики мають бути спрямовані на вивчення 

зарубіжного досвіду управління персоналом в умовах розвитку підприємства 

та оцінку можливостей впровадження основних методів і принципів у 

вітчизняну практику. 
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ВДОCКОНАЛЕННЯ 

 В статті розглянуто особливості кадрової політики в управлiннi 

підприємством, уточнено основні завдання кадрової політики в управлiннi 

підприємством та удосконалення кадрової політики. 

 Ключові слова: завдання кадрової полiтики, кадрова політика, фактори 

вибору кадрової полiтики, вимоги до кадрової полiтики, підприємство, 

удосконалення кадрової політики. 

 Iнвеcтування в людські ресурси в умовах становлення ринкової 

економiки cтає довгоcтроковим фактором конкурентоcпроможноcтi, 

виживання i розвитку пiдприємcтв.  Найважливiша cкладова чаcтина 

стратегічно орiєнтованої полiтики органiзацiї - її кадрова полiтика, що 

визначає фiлоcофiю i принципи, реалiзованi керiвництвом по вiдношеню 

людcьких ресурсів [1, с.274 ]. 

Питання кадрової полiтики розглядалиcя в роботах А. Кiбанова, А. 

Єгошина, А. Колота, В. Cавченка, В.М.Петюх, В.В. Травина, Ф.I. Хмiля та 
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iнших фахiвцiв у cферi управлiння перcоналом . Не зважаючи на зазначенi 

доcлiдження, деякi теоретико- методологiчнi аcпекти кадрової полiтики 

потребують подальшого поглибленого доcлiдження [3, с. 181]. 

Метою статті є розробка рекомендацій щодо реформування кадрової 

політики підприємств, з метою підвищення конкурентоспроможності, 

результативності праці, впровадження оптимальних стилів, методів та 

способів управління. 

Розглянути особливості кадрової полiтики в управлiннi пiдприємcтвом, 

розкрити оcновнi завдання кадрової полiтики в управлiннi пiдприємcтвом та 

удосконалення кадрової політики підприємства. 

Кадрова політика – це специфічний набір основних принципів, правил і 

цілей роботи з персоналом, узгоджених зі стратегією країни, регіону, 

підприємства, за якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому 

середовищі  

Термін «кадрова політика» може розглядатися у широкому та вузькому 

змісті: 

– у широкому – це система принципів і норм, згідно з якими поєднуються 

людські ресурси та стратегія розвитку країни, регіону, підприємства, 

обумовлюючи всі заходи роботи з персоналом: підбір, прийом, оцінку, 

навчання, планування кар’єри  [6, с. 486]; 

– у вузькому – це система конкретних правил, побажань, обмежень у 

взаємозв’язках працівників, які можуть бути використані для вирішення 

конкретної проблеми у сфері менеджменту персоналу . 

     Існують такі основні критерії кадрової політики підприємства: 

1. Державний рівень – визначення місця і ролі кадрів у суспільстві, 

найважливіших напрямів і принципів роботи державних структур з кадрами, 

головних критеріїв їх оцінки, раціонального використання кадрового 

потенціалу країни, забезпечення високого професіоналізму управлінського 

процесу. 
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2. Рівень підприємства – забезпечення поєднання інтересів працівників з 

цілями підприємства, підвищення їх зацікавленості у вищій ефективності 

праці, поліпшення кількісних і якісних показників роботи .  

     Відповідно до вищенаведених критеріїв слід розрізняти тип кадрової 

політики підприємства, вибір якої визначає ті чи інші конкурентні переваги . 

     Пасивна кадрова політика виявляється тоді, коли організація не має чітко 

вираженої програми дій стосовно персоналу; коли кадрова робота зводиться 

до ліквідації негативних наслідків, особливо в конфліктних ситуаціях, коли 

керівництво, працюючи в режимі екстреного реагування, прагне загасити 

конфлікт будь-якими засобами без спроб зрозуміти причини та можливі 

наслідки; коли відсутні прогноз кадрових потреб, оцінювання праці та 

персоналу та діагностика кадрової ситуації в цілому . 

     Реактивна кадрова політика використовується керівництвом організацій, в 

яких здійснюється контроль за симптомами негативного стану в роботі з 

персоналом, причинами розвитку кризи: виникнення конфліктних ситуацій, 

відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили, відсутність мотивації до 

високопродуктивної праці. У руслі такої політики керівництво організацій 

здійснює заходи щодо локалізації кризи, виявляє причини, що призвели до 

виникнення кадрових проблем, діагностує поточні ситуації та використовує 

заходи екстреної допомоги [2, c. 321]. 

     Превентивна кадрова політика виникає тоді, коли керівництво організації 

має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації, проте не має засобів для 

впливу на неї. Кадрові служби таких організацій здійснюють діагностику 

персоналу, а також прогнозують кадрові ситуації на середньостроковий 

період, потребу в кадрах, розробляють цільові кадрові програми . 

     Авантюристична кадрова політика полягає в такому: 

1) керівництво не має якісного діагнозу кадрової роботи, але прагне впливати 

на ситуацію; 
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2) кадрова служба не має засобів прогнозування кадрової ситуації, але в 

програми розвитку організації включаються плани кадрової роботи, які не 

передбачають своєчасне усунення можливих змін ситуації; 

3) плани будуються на емоційних малоаргументованих заходах без 

попереднього та всебічного розгляду, а при різких змінах ситуації на ринку 

виявляється нездатність до швидкого здійснення перенавчання персоналу для 

роботи в нових умовах або залучення із зовнішніх. 

      Кадрова політика має забезпечити індивідуальний підхід до своїх 

працівників.  Основними завданнями кадрової політики є: 

– формування кадрового потенціалу, принципи та методи добору; 

– навчання та розташування кадрів; 

– профорієнтація та перепідготовка кадрів, проведення атестації та оцінки 

рівня кваліфікації; 

– підвищення кваліфікації персоналу; 

– підвищення освітнього рівня персоналу; 

– аналіз плинності кадрів [5, с. 497] . 

Таким чином, кадрову політику направлено на формування такої 

системи роботи з кадрами, яка орієнтувалася б на отримання не тільки 

економічного, але і соціального ефекту за умови дотримання чинного 

законодавства. 

Для підвищення ефективності кадрової політики вітчизняним 

підприємствам слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках 

роботи з персоналом: 

– створення центру навчання; 

– підготовка та перепідготовка кадрів; 

– проведення атестації керуючих працівників, спеціалістів та службовців, 

результати якої використовуються з метою забезпечення відповідності кадрів 

до зростаючих вимог; 

– робота з резервом кадрів; 

– систематична оцінка кадрів; 
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– розвиток корпоративної культури та стимулювання працівників; 

– розширення переліку видатків на соціальну підтримку співробітників . 

     Метою кадрової полiтики є забезпечення оптимального баланcу процесів 

вiдновлення та збереження кiлькicного i якicного cкладу кадрiв вiдповiдно до 

потреб cамої організації. 

    Основними цілями кадрової політики є: 

- своєчасне забезпечення організації персоналом необхідної якості й у 

достатній кількості; 

- забезпечення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством прав 

і обов’язків громадян; 

- раціональне використання трудового потенціалу; 

- формування і підтримання ефективної роботи трудових колективів. 

     Політика не вимагає безпосередніх дій, її формулюють для того, щоб  

лінійні і функціональні керівники керувалися нею, аналізували можливі 

наслідки своїх рішень з кадрових питань ще до їх прийняття . 

      Оcновними завданнями кадрової полiтики є: 

- cвоєчаcне забезпечення органiзацiї перcоналом певної якоcтi i кiлькоcтi 

вiдповiдно до cтратегiї розвитку органiзацiї; 

- cтворення умов реалiзацiї, передбачених трудовим законодавством прав та 

обов'язкiв громадян; формування i пiдтримка ефективної роботи 

пiдприємcтва; 

- кадрове планування, тобто визначення поточної або перспективної потреби 

пiдприємcтва в перcоналi вiдповiдних профеciйно-квалiфiкацiйних категорiй; 

- розробка заходiв щодо залучення та вiдбору перcоналу; запобігання 

плинноcтi кадрiв i аналiз причин цього явища; 

- cтворення поcтiйно дiючої cиcтеми профеciйної пiдготовки, перепiдготовки 

та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 

- здiйcнення cиcтематичної атеcтацiї перcоналу та забезпечення проcування у 

cлужбовiй дiяльноcтi; 
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- cтворення резерву для замiщення поcад бiльш виcокого рівня внеcення в 

кiлькicний та якicний cклад робочої cили оперативних змiн, яких вимагає 

упровадження новiтнiх технологiчних процеciв тощо [3, С. 179 - 180] ; 

     Виявлено, що головною метою кадрової політики  є забезпечення цих 

функціональних підсистем управління і виробничої системи підприємства 

необхідною кількістю працівників з певними якостями. Зміст кадрової 

політики не обмежується наймом на роботу, а стосується принципових 

позицій підприємства відносно підготовки, розвитку персоналу, забезпечення 

взаємодії працівника і підприємства. Тоді як стратегічна кадрова політика 

пов’язана з вибором цільових завдань, розрахованих на далеку перспективу, 

поточна кадрова робота орієнтована на оперативне вирішення кадрових 

питань. 

      Встановлено, що кадрова політика  поділяється на такі складові її 

елементи: 

- політика зайнятості – це забезпечення висококваліфікованим персоналом і 

створення привабливих умов праці і забезпечення безпеки, а також 

можливостей для просування працівників з метою підвищення міри їх 

задоволеності роботою; 

- політика навчання – це формування відповідної бази навчання, аби 

працівники мали можливість підвищити кваліфікаційний рівень і тим самим 

дістати можливість свого професійного просування; 

- політика оплати праці – це надання вищої заробітної плати, ніж на інших 

підприємствах, відповідно до здібностей, досвіду, відповідальності 

працівника; 

- політика добробуту – це забезпечення ширшого набору пільг і послуг, ніж у 

інших наймачів; соціальні умови мають бути привабливі для працівників і 

взаємовигідні для них і підприємства; 

- політика трудових відносин – це встановлення певних процедур для 

вирішення трудових конфліктів. 
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    Однією з причин недостатнього приділення уваги розвитку персоналу є те, 

що підготовка кадрів у межах підприємства потребує власних засобів, яких 

не вистачає у підприємства. Ще однією причиною недостатнього розвитку 

підготовки кадрів на підприємстві є небажання управлінців витрачати кошти 

на навчання персоналу, через можливу зміну роботи останніми, власне 

побоювання втратити витрачені кошти [5, с. 489]. 

     Наукове обґрунтування моделі ієрархічної системи трудової діяльності 

дається на основі завдань коректує оптимізації трудових процесів, що 

дозволяє оцінювати працездатність моделей оплати і стимулювання праці і їх 

відповідність соціально-економічним рекомендаціям, а крім того, вирішувати 

з використанням математичних методів проблеми трудових відносин у 

системі «працівник - роботодавець»[Рисунок 1 - Модель стратегії кадрової 

політики підприємства ] . 

    Оскільки компетентність персоналу є стратегічним ресурсом підприємства, 

то кадровий менеджмент має забезпечити необхідні умови для її формування 

і розвитку. Отже, необхідною умовою взаємодії підприємства і працівників є 

стабілізація складу найманих працівників підприємства. При цьому, 

враховуючи, що невпинний науково-технічний прогрес призводить до втрати 

актуальності знань найманих працівників, управлінці мають два шляхи для 

вирішення даної проблеми, а саме: 

- звільнення існуючого персоналу, який вже не відповідає критеріям 

конкурентоспроможності сучасного ринку, і підбір нового, який відповідає 

професійно-кваліфікаційним вимогам ринку; 

- безперервне підвищення кваліфікації і навчання найманих працівників. 

 Для якісного формування змісту стратегії розвитку персоналу 

підприємства  пропонуємо комплекс рекомендацій щодо: 

- мети та завдань стратегії розвитку персоналу, яка полягає у формуванні та 

підтримці кількісного та якісного складу персоналу підприємства, який 

найбільшою мірою відповідає вимогам виробництва, здатний вирішувати 

проблеми та забезпечує реалізацію конкурентної стратегії підприємства; 
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- стратегічних підходів до кадрового складу, відбору та залучення кадрів, що 

полягають у переході до формування двохярусної структури персоналу, яка 

складається із «кадрового ядра» (найбільш кваліфікованих та цінних 

працівників) та «периферійних» працівників, функції яких на підприємстві є 

менш значимими і відповідальними [7, с. 423]; 

- організації праці та забезпечення ефективного використання персоналу, яка 

передбачає створення сучасних робочих місць, підвищення якості життя, 

оцінювання відповідності персоналу посадам, які вони обіймають, та 

впровадження ефективних моделей організації робіт; 

- розвитку систем стимулювання персоналу підприємства, які включають 

матеріальні та нематеріальні стимули до праці і найважливіші стратегічні 

напрями роботи з мотивації персоналу; 

Кадрова політика повинна збільшувати можливості підприємства, 

реагувати на вимоги технології і ринку, що змінюються, в найближчому 

майбутньому. Вона має на меті створити згуртовану, відповідальну, 

високорозвинену і високопродуктивну робочу силу [4, с. 270]. 

Керівництву будь-якого підприємства слід також більше уваги 

приділяти такому заходу як планування кар’єри робітника, яке орієнтоване 

на визначення стратегії й етапів розвитку і просування фахівців. Цей процес 

полягає у зіставленні потенційних можливостей, здібностей і цілей людини, з 

вимогами організації, стратегією і планами її розвитку, що виражається в 

складанні програми професійного і посадового росту. Вiд того, наcкiльки 

ефективно керiвник виконує вci цi ролi, великою мiрою залежить уcпiх 

командної роботи. 

 У статті розглянуто рiзнi тлумачення cутноcтi кадрової полiтики. 

Визначено, що кадрова полiтика обґрунтовує необхiднicть викориcтання на 

практицi тих або інших конкретних методiв набору, розмiщення i 

викориcтання кадрiв, але не займаєтьcя детальним аналiзом їхнього змicту й 

cпецифiкою проведення практичної роботи з кадрами. В оcновi формування 

кадрової полiтики лежать аналiз cтруктури перcоналу, ефективнicть 
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викориcтання робочого чаcу, прогнозування розвитку виробництва i ринку 

працi. 

В сучасних умовах у секторі промисловості необхідно проводити 

безперервні зміни, пристосовуючи всі сторони виробничої діяльності до 

мінливої ситуації.      

Kадрова полiтика на діючому підприємстві – це оcновнi напрямки, 

форми, методи та критерiї роботи з перcоналом, cпрямованi на підвищення 

ефективноcтi його викориcтання i дiяльноcтi пiдприємcтва в цiлому. 

Визначено, що кадрова полiтика обґрунтовує необхiднicть викориcтання на 

практицi тих або iнших конкретних методiв набору, розмiщення i 

викориcтання кадрiв, але не займається детальним аналiзом їхнього змicту й 

cпецифiкою проведення практичної роботи з кадрами. 

Таким чином можна підкреслити, що головна мета удосконалення 

кадрової політики полягає в забезпеченні підприємства працівниками, що 

відповідають вимогам даного підприємства, їхньої професійної і соціальної 

адаптації. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено особливості формування стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. Зазначено сутнісні 

характеристики різних типів стратегій міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств. Проведено огляд чинників, які 

впливають на конкурентоспроможність підприємств на міжнародних 

ринках. 

Ключові слова: стратегія міжнародної конкурентоспроможності; поле 

міжнародних конкурентних стратегій підприємства, типи стратегій 

міжнародної конкурентоспроможності; міжнародна 

конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, чинники 

конкурентоспроможності. 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємств є визначним 

чинником перспективного розвитку виробничої системи країни на сучасному 

етапі функціонування ринкових відносин, що визначає ступінь залучення 

національної економіки до міжнародних економічних відносин. Міжнародна 

конкурентоспроможність являє собою важливу категорію ринкової 

економіки, яка характеризується можливістю й ефективністю адаптації 

підприємств до умов ринкового конкурентного середовища. Стратегія 
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міжнародної конкурентоспроможності відображає адаптивність підприємства 

до постійних змін зовнішнього середовища, а також можливість ефективного 

використання наявних внутрішніх резервів. У сучасних умовах 

господарювання особливу увагу треба приділити питанням забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств України, 

особливо на етапі значних ринкових трансформацій та інтенсифікації 

міжнародних відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

наукового знання про стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства  зроблено багатьма вітчизняними і зарубіжними науковцями, 

але з переходом країни до інтенсивного розвитку і підвищення значущості 

ефективного розподілу ресурсів на міжнародній арені багато питань стосовно 

стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства потребують 

подальшого дослідження й уточнення.  

Формування цілей статті. Метою статті є визначення особливостей 

формування ефективної стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства на міжнародному ринку.  

Виклад основного матеріалу. Стратегія міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства являє собою систему або комплекс 

теоретичних положень і практичних прийомів, які забезпечують 

підприємству конкурентні переваги на певну перспективу. Слід зауважити, 

що сучасні підприємства виходять на міжнародний ринок тоді, коли виникає 

бажання освоїти нові ринки, або необхідність досягнення більш низьких 

витрат. В кожному з перерахованих випадків стратегія виходу на 

міжнародний ринок повинна чітко відповідати ситуації, яка склалася. 

Зважаючи на це, конкуренція на міжнародних ринках пред'являє більш 

жорсткі вимоги до розробки стратегій, ніж на національному ринку. При 

цьому особливу увагу слід приділяти тому, наскільки смаки і надання 

переваг споживачів, збутові канали, перспективи зростання, рушійні сили і 

тиск конкурентів на світовому ринку відрізняються від умов національного 
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[1, с. 62].  До основних відмінностей ринку однієї країни від іншої слід 

додати чотири характерні особливості міжнародних операцій: різний рівень 

виробничих витрат; коливання валютних курсів; особливості торгівельної 

політики національних урядів; характер міжнародної конкуренції. Різниця в 

рівні виробничих витрат в різних країнах залежить від різного рівня оплати 

праці, продуктивності праці, інфляції, податкових ставок витрат на 

електроенергію, різницею у державному регулюванні. Низький рівень 

виробничих витрат досягається за рахунок дешевої робочої сили, 

законодавства, яке сприяє розвиткові виробництва або унікальних природних 

ресурсів. Компанії, які мають свої філіали в країнах з низьким рівнем 

виробничих витрат або співробітничають з виробниками цих країн, мають 

конкурентні переваги над тими, хто такої можливості не має. Конкурентна 

вигода від розміщення виробництв в країнах з низькими витратами 

виробництва особливо очевидна в державах з дешевою робочою силою. Так, 

для американських компаній, завдяки стійким позиціям долару США, більш 

вигідно розміщувати свої капітали у філіях за кордоном. З іншого боку, 

долар, який девальвує, може ліквідувати більшість переваг, які дають розмі-

щення виробництва за кордоном, і навіть підштовхнути іноземні компанії до 

розміщення заводів у США. Національні уряди застосовують різні заходи 

щодо регулювання міжнародної торгівлі і діяльності іноземних підприємств 

на ринках своїх країн. Для цього можуть вводитися імпортні тарифи та квоти, 

встановлюватися місцеві вимоги до товарів, які вироблені іноземними 

компаніями всередині цих країн, а також регулювати ціни на імпортні 

товари. 

Дослідження свідчать, що існують суттєві відмінності форм стратегій 

міжнародної конкурентоспроможності в різних галузях. Однією з таких форм 

є форма, яку називають багатонаціональною. Зазначена форма міжнародної 

конкуренції виникає тоді, коли конкуренція на одному національному ринку 

не залежить від конкуренції на іншому національному ринку. В такому 

випадку не існує світовий ринок, а є вибір самостійних національних ринків. 
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І конкуренція в кожній країні відбувається незалежно від конкуренції в 

інших країнах [2]. При глобальній конкуренції ціни і конкурентні умови 

різних ринків тісно пов'язані між собою. В результаті створюється дійсно 

світовий ринок. Компанії-конкуренти змагаються одна з одною на ринках 

різних країн. Особливо загострюється ця боротьба на тих ринках, де обсяги 

продаж великі і присутність на яких стратегічно важлива для забезпечення 

сильної позиції в глобальній галузі [2, с. 65].   

Важливою особливістю формування стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності є конкурентна перевага підприємство, з 

врахуванням якої розробляється найбільш оптимальна стратегія. Вибір 

стратегії міжнародної конкурентоспроможності диктується певними 

правилами і, в першу чергу, залежить від того, в рамках стандартного чи 

спеціалізованого бізнесу знаходиться ринкова ніша підприємства [3, с. 54]. У 

першому випадку підприємство займається випуском звичайних, найбільш 

поширених товарів та послуг. І тоді найважливішою характеристикою, яка 

визначає зміст її стратегії стає масштаб діяльності від локального до 

глобального. У другому випадку підприємство зосереджується на 

виробництві тих товарів або послуг, які рідко зустрічаються або зовсім 

відсутні на ринку товарів та послуг, при цьому можуть бути два шляхи: або 

пристосування до особливих запитів ринку, наприклад, врахування побажань 

окремих груп клієнтів; або дотримуватися протилежної лінії. - замість 

пристосування себе до вимог ринку спробувати змінити самі ці вимоги. 

Наприклад, створити принципово новий вид товарів або добитися 

радикальної зміни стереотипу поведінки у споживанні певної послуги [4, с. 

209].   

Розглянемо типізацію стратегій міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства. При виході на ринок підприємство обирає певний тип 

конкурентної політики. Відомі чотири основних типи стратегії міжнародної 

конкурентної політики, кожна з яких орієнтований на різні умови 

економічного середовища і різні ресурси, які знаходяться у розпорядженні 
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підприємства. Дотримуючись певної стратегії кожне підприємство по-

своєму, не так як інші, але однаково вдало пристосовується до вимог ринку. 

Всі вони потрібні для нормального функціонування економіки. 

Визначимо особливості кожної із стратегій. Віолентна ("силова") 

стратегія є характерною для підприємств, які діють у сфері крупного, 

стандартного виробництва товарів або послуг. Фундаментальним джерелом 

сили цих підприємств є те, що таке виробництво зазвичай можна налагодити 

більш ефективно і з меншими витратами, ніж виготовлення невеликих партій 

товарів, які будуть дуже відрізнятися один від одного. Крім того, віоленти 

використовують переваги, які створюються широкомасштабними науковими 

дослідженнями, розвинутою збутовою мережею та крупними рекламними 

компаніями. Патієнтна (нішова) стратегія є типовою для підприємств, які 

встали на шлях вузької спеціалізації. Вона передбачає виготовлення 

особливої, незвичайної продукції для певного (частіше) вузького кола 

споживачів. Ринкова сила компаній-патієнтів полягає в тому, що їх вироби 

стають незамінними для відповідної групи клієнтів. Комутантна 

(пристосовницька) стратегія переважає при звичайному бізнесі у місцевих 

(локальних) масштабах. Сила малого неспеціалізованого підприємства 

полягає в його кращій пристосованості до задоволення невеликих за обсягом 

(а іноді короткочасних) потреб конкретного клієнта. Експлерентна 

(піонерська) стратегія пов’язана зі створенням нових або радикальним 

перетворенням старих сегментів ринку. Це не просто вдосконалення товарів і 

послуг, а дуже ризиковий (але й неймовірно вигідний, якщо пощастить) 

пошук революційних рішень [5, с. 417].   

Існує типізація міжнародних стратегій конкурентоспроможності 

підприємства, яка включає шість стратегічних можливостей діяльності 

підприємствана світовому ринку, серед яких можливості: 

- передавати іноземним підприємствам право на використання її власних 

технологій або на виробництво і розповсюдження її продукції (у цьому 
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випадку доходи від міжнародної діяльності дорівнюють розміру 

одержуваних за угодою роялті);  

- зміцнювати національне виробництво (в одній країні) і вивозити 

товари на зарубіжні ринки, використовуючи як власні збутові канали, так і 

канали, які контролюються іноземними компаніями;  

- додержуватися багатонаціональної стратегії, для чого розробити 

особливу стратегію для кожної країни, де підприємства здійснюють свою 

діяльність для того, щоб вона відповідала запитам споживачів і 

конкурентним умовам цих країн;  

- додержуватися глобальної стратегії низьких витрат, коли підприємство 

прагне забезпечити низькозатратне виробництво на більшості або на всіх 

стратегічно важливих ринках світу. Компанія спрямовує свої зусилля на те, 

щоб її рівень витрат був більш низьким, ніж у конкурентів в рамках світового 

ринку; 

- дотримуватися глобальної стратегії диференціації. За такої стратегії 

підприємство диференціює свій товар за одними і тими ж характеристиками 

в різних країнах для створення постійного іміджу підприємства у світовому 

масштабі і для завоювання тривалих конкурентних позицій;  

- дотримуватися глобальної стратегії фокусування, коли метою стратегії 

підприємства є обслуговування ідентичних ніш на кожному стратегічно 

важливому національному ринку. Стратегічні дії компанії скоординовані в 

рамках світового ринку для досягнення постійної конкурентної переваги на 

цільових нішах на основі низьких витрат або диференціації [6].   

Висновки. Визначення особливостей формування ефективної стратегії 

міжнародної конкурентоспроможності підприємств є базою для розвитку 

економіки в цілому. Основний зміст цих особливостей полягає у створенні 

сприятливих умов розвитку в державі шляхом для залучення інвестицій, 

стабільної політичної ситуації в країні, стимулювання інноваційного 

розвитку підприємств, які здійснюють міжнародний бізнес. Також слід 

зауважити, що кконкурентоспроможність є одним з вагомих показників стану 
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підприємства як господарчої системи, який визначає перспективи його 

подальшого розвитку, можливість досягнення стратегічних цілей та завдань.  
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття присвячена вивченню наукових підходів аналізу ризиків при 

здійсненні експортної діяльності підприємства. Досліджено основні методи 

оцінювання ризиків експортної діяльності підприємства. Запропоновано 

метод кількісного аналізу ризиків експортної діяльності, який ідентифікує 

можливі види ризику, надає їм числове вираження. Це дозволяє суб`єктам 

експортної діяльності прийняти рішення щодо доцільності участі в 

зовнішньоекономічній операції. 

Ключові слова: ризик, кількісний аналіз, метод, експортна діяльність, 

підприємство. 

Постановка проблеми . Сучасний етап розвитку національної економіки 

характеризується активною участю вітчизняних підприємств у міжнародних 

економічних відносинах, що супроводжується нарощенням обсягів 

експортно-імпортних операцій, динамічною міграцією трудових, фінансових, 

технологічних ресурсів, обміном науково-технічними досягненнями тощо. 

Суб’єкти експортної діяльності, незважаючи на значні перешкоди 

адміністративного, митно-тарифного та бюрократичного характеру активно 

виходять на зовнішні ринки, започатковують та розвивають контакти з 

іноземними контрагентами. Особливістю здійснення експортної діяльності 

підприємства, є те, що дані підприємства знаходяться під впливом 

загальноекономічних та специфічних факторів ризику. В цих умовах 
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підприємства не мають цілковитої впевненості в результатах своєї діяльності, 

так як вони можуть не тільки отримати прибуток менший за очікуваний, але 

й зазнати значних збитків. Однак це зовсім не означає, що необхідно 

відмовлятися від прийняття ризикованих рішень, адже без ризику неможливо 

отримати прибутки. Суб’єкти експортної діяльності  повинні навчитися 

оцінювати ступінь ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику 

неможливо приймати рішення про діяльність в його умовах. 

Цілі статті.  Дослідження методів аналізу ризиків експортної діяльності 

підприємства, який дасть змогу ідентифікувати можливі види ризику, надати 

їм числове вираження та прийняти рішення щодо доцільності участі в 

зовнішньоекономічній операції. 

Аналіз останніх досліджень. Питання щодо аналізу ризиків на 

підприємстві висвітлені в працях багатьох авторів, зокрема таких, як 

Беднарська О.Р., Єрмаченко Є.В., Останкова Л.А., Бочарникова В. П.,  

Івченко І.Ю. Оцінка ризику являє собою найбільш відповідальний етап у 

процесі прийняття рішень щодо діяльності на міжнародних ринках. Від того, 

наскільки об’єктивно та всебічно вона виконана, залежить можливість 

отримання суб’єктами експортної діяльності в кінцевому результаті 

прибутків чи збитків. 

Виклад основного матеріалу. Експортна діяльність неможлива без 

ризику. Призначення аналізу ризику при здійсненні експортної діяльності 

підприємства – надати суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності необхідні 

відомості для прийняття рішення про можливий розмір фінансових втрат. 

Аналіз ризику - початковий етап, що має на меті одержання необхідної 

інформації про структуру, властивості об'єкта і наявних ризиків. Кількість 

інформації, що збирається повинна бути достатньою для того, щоб приймати 

адекватні рішення на подальших стадіях [1, c.43]. 

Аналіз складається з виявлення ризиків та їх оцінки. При виявленні 

ризиків визначаються всі ризики, властиві досліджуваній системі. Головне – 

не пропустити важливих обставин і детально описати всі істотні ризики. 
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Оцінювання є кількісним описом виявлених ризиків, у результаті чого 

визначаються такі їхні характеристики, як ймовірність і розмір можливого 

збитку. При проведенні оцінювання ризику потрібно сформувати перелік 

сценаріїв розвитку несприятливих ситуацій, і для різних ризиків побудувати 

функції розподілу ймовірності настання залежності від його розміру [1, c.45]. 

Тому основним методом аналізу ризиків при здійсненні експортної 

діяльності підприємства є кількісний метод. 

Множина принципів кількісного аналізування ризиків експортної 

діяльності зводиться до наступного: 

– величина втрат від різних видів ризику незалежна одна від одної. 

Даний принцип означає, що в тому випадку, якщо один із видів ризику 

переходить в категорію реалізованого, то втрати у випадку реалізації інших 

ризиків не змінюються; 

– реалізація певного виду ризику не обов’язково збільшує або зменшує 

ймовірність виникнення іншого виду ризику 

– максимально можливий збиток (втрати) у випадку реалізації 

конкретного ризику не повинен перевищувати фінансових можливостей 

суб’єкта експортної діяльності. Цей принцип ґрунтується на теорії 

оптимального ризику, який передбачає наявність ефективного ризику тільки 

в межах власних активів [2, c.67]. 

Під час автономного використання жоден з існуючих методів оцінки 

ризику не дає достовірних результатів про ступінь ризику. Так, 

використовуючи статистичний метод, можна розраховувати ступінь ризику 

практично для будь-якого напрямку діяльності, однак, це потребує наявності 

значної кількості даних, які не завжди є в розпорядженні підприємства. Збір і 

обробка даних можуть в деяких випадках обійтися дуже дорого. Навіть, якщо 

подія мала велику ймовірність в минулому, це ще не означає, що вона буде 

мати таку ж ймовірність і в майбутньому. 

Головна перевага методу аналізу доцільності витрат полягає в тому, що 

можна визначити конкретну статтю витрат, в якої ризик максимальний, а це 
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дасть змогу знайти шляхи його зниження. До недоліків такого підходу можна 

віднести необхідність значної кількості інформації для розрахунку 

коефіцієнта варіації та відсутність аналізу джерел виникнення ризику [3, c.9]. 

Експертний метод оцінки ризику застосовується за відсутності 

статистичних даних або в ході визначення ступеня ризику такого напрямку 

діяльності, який не має аналогів, що також не дає можливості аналізувати 

минулі показники. Особливість методу експертних оцінок визначається 

відсутністю строгих математичних доказів оптимальності одержаних рішень. 

Даний метод носить більш суб’єктивний характер в порівнянні з іншими 

методами [3, c.12]. 

Аналітичний метод не можна використовувати для оцінки ступеню 

ризику інноваційних проектів, так як він потребує наявності статистичної 

інформації про втрати від ризику за минулий період. 

Головні переваги методу використання аналогій: низька ціна та 

оперативність одержання інформації; можливість мати комплексне уявлення 

про сутність проблеми, яка цікавить; достовірність; наявність кількох джерел 

інформації; можливість ознайомлення з даними, самостійне одержання яких 

досить утруднене, а то й недоцільне. До недоліків можна віднести: 

негарантовану надійність інформації, можливість відсутності низки вкрай 

необхідних даних, наявність нерідко суперечливих показників; можливість 

старіння інформації; не завжди зрозуміла методологія проведення 

дослідження [4, c.55]. 

Необхідно здійснювати оцінку ризиків експортної діяльності 

підприємства, ґрунтуючись на комплексному застосуванні методів 

кількісного аналізування ризику з використанням системи індикаторів 

оцінювання ЗЕД підприємств. Зазначений алгоритм методу оцінювання 

ризиків експортної діяльності складається з восьми основних етапів. 

Етап 1. Визначення ключового параметру, відносно якого проводиться 

оцінка конкретного проекту. На цьому етапі підприємство одержує 

можливість вибору конкретного напрямку, виходячи із власних пріоритетів. 
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Наприклад, більш високий ступінь ризику і можливість одержання високого 

прибутку, низький ступінь ризику і більш низький прибуток. 

Етап 2. Відбір факторів, які впливають на діяльність фірми, а отже, і на 

ключовий параметр. Для врахування всього спектру факторів ризику на 

підприємстві повинна бути проведена комплексна робота зі збору і 

попередньої обробки даних про функціонування всіх підрозділів 

підприємства, визначення факторів ризику, які виникають в ході роботи 

кожного підрозділу, систематизації одержаної інформації, групування 

факторів ризику у відповідності з природою їх виникнення. 

Етап 3. Збір та аналіз необхідної інформації. Основні вимоги, які 

висувають до інформації – це точність, достовірність та оперативність. Обсяг 

інформації залежить від складності ситуації (для вирішення простих ситуацій 

її треба менше, ніж для вирішення складних перспективних завдань), а також 

від кваліфікації та досвіду особи, яка приймає рішення. 

Етап 4. Розрахунок ймовірності. Підприємство може оцінити 

ймовірність невдачі об’єктивним способом в тому випадку, якщо воно має 

досвід роботи в області подій, які визначаються. Об’єктивний метод 

ґрунтується на визначенні частоти, з якою той чи інший результат був 

одержаний в аналогічних умовах. Але не завжди підприємство володіє 

достатньою кількістю статистичної інформації. В цьому випадку ймовірність 

можна оцінити суб’єктивним способом. Суб’єктивна ймовірність є 

припущенням відносно певного результату. Цей метод визначення 

ймовірності небажаного кінця оснований на судженні і особистому досвіді 

керівника підприємства. 

Етап 5. Встановлення допустимого рівня ризику. Прийняття 

обґрунтованого рішення про допустимий рівень ризику – найбільш складний 

процес. Допустимий рівень ризику повинен визначатися виходячи із 

можливого розміру збитків (або недоодержання прибутку), пов’язаних з цим 

видом ризику. Основними правилами, на підставі яких здійснюється вибір 

того або іншого варіанту рішень, є: максимум виграшу; оптимальне 
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співвідношення виграшу та ступеня ризику; оптимальна ймовірність 

результату [5, c.293]. 

Етап 6. Визначення області ризику та можливості втрат. Втрати в кожній 

конкретній області ризику не можуть перевищувати встановленої межі. 

Безризикова область (коефіцієнт варіації дорівнює 0) характеризується 

відсутністю яких-небудь втрат та гарантованим одержанням планового 

прибутку. В області мінімального ризику (коефіцієнт варіації становить від 0 

до 25%) максимальні втрати, які може понести підприємство, не 

перевищуватимуть межі планового чистого прибутку. В області підвищеного 

ризику (коефіцієнт варіації становить від 25 до 50%) підприємство ризикує 

одержати прибуток, величина якого буде меншою його розрахункового рівня, 

але при цьому буде можливість виконати покриття всіх своїх витрат. Область 

критичного ризику (коефіцієнт варіації становить від 50 до 75%) пов’язана з 

можливістю втрат в межах валового прибутку і неповним покриттям всіх 

витрат. В області недопустимого ризику (коефіцієнт варіації становить від 75 

до 100%) підприємство може не тільки втратити виручку від реалізації, а й 

майно, тобто зазнати банкрутства [4, c.62]. 

Етап 7. Розрахунок індикаторів оцінювання зовнішньоекономічної 

діяльності. До системи індикаторів оцінювання експортної діяльності 

доцільно відносити такі: 

1. Прямий ефект від здійснення експортної діяльності ( Епр ), який 

відображає у грошових одиницях прибуток, фінансову результативність 

здійснення експортної операції: 

Епр = ЧД−Вс
(1) 

де ЧД – чистий дохід від експортної операції, грн. од.; Вс – сукупні 

витрати, пов’язані з експортною діяльністю згідно з умовами поставки 

Інкотермс-2010 [5, c.294]. 

Цей показник є первинним при визначенні доцільності виходу на 

зовнішні ринки, його позитивне значення свідчить про зростання добробуту 

підприємства та відтворення його капіталу. 
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2. Порівняльний ефект від здійснення експортної діяльності ( Епор ), 

який відображає абсолютну вигоду підприємства, отриману за рахунок 

здійснення ЗЕД, а не операцій на внутрішньому ринку:  

Епор = Епр −Пвн
   (2) 

де Пвн – прибуток, отриманий підприємством від аналогічних операцій 

на внутрішньому ринку, грн. од.[5, c.295] 

3. Рентабельність експортної діяльності (Р) відображає прибутковість 

експортних операцій, а саме: 

Р =  
Епр

ЧД
∗ 100%  (3) 

Цей індикатор характеризує кількість прибутку, що припадає на 1 грн 

чистого доходу, отриманого від експортної діяльності. При цьому важливо, 

щоб динаміка даного показника характеризувалась тенденцією зростання 

його значення. 

Етап 8. Прийняття рішення про реалізацію чи відмову від 

зовнішньоекономічної операції. Якщо рівень ризику значно перевищує 

допустимий, а максимальна величина втрат може призвести до значних 

збитків підприємства, від ідеї реалізації проекту краще відмовитися. У будь-

якому випадку, краще ще раз проаналізувати проведені розрахунки, так як 

можливо не всі фактори ризику були враховані або значно переоцінена їх 

роль. 

Отже, запропонований комплексний метод кількісного аналізування 

ризиків зовнішньоекономічної діяльності дає можливість ідентифікувати 

можливі види ризику, розрахувати ступінь ризику, визначити область ризику 

та величину максимальних втрат, провести пофакторний аналіз параметрів, 

які впливають на ризик та виявити можливі шляхи зниження його ступеня 

шляхом впливу на них. 

Висновки. Таким чином кількісний аналіз  ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічної операції – надати суб’єктам експортної діяльності 
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необхідні дані для ефективного прийняття рішень щодо доцільності участі в 

операції та передбачити заходи запобігання можливих фінансових втрат. 
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Діяльність підприємств ЗЕД, що працюють в сучасних умовах ринку, 

вимагає самостійного вирішення широкого кола проблем, серед яких 

важливе місце займає стратегічне планування. Здатність підприємства 

створити ефективну систему стратегічного планування, безумовно, може 

стати важливою перевагою в умовах жорсткої конкуренції і зростання 

інтернаціоналізації ринків. 

Будучи функцією управління, стратегічне планування є фундаментом, на 

якому будується вся система управлінських функцій, або основою 

функціональної структури системи управління. Стратегічне планування є 

інструментом, за допомогою якого формується система цілей 

функціонування підприємства і об’єднуються зусилля всього колективу 

підприємства задля її досягнення. 

Серед українських і зарубіжних дослідників, які зробили значний внесок 

у розвиток і вивчення теорії і практики стратегічного планування, є: 

Д. Абелл, Алексєєва М.М., І. Ансофф, Винокуров В.А., Віханський О.С., 

Гриньова В.Н., М. Портер, Святненко В.Ю., Дж. Стрікленд, А. Томпсон, 

Уотермен Д.Р., Уткін Е.А., Х. Хершген, Фатхутдінов Р.А. та ін. 

Метою статті є узагальнення і систематизація теоретичних уявлень про 

стратегічне планування, дослідження тенденцій у розвитку стратегічного 

планування, його місця і ролі у функціонуванні підприємства. 

Теорія стратегічного планування отримала розвиток в 60-і роки. Це 

стало початком нового етапу розвитку теорії управління та планування. 

Стратегічне планування, що прийшло на зміну довгостроковому плануванню, 

відрізняється від нього. Основною відмінністю – в трактуванні майбутнього є 

те, що в системі довгострокового планування робиться припущення, що 

майбутнє можна передбачити, виходячи зі сформованих тенденцій зростання. 

Керівники підприємств зазвичай виходять з того, що в перспективі показники 

діяльності поліпшуться. Тому при плануванні зазвичай ставляться 

оптимістичні цілі. 
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Поняття «стратегія» прийшло в бізнес з військової області. З військової 

точки зору, стратегія – це частина військового мистецтва, що визначає 

загальний характер збройної боротьби з метою досягнення перемоги. Багато 

управляючих, а також деякі вчені сумнівалися в корисності нового поняття. 

На їхніх очах протягом півстоліття американська промисловість чудово 

обходилася без усякої стратегії, і вони задавали питання, навіщо вона раптом 

стала потрібна і яка від неї користь підприємству. 

За своєю суттю стратегія являє набір правил, якими керується 

організація при прийнятті управлінських рішень. Існує чотири різні групи 

правил: 

- правила, використовувані при оцінці результатів діяльності фірми в 

сьогоденні і в перспективі. Якісну сторону критеріїв оцінки зазвичай 

називають орієнтиром, а кількісний вміст – завданням; 

- правила, за якими складаються стосунки фірми з її зовнішнім 

середовищем, що визначають, які види продукції і технології вона буде 

розробляти, куди і кому збувати свої вироби, яким чином добиватися 

переваги над конкурентами. Цей набір правил називається продуктово-

ринковою стратегією чи стратегією бізнесу; 

- правила, за якими встановлюються відносини і процедури усередині 

організації. Їх нерідко називають організаційної концепцією; 

- правила, за якими підприємство веде свою повсякденну діяльність, 

звані основними оперативними прийомами. 

Крім того, термін «стратегічне планування» почав активно 

застосовуватись в кінці 60-70-х рр. для того, щоб позначити різницю між 

поточним управлінням на рівні виробництва і управлінням, здійснюваним на 

вищому рівні. Необхідність фіксації такого розходження була викликана, в 

першу чергу, змінами в умовах ведення бізнесу. 

Розробка ідей стратегічного управління знайшла відображення в роботах 

таких авторів, як: М. Алексєєва, І. Бондаренко, Г. Крилова [1-3]. Провідною 

ідеєю, що відбиває сутність переходу від оперативного управління до 
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стратегічного, є ідея необхідності переносу центру уваги вищого керівництва 

на оточення, для того щоб відповідним чином і вчасно реагувати на зміни, 

що відбуваються в ньому. 

Можна вказати на декілька конструктивних визначень, які були 

запропоновані авторитетними розроблювачами теорії стратегічного 

управління. Віханський О.С. розглядав його як управління організацією, яке 

спирається на людський потенціал як на основу організації, яке орієнтує 

виробничу діяльність на потреби споживачів, гнучко реагує і проводить 

своєчасні зміни в організації, що відповідають збуренням з боку оточення і 

дозволяють досягти конкурентних переваг, і це дає можливість підприємству 

виживати в довготерміновій перспективі і досягти при цьому своїх цілей. На 

думку Д. Шендела і К. Хаттена, стратегічне планування – це процес 

визначення і встановлення зв’язку організації з її оточенням, що полягає в 

реалізації вибраних цілей і в намаганні досягнути бажаного стану 

взаємовідносин з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє 

ефективно і результативно діяти організації та її підрозділам». Згідно з 

Дж. Хіттенсом, стратегічне управління – це процес управління з метою 

реалізації місії організації шляхом управління взаємодією організації з її 

оточенням. Дж. Піро та Р. Робертсон визначають стратегічне управління як 

набір рішень і дій, спрямованих на формування та виконання стратегій, 

розроблених для того, щоб досягти цілей організації.  

Стратегічне управління являє собою процес, за допомогою якого 

менеджери здійснюють довгострокове керівництво організацією, визначають 

специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії для досягнення цих цілей, 

враховуючи всі релевантні (найсуттєвіші) зовнішні та внутрішні умови, а 

також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно 

розвиваються i змінюються [4, с. 43-45]. Стратегічне управління – 

багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який 

допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що сприяють 

балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі частини, та 
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зовнішнім середовищем, а також досягненню встановлених цілей [5, с. 16]. 

Узагальнюючи перераховане, можна зробити висновок що стратегічне 

управління це процес визначення та досягнення поставлених цілей за 

допомогою постійного балансування між потребами та можливостями 

організації та оточуючого середовища. 

Відповідно до процитованих визначень однією з найважливіших 

проблем сьогодення, яка потребує вирішення, є не лише усвідомлення 

керівництвом кожного підприємства сутності стратегічного управління як 

необхідного принципу збереження й розвитку підприємств у сучасних 

економічних умовах, як інструменту тривалого, постійного наближення 

організацій до вищого рівня якості продукції та управління, але й 

налагодження діалогу щодо розуміння цих аспектів кожним працівником. 

Стратегія розробляється не лише для вищого керівництва, вона є вказівником 

розвитку підприємства, тобто орієнтиром для кожного члена трудового 

колективу. Реалізація стратегії найбільшою мірою залежить від розуміння її 

суті кожним працівником. 

Стратегічне планування являє набір процедур і рішень, за допомогою 

яких розробляється стратегія підприємства, що забезпечує досягнення цілей 

функціонування підприємства. Логіка цього визначення така: діяльність 

апарату управління і прийняті на її основі рішення формують стратегію 

функціонування підприємства, яка дозволяє фірмі досягти своїх цілей (рис. 

1). 

 

Рис. 1. Алгоритм логіки стратегічного планування 

Процес стратегічного планування є інструментом, за допомогою якого 

обґрунтовуються управлінські рішення в області господарської діяльності. 

Його найважливіше завдання – забезпечити нововведення і організаційні 

зміни, необхідні для життєдіяльності підприємства. Як процес стратегічне 

планування включає чотири види діяльності. До них відносяться: розподіл 

Дії, процедури Рішення Стратегія Цілі фірми 
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ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація та 

регулювання, організаційні зміни (рис. 2). 

 

Рис. 2. Функціональна структура стратегічного планування 

 

Стратегічне планування можна розглядати як динамічну сукупність 

шести взаємозалежних управлінських процесів, що логічно випливають один 

з іншого. У той же час існує стійкий зворотній зв’язок і вплив кожного 

процесу на інші. 

Процес стратегічного планування включає: 

- визначення місії підприємства, організації; 

- формулювання цілей і завдань функціонування підприємства, 

організації; 

- оцінку і аналіз зовнішнього середовища; 

- оцінку і аналіз внутрішньої структури; 

- розробку і аналіз стратегічних альтернатив; 

- вибір стратегії. 

Основна перевага стратегічного планування полягає в більшій мірі 

обґрунтованості планових показників, в більшій ймовірності реалізації 

запланованих сценаріїв розвитку подій. 

Таким чином, будучи функцією управління, стратегічне планування є 

фундаментом, на якому будується вся система управлінських функцій, або 

основою функціональної структури системи управління. Стратегічне 

планування є інструментом, за допомогою якого формується система цілей 

Функції стратегічного планування 
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функціонування підприємства і об’єднуються зусилля всього колективу 

підприємства по її досягненню. 
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Сучасні підприємства велике значення приділяють мотивації 

співробітників, так як в залежності від того, наскільки трудовий потенціал 

мотивований, будуть видні і результати його діяльності. Основним завданням 

менеджерів стає повне задіяння в роботі всього потенціалу робітників. 

Причому менеджери розуміють, що матеріальне стимулювання не підвищує 

лояльність і відданість компанії. Проте, партисипативне управління є ключем 

до вирішення цього завдання. 

Термін «participative management» запозичено з зарубіжної літератури, 

дослівно означає керівництво, що засноване на співучасті працівників в 

управлінні підприємством. Партисипативне управління - це один із видів 

управління, який заснований на участі найманих працівників в управлінні 

підприємством; один із сучасних методів управління в менеджменті . [1, 

с.12]. 

Даній темі було присвячено велика кількість наукових робіт, таких 

видатних вчених як: Горлатий М., Бугуцький О., Єськов А., Жалило Б., 

Докучаєв О., Самоукина Н., Якубенко В., Сімакова Ю. та багато інших. 

Суть такого управління полягає в тому, що при ньому співробітники 

підприємства включаються в процес управління, беруть участь в його  

діяльності, приймають рішення з низки питань. Причому якщо співробітник 

має право голосу, бере участь в діяльності підприємства, отримуючи за це 

винагороду, тоді він буде працювати більш якісно і продуктивно. Робітник, з 

думкою якого рахуються, ідеї якого впроваджуються, буде краще ставитися 

до місця своєї роботи і буде працювати з повною віддачею. 

При партисипативному управлінні персонал може обговорювати з 

керівником цілі і завдання, які йому буде необхідно виконати. Співробітники 

організації можуть сформувати робочі групи з тих робітників, з якими їм 

було б приємно і комфортно працювати. Крім цього співробітники можуть 

висувати свої ідеї та пропозиції щодо удосконалення роботи підприємства в 

цілому. Причому висунення ідей винагороджується. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Ознакою партисипативного управління на підприємстві є відносини між 

робітниками та керівниками засновані на партнерстві. Партисипативне 

управління підвищує продуктивність праці, реалізує соціальні потреби 

працівника, сприяє підвищенню ефективності управлінських рішень. 

Партисипативне управління це ефективний спосіб використання потенціалу 

підприємства, його управління та розвитку [1, с.13-14]. 

Партисипативне управління це однин із ефективних способів побудови 

системи мотивації працівників підприємства, що дає змогу покращити його 

діяльність, вчасно виявити та усунути недоліки управлінських рішень. 

Партисипативне управління доцільно розглядати як управлінську 

діяльність, яка грунтується на включенні об'єкта управління в процес 

підготовки та прийняття рішень і являє собою істотний аспект 

демократизації основних сфер життя суспільства (політичної, економічної, 

духовної). Основними умовами розвитку партисипативних процесів є: 

демократизація соціальних відносин; зорієнтованість загальносоціальних і 

галузевих цілей на розвиток показників людського потенціалу; розвиток 

організаційної культури і перехід від бюрократично-ієрархічного до 

адаптивного типу. Партисипатія управлінської діяльності в різних суспільних 

сферах може бути охарактеризована диференційовано стосовно до суб'єкта і 

до об'єкта управління. Ознаками партисипатії з боку керівника є: делегування 

виконавцям частини повноважень та ресурсів; участь працівників у 

плануванні, здійсненні організаційних змін, підготовці та прийнятті рішень; 

включення працівників у здійснення контрольних функцій; вплив виконавців 

на якість кінцевого результату діяльності; відкритість керівника у відносинах 

з підлеглими. З боку виконавців ознаками партисипатії є: наділення правами 

участі у прийнятті рішень і самостійного планування своєї діяльності (темпи, 

режим роботи, використовувані ресурси); делегування прав контролю та 

управлінської відповідальності; участь у вдосконаленні організаційної 

структури і виборі напрямів кооперування з іншими виконавцями; право на 

використання кінцевих результатів діяльності [2, с.34-35].   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8
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Партисипативне управління має ряд переваг, а саме: участь в управлінні 

співробітників призводить до підвищення якості прийнятих рішень, оскільки 

працівники можуть володіти тією інформацією, яка не відома керівнику. При 

такому управлінні персонал може проявити в повній мірі себе, показати свої 

знання і вміння, а також відчути свою значимість на підприємстві, таким 

чином підвищуючи мотивацію. В основі мотивації зазвичай присутні не 

тільки особисті досягнення кожного робітника, але і загальний результат 

роботи підприємства. Об'єднання співробітників по робочих групах 

найкращим чином може відбитися на корпоративному дусі компанії. 

Отже, партисипативний стиль управління призводить до [3, с.21]: 

- ефективної організації управління персоналом; 

- підвищення продуктивності праці; 

- взаємозалежності керівника та підлеглого; 

- мотивації праці робітників підприємства. 

Проте, партисипативний підхід крім переваг має і свої недоліки. Не всі 

люди в силу свого характеру, які бажають брати участь в управлінні 

підприємством і висувати ідеї та пропозиції, несучи за них відповідальність. 

Багатьом співробітникам набагато простіше виконувати роботу за вказівкою 

керівника. Залучення працівників до управління на підприємстві може не 

кращим чином позначитися на менеджерах, так як вони можуть втратити свій 

вплив на співробітників. Багато часу також буде йти на обговорення 

проблем, при цьому однозначного рішення може бути і не прийнято. Багато 

ідей та пропозицій персоналу підприємства можуть бути нераціональними і 

недоречними в силу недостатності знань. Тому керівникам фірми необхідно 

інформувати співробітників про стан справ в компанії, навчати персонал з 

метою поглиблення знань і висунення більш ефективних і актуальних 

пропозицій. Відсутність визнання ідеї працівника може викликати 

неоднозначну реакцію у співробітника, що висуває свої інноваційні 

пропозиції. Партисипативний стиль управління заважає керівнику приймати 

непопулярні рішення (звільнення, скорочення і т.д.). Тому керівникам 
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організації необхідно пояснювати, чому дана ідея не підходить в тій чи іншій 

ситуації [4, с.23]. 

Розглянувши всі плюси і мінуси партисипативного управління, можна 

зробити висновок, що таке управління не завжди є рятувальним засобом для 

поліпшення справ на підприємстві, але воно дозволяє побачити проблеми 

підприємства зсередини і спробувати вирішити їх не зусиллями однієї 

людини, а групою осіб, де кожен зможе проявити себе на благо підприємства. 

Керівники зарубіжних підприємств успішно застосовують методи 

партисипатії. Яскравим прикладом є підхід до управління, який активно 

втілюється в життя відомим концерном Toyota. Так його керівник 

характеризує процес добору кадрів: "... ви можете бути здивовані, але наш 

процес добору кадрів клопіткий, ретельний та навіть вимотуючий, це не 

система, покликана швидко заповнити існуючі вакансії. Ми шукаємо людей, 

здатних самостійно думати, вирішувати завдання, здатних працювати у 

команді. Коротше кажучи, ми потребуємо не сильних м'язів, а сильних 

мізків..."[5, с.80]. Отже, підприємство може досягти визначних результатів 

тільки за умови використовування всього потенціалу кожного із своїх 

працівників та надання їм можливості творчо мислити, поважати себе та 

пишатися собою. Люди працюють із повною віддачею не заради грошей або 

зі страху покарання, а заради морального задоволення. 

 Не всі вітчизняні підприємства готові впровадити і повністю 

усвідомити переваги цього методу. Все це тому, що служби управління 

кадрами воліють працювати за сформованою традиційною схемою. 

Велика частина українських підприємств ЗЕД, як довго діючих, так і 

недавно створених, використовує директивний метод управління. На таких 

підприємствах управлінські рішення приймаються одноосібно, зростання по 

кар'єрних сходах йде за рахунок «хороших зв'язків» з керівником, а не 

власних заслуг в роботі, часті порушення трудового законодавства є 

звичайною справою. Причиною, через яку надається перевага директивному 

методу, є сформований протягом багатьох століть національний менталітет 



465 

нашої країни, а також присутня досі радянська ідеологія на багатьох 

підприємствах. Внаслідок цього, менеджмент на таких підприємствах 

централізовано, адміністративний і носить характер формальності [5, с.83]. 

Для того щоб найбільш успішно впровадити партисипативне управління 

кадрами і підготувати співробітників до зміни підходу роботи в колективі, 

перш за все необхідно встановити заходи щодо заохочення індивідуальності 

в кожному працівникові компанії і усунути усталену недоступність керівника 

для нижчої ланки. Важливо створити якісну і діючу систему мотивації і 

постійне підвищення кваліфікації, щоб персонал став джерелом 

конкурентоспроможності компанії, відповідав сучасним вимогам до 

управління людськими ресурсами. 

Таким чином, партисипативне управління стало одним із сучасних 

ефективних методів менеджменту, що передбачає демократизацію, участь 

найманих працівників в управлінні підприємством, ефективним засобом 

використання потенціалу людських ресурсів організації та розвитку 

підприємства. Використання ідей партисипативного управління дає 

менеджерам ключ до побудови ефективної системи мотивації працівників 

підприємства.  
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Конкурентоспроможність підприємства є одним з важливих аспектів 

ринкового середовища, що сприяє адаптації підприємства до умов на ринку 

та мати можливість ефективно існувати в середовищі. В сучасному бізнесі 

конкурентоспроможність підприємства є запорукою його успіху, 

прибутковості і процвітання. Проблемою конкурентоспроможності 

підприємства як в країні заснування, так і за кордоном є високий 

конкурентний рівень інших підприємств, а також залежність від умов ринку. 

Конкуренція зростає, виробники намагаються отримати найвигідніші умови 
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для реалізації продукції чи послуг та отримати найвищий прибуток. І 

оскільки світ не стоїть на місті і постійно відбуваються зміни та 

нововведення, то це вимагає пошуку нових шляхів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Метою статті є визначення методів та шляхів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, а також узагальнення поняття 

конкурентоспроможності та виявлення факторів, що впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. 

Питанню управління та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства віддають увагу досить багато вчених та дослідників. Серед них 

Гарачук Ю.О., Филюк Г., Кошелупов І.Ф., Скорик О.В., Марцин В.С.  

У своїх роботах учені намагалися максимально конкретизувати 

визначення поняття управління конкурентоспроможністю, а також розробити 

методологію визначення його рівня на конкретних підприємствах. 

Конкуренція – одна з головних рис ринкового господарства. Саме вона 

створює умови для розробки і створення нових товарів і послуг. Між собою 

конкурують товари, товаровиробники, галузі, країни. Між цими рівнями 

конкуренції існує тісна залежність. Проблема підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства є актуальним питанням. Сучасний 

етап розвитку економіки України висуває якісно нові вимоги до управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Умови формування ринкових 

відносин в Україні, які характеризуються динамічністю зовнішнього 

середовища, зниженням платоспроможності населення, загостренням 

конкурентної боротьби, підвищенням рівня комерційного ризику, тяжким 

фінансовим станом більшості підприємств потребують пошуку засобів 

виживання підприємств та забезпечення їхнього ефективного 

функціонування [4].  

Управління конкурентоспроможністю підприємства стає все більш 

важливим в умовах ринкових відносин і на сьогодні є запорукою успішної 

підприємницької діяльності. В сучасній конкурентній боротьбі, за всієї її 
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гостроти та динамізму, виграє той, хто аналізує та змагається за свої 

конкурентні позиції. Щоб вижити у цій боротьбі, кожне підприємство має 

поставити перед собою задачу підвищення рівня конкурентоспроможності не 

лише своєї продукції, а й підприємства та його потенціалу [6]. 

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси 

підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно є більш 

прибутковим, ніж його головні конкуренти. Для підтримки такого стану 

керівництво підприємства повинно вміти відслідковувати зміни, що 

відбуваються в умовах господарювання і проводити відповідні перетворення 

в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими 

перетвореннями можуть бути: зміна товарної політики, впровадження нових 

технологій, диверсифікація виробництва, зміна організаційно-правового 

статусу підприємства, модернізація форм збуту продукції, вихід на нові 

ринки, створення спільних виробництв. 

Конкурентоздатність підприємства залежить від ряду таких факторів, як:  

 конкурентоздатність товарів підприємства на зовнішньому і 

внутрішньому ринках; 

 вид товару та його асортимент; 

 місткість ринку (кількість щорічних продажів); 

 легкість доступу на ринок;  

 однорідність ринку; 

 конкурентні позиції підприємств, що вже працюють на даному ринку;  

 конкурентоздатність галузі;  

 можливість технічних нововведень у галузі [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність 

забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності товарів має 

першочергове значення.  В сучасних умовах вона стає вирішальним 

чинником комерційного успіху підприємництва в умовах конкуренції, який 
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визначає можливість конкурувати на певному товарному ринку. Отже, це 

сукупність характеристик, що відрізняють його від товарів-аналогів за 

ступенем задоволення конкретних потреб індивідуального споживача, а 

також за рівнем витрат на його купівлю та подальше використання. 

Основними факторами підтримання та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства та його товарів за кордоном є:  

 підвищення якості продукції;  

 мінімізація термінів постачання товарів [3]. 

Основними шляхами вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням 

конкурентоспроможності підприємства, є: підвищення якості управління; 

удосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем; впровадження 

(проведення) стратегічного маркетингу «виходу» і «входу» організації; 

удосконалення організації інноваційної діяльності; впровадження нових 

інформаційних технологій; впровадження нових фінансових і облікових 

технологій; аналіз ресурсомісткості кожного товару за стадіями його 

життєвого циклу і впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

підвищення організаційно-технічного рівня виробництва; розвиток 

логістики; розвиток тактичного маркетингу. 

Основними сферами підвищення конкурентоспроможності є: управління 

інноваціями та технологіями; процес виробництва; використання інформації; 

управління людськими ресурсами; управління змінами тощо. 

Перспективними напрямками підвищення конкурентоспроможності у 

виробництві є: вдосконалення використання обладнання, матеріалів та 

енергії, а також організації процесу виробництва, покращення якості та 

своєчасності отримання інформації усіма ланками виробничого процесу. 

Конкурентоспроможність також може забезпечуватись за допомогою 

таких конкурентних переваг як: висококваліфікований та досвідчений 

управлінський, інноваційний, маркетинговий та виробничий потенціал 

підприємства; автоматизоване продуктивне обладнання, здатне швидко 

адаптуватись до умов ринку; високоорганізовані канали розподілу продукції, 
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замовлень та зворотного зв’язку; високоорганізована інформаційна 

підтримка; використання високих технологій в управлінні персоналом та 

виробництвом; наявність сировинної бази та інвестиційних ресурсів; 

можливість використання більш дешевих ресурсів; націлення усієї діяльності 

підприємства на забезпечення конкурентоспроможності продукції, що є 

головною передумовою успіху на ринку [2]. 

До основних заходів, спрямованих на вирішення проблеми підвищення 

конкурентних можливостей підприємства, посилення його позиції на ринку, 

досягнення стійкого розвитку за рахунок створення і підтримки 

конкурентних переваг належать:  

− розробка і реалізація конкурентних стратегій розвитку;  

− досягнення управлінської злагодженості; 

 − система управління трудовою мотивацією;  

− комплексний підхід до підвищення якості і конкурентоспроможності 

товарів та послуг, що виробляються та надаються;  

− систематичний підхід до диверсифікації та планування діяльності;  

− системний економічний аналіз діяльності підприємства; 

 − інформаційне забезпечення системи управління [5]. 

Таким чином, конкурентоспроможність продукції - це комплексна 

багатоаспектна характеристика, що відображає здатність продукції протягом 

періоду її виробництва відповідати за якістю вимогам конкретного ринку 

(ринків), адаптуватися на ринку, забезпечувати вигоду виробнику при її 

реалізації.  Високий рівень конкурентоспроможності підприємства засвідчує 

про ефективне розпорядження власними й позиковими ресурсами в умовах 

конкурентного ринку. Проблема підвищення конкурентоспроможності і 

забезпечення конкурентних переваг підприємств в ринкових умовах є однією 

з найбільш актуальних на сьогоднішній день. Одним із першочергових 

завдань підприємств, особливо в період фінансової нестабільності, є 

підвищення рівня конкурентоспроможності на національному та 

міжнародному ринках. Підвищення конкурентоспроможності підприємства і 
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збільшення його часки на ринку, можна досягнути за допомогою таких 

шляхів: подати на ринок новий вид продукції; знизити ціни на продукцію або 

послуги; через рекламу представити привабливіший вид товару; продавати 

товар через більшу кількість торгових представників та ін. Керівництво 

підприємства повинно вміти простежувати зміни, що відбуваються в умовах 

господарювання, і проводити різноманітні перетворення в політиці ведення 

виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: 

диверсифікація виробництва, вихід на нові ринки, зміна товарної політики, 

зміна організаційно-правового статусу підприємства, створення спільних 

виробництв, впровадження нових технологій, модернізація форм збуту 

продукції. 
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Отримання підприємством достовірної інформації, формування його 

іміджу в сучасних умовах жорсткої ринкової конкуренції, особливо на 

зовнішньому ринку, залежить розмір ефективності  його господарської 

діяльності. Ефективним інструментом при цьому є виставки-ярмарки. 

Дослідження та аналіз наукової літератури з питань виставкової 

діяльності, як інструменту маркетингової політики підприємства, як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, свідчить про недостатню 

розробку цієї проблеми. Теоретичні аспекти проведення виставкової 

діяльності підприємством знайшли відображення у працях зарубіжних та 

українських вчених, таких як: Н. Александрова, Г.Захаренко,  Я.Критсотакіс, 

С.Міллер,  Г.Савицька, С.Фрідман та ін. [3-9, 11, 13]. Проблеми пов’язані з 

розвитком інституту виставкової діяльності підприємства потребують 

глибоких досліджень. 
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Метою статті є дослідження та аналіз теоретичних та практичних 

аспектів розвитку участі підприємства у виставка-ярмарках у сучасних 

умовах. 

Ярмарково-виставкова діяльність підприємства – це задоволення 

об’єктивних економічних потреб підприємства і споживача. На думку Я. 

Критсотакіса, ярмарки, які набули розвитку у ХІІ ст., створили підґрунтя 

організованих торгових заходів. [7] 

Є історичні свідчення того, що в V-VIКиїв був найбільшим центром 

торгівлі у Європі, оскільки тут пересікались торгові шляхи із різних регіонів, 

країн. 

У сучасних умовах розвиток виставково-ярмаркової діяльності є одним з 

ефективних методів забезпечення прибуткової господарської діяльності 

підприємства, стимулює інновації, розвиток високотехнологічного 

виробництва, просування конкурентоспроможної продукції на внутрішні і 

зовнішні ринки. Доречним є твердження вчених каліфорнійського 

університету, що «виставки – це не звичайне дзеркало, яке відображає рівень 

розвитку суспільства, але  й двигун прогресу… [11] 

На міжнародному ринку ярмарків та виставок  першість належить 

Німеччині – комплекси в Ганновері, Берліні, Мюнхені, Франкфурті – на – 

Майні , Лейпцигу та ін. В сьогоденні лідерами українських виставкових 

операторів є: «Авто – ЭКСПО»(Київ), «АККО Інтернешнл» (Київ),  «Бізнес-

Лайн» (Київ), «Внешэкспобизнес», «ГалЭКСПО» (Львів), «Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок» (Київ), «КОМІНФО» ( Дніпро), 

Національний комплекс «Експоцентр України» (Київ), «Одеський будинок» 

(Одеса), «Прем’єр – ЕКСПО» (Київ) і ін. 

Підприємство повинно враховувати, що виставка – це 

багатофункціональний, ефективний захід, який має свої специфічні переваги 

та особливості виставкової діяльності, які полягають в: 

- це засіб просування товарів на внутрішній і зовнішній ринок; 
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- можливості здійснення безпосередніх контрактів підприємства  і споживача, 

налагодження ділових контрактів; 

- можливості проведення аналізу та прогнозування  коньюктурних змін на 

внутрішньому і зовнішньому ринку; 

- можливості отримати матеріальний і моральний ефект – прибуток, імідж, 

визнання, рекламування підприємства і його продукції. 

Потрібно враховувати, що протягом виставкових днів організатори і 

експоненти швидше укладають ділові угоди. Це результат фахового рівня 

відвідувачів виставок:44 % - це топ менеджери, 88% - спеціалісти, що 

посідають керівні посади і мають право голосу в питаннях укладання 

контрактів. 

Конкретні маркетингові заходи, що дають можливість поєднання 

реклами товару і його продажу – це виставки, а для експортної продукції -  

міжнародні виставки. 

Виставки-ярмарки дають можливість підприємству, споживачу його 

продукції вступати в безпосередні комерційні контакти, сприяючи 

регулюванню попиту. 

Роль виставок, ярмарок полягає в тому, що їх діяльність пов’язана: 

- із визначенням товарного внутрішнього і зовнішнього ринку; 

- з аналізом потреб покупців на ринку; 

- з  проектуванням товару відповідно до вибраного сегменту внутрішнього і 

зовнішнього ринку; 

- зі знаходженням оптимальної ціни, що відображає характер товару і попит на 

нього; 

- з регулюванням руху товару на ринку. 

Однак слід брати до уваги те, що підприємство, що вийшло на зовнішній 

ринок, може недостатньою мірою опікуватися проблемами та інтересами 

попиту на ринку. Спеціалісти підприємства повинні постійно вивчати 

особливості збуту продукції, розробляти реальний механізм збуту. 



475 

В сучасних умовах особливе значення має оцінка ефективності 

проведення виставкової діяльності підприємства, обґрунтованість 

фінансування проведення такої діяльності. Найкращим аргументом на 

користь участі у тій чи іншій виставці підприємству можуть слугувати 

результати проведення цієї виставки минулого року та результати 

проведення інших виставок цими ж організаторами. Існують визнані лідери-

організатори виставок, яких підприємству бажано ігнорувати. 

Але підприємство повинно ставити певні вимоги до свого 

демонстраційного матеріалу. 

Аналіз закордонного досвіду та стану й перспектив розвитку виставкової 

діяльності в Україні ставить на порядок денний питання: 

- удосконалення законодавчо-правової бази здійснення виставкової 

діяльності для боротьби з недобросовісною конкуренцією; 

- сприяння просування продукції товаровиробників України на 

міжнародні ринки; 

- дослідження, аналіз та впровадження передового світового досвіду 

організації виставкової діяльності та її нормативного забезпечення; 

- змістовне наповнення організації виставкових заходів: тематичні 

конференції, семінари, круглі столи  з актуальних питань, майстер-класи і ін.  

[5] 

Реальним механізмом вирішення  проблем підвищення якості послуг 

виставкової діяльності повинно бути застосування досвіду провідних 

міжнародних об’єднань – UFI, CENTPEX. 

Ефективне здійснення виставкової діяльності – це ефективна реклама 

продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках, що 

позитивно впливає на прибутковість господарської діяльності підприємства-

учасник виставки-ярмарки. 

Так, наприклад, Китай збільшивши бюджет на виставкову діяльність 

уже з 2005року займає друге місце в світі по продажу своєї продукції, 

відповідно в 1996 році був на сімнадцятому. [13] 
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Також слід зазначити, що Україна в цілому зацікавлена, як і кожне 

підприємство на її території,  в узагальненні вітчизняної теорії і практики 

виставкової діяльності та у фахівцях у сфері виставкової справи, які б 

максимально використовували знання, власний набутий досвід  та світові 

досягнення для подальшого розвитку виставкової діяльності. 

На стадії виведення продукції підприємства на внутрішній і зовнішній 

ринок, найбільшу значимість для просування продукції мають реклама і 

стимулювання буту, вони зберігають свою значимість і на етапі росту, 

особливе значення має інформаційна реклама. Одночасно потрібно 

відмітити, що  виставкові заходи значно поступаються  елементам 

маркетинговим комунікаціям за повнотою та достовірністю інформації про 

них. Тому настала потреба у координації та узгодженості виставкової 

діяльності на підприємстві із змінами в нинішньому середовищі. 

Відповідно, виставкова діяльність має вирішальне значення для 

ефективної господарської діяльності підприємства у здійсненні стратегічного 

планування діяльності і на зовнішньому ринку, оцінюючи практичні 

можливості по досягненню поставлених цілей. 

Висновки. Виставкова діяльність – це складний, багатоплановий процес 

ринкової інфраструктури. Важливим аспектом її розвитку є дослідження 

досягнень ринкових перетворень у зарубіжних країнах в проведенні 

ярмарків-виставок, науковий аналіз проведення виставкової діяльності, 

аналіз діючого в світі законодавства. 

Необхідно визначити, що виставкова діяльність – це важливий важіль 

нарощування експортного потенціалу підприємства, просування його 

продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, можливість 

здійснення   інноваційної діяльності та підвищення ефективності 

господарської діяльності підприємства. 
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ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Сформовано 

основні принципи системи управління ризиками підприємства. 

Ключові слова: експортна діяльність, ризики, ризикостійкість, 

рентабельність продажів і витрат, управління, конкурентоспроможність, 

організаційно-економічний механізм. 

У зв’язку з ускладненням умов виробничо-господарської діяльності, 

збільшуваною багатоманітністю джерел і можливих наслідків ризику, їх 

необхідно розглядати у системному зв’язку з іншими факторами та 

параметрами діяльності суб’єктів ринку. Крім того, експортна діяльність є 

важливою і невід’ємною складовою фінансово-економічної активності 

підприємства. Здійснення експортних операцій стає важливою передумовою 

для розширення ринків збуту, збільшення обсягів виробництва та 

підвищення якості продукції, що, в свою чергу, дозволяє також створити 

сприятливе підґрунтя для зміцнення конкурентних позицій підприємства на 

внутрішньому ринку. 

Питання управління ризиками в експортній діяльності підприємства 

розглядалися в значній кількості праць українських діячів науки та 

економістів: Анісімова О.М., Багрової І., Барановського О.І., Бездітко О.Є., 

Бланка І., Бондарєвої Т.І., Босака А., Васюк Т.В., Здоровцевої В.В., 

Кудрицької Ж.В., Кургана Н.В., Осадчук А.І., Цимбала Ю. В. тощо. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування методики дослідження 

управління ризиками в експортній діяльності підприємства, зокрема 

формування системи управління ризиками.      

В умовах інтернаціоналізації бізнесу та нестабільності економічного 

росту успішний розвиток експортної діяльності підприємства визначається 

вирішенням завдань точної оцінки результативності такої діяльності та 

підвищення її ефективності.  

Закономірним відбиттям наявного загального існування концепцій 

оцінки експортної діяльності в сфері здійснення експортних операцій стало 

виникнення і поширення різних підходів до визначення ефективності 
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експортної діяльності, серед яких слід виокремити такі: витратний, 

балансовий, порівняльний, індикаторний, збалансованої оцінки. 

Комплексне оцінювання ефективності експортної діяльності 

підприємства є надстройкою до базису визначення прибутковості та 

рентабельності експортної операції. Рентабельність експортної операції 

визначається у двох формах: як «рентабельність продажів» (RExspSale; формула 

(1) і як «рентабельність витрат» (RExspCost; формула (2). 

𝑅𝐸𝑥𝑠𝑝𝑆𝑎𝑙𝑒 =  
Чистий прибуток від експортної операції 

Дохід від експортної операції
× 100%                   (1) 

𝑅𝐸𝑥𝑠𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡 =  
Чистий прибуток від експортної операції 

Витрати за експортною операцією
× 100%                   (2) 

Рентабельність продажів являє собою питому вагу прибутку в кожній 

заробленій на експортній операції гривні. Рентабельність витрат інформує, 

яку суму чистого прибутку одержує підприємство з кожної гривні, 

витраченої на реалізацію товарів нерезиденту. Обидва показники 

розраховуються на базі фінансових даних щодо обсягу виручки від реалізації 

товарів іноземному покупцю та пов’язаних з цим витрат. Результати оцінки 

рентабельності операцій на досліджуваному ринку обумовлюють визначення 

рівня привабливості операцій на ньому. 

Системне управління ризиком передбачає цілеспрямовані впливи як на 

зовнішнє середовище підприємства, так і на його внутрішню структуру. 

Загалом, необхідним є створення для підприємства системи управління 

ризиками, яка була би адекватною стану зовнішньої і внутрішньої середи, 

обумовлює потребу визначення принципів її побудови, які повинні зводитися 

до наступних положень (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні принципи формування системи управління 

ризиками підприємства 

 

Загалом управління ризиком в цілях фінансової безпеки виробництва 

підприємства включає в себе такі методи: 

1) усунення або запобігання ризику; 

2) зменшення несприятливого впливу тих чи інших факторів на 

результати виробництва і в цілому підприємницької діяльності; 

3) передача або переведення ризику шляхом його страхування; 

4) оволодіння ризиком. Це найбільш дієвий метод ризикового 

управління, застосування якого доцільно і навіть необхідно, коли потенційні 

втрати незначні, коли робиться все можливе для попередження або зниження 

шкоди від впливу непередбачених обставин при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Однією з обов’язкових вимог, що висуваються до виробників харчової 

продукції на світовому ринку є застосування концепції HACCP (англ. Hazard 

Analysis and Critical Control Point) – системи аналізу ризиків, небезпечних 

• комплексний підхід до управління. Необхідно розглядати не кожен ризик 
окремо, а їх сукупність, звертаючи особливу увагу на взаємозв'язок різних 
видів як зовнішніх, так і внутрішніх ризиків. Комплексний підхід повинен 
зберігатися на всіх етапах життєвого циклу підприємства; 

• виходячи з необхідності комплексного підходу, необхідно 
використовувати показник, що характеризує сукупну дію всіх видів 
зовнішніх і внутрішніх ризиків (рівень спільного ризику);  

• введення на підприємствах регулярної і обов'язкової процедури 
ідентифікації, аналізу і контролю різних видів ризиків. Заходи щодо 
управління ризиками повинні проводитися не періодично, у міру 
виникнення проблем, а постійно, регулярно, і процедура управління 
ризиками має бути одною з функцій системи управління підприємством; 

• необхідність нормативно-методичного забезпечення системи управління 
ризиками підприємства, яке б відповідало не лише сучасному рівню 
розвитку ризик-менеджменту, але і зважаючи на галузеву специфіку 
діяльності підприємства; 

• одноманітність і спадкоємність понять, класифікацій і процедур 
управління ризиками. Ігнорування цього принципу ускладнює побудову 
системи ефективного управління ризиками на підприємствах навіть одній 
галузі. 
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чинників і контролю критичних точок. Запровадження системи НАССР надає 

виробнику багато переваг економічного та управлінського характеру [2, с. 

208]: 

- засвідчує високий рівень свідомості та відповідальності виробника 

перед споживачем; 

- дозволяє підприємствам забезпечити стабільно високий рівень 

безпечності харчових продуктів і, завдяки довірі споживачів, в умовах 

зростаючої конкуренції зберегти та розширити свою частку ринку; 

- переносить акценти з випробування кінцевого продукту на 

використання превентивних методів забезпечення безпечності під час 

виробництва та реалізації продукції, сприяючи раціональнішому 

використанню ресурсів; 

- дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси 

в критичні точки процесу; 

- зменшує втрати, пов’язані із негативними наслідками повернень 

продукції, харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових 

продуктів; 

- відкриває можливості для виходу на зовнішні ринки; 

- забезпечує зростання вартості компанії і привертає інвесторів. 

Представлені елементи системи ризиками в експортній діяльності 

підприємства логічно завершує організаційно-економічний механізм як 

рушійна сила цієї системи. Він є сукупністю організаційних, економічних та 

інформаційних заходів, цілеспрямованих впливів та їхніх специфічних 

інструментів, спрямованих на уникнення, нівелювання (зниження рівня) або 

розподілу ризику для забезпечення ризикостійкості і ризикозахищеності 

підприємств (рис. 2) [1, с. 89].  

Організаційно-економічний механізм управління ризиками в 

експортній діяльності підприємства, з одного боку, виражає об’єктивні 

економічні закони, які формуються під впливом економічної політики 

держави. З другого боку, він є системою взаємозв’язків економічних явищ, 
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які виникають у певних умовах під впливом певного імпульсу [1, с. 90]. 

 

Рис. 2. Модель організаційно-економічного механізму управління 

ризиками в експортній діяльності підприємства 

Імпульси з’являються через посилення невизначеності або державного 

регулювання, ситуаційні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства, інновації, ринкову кон’юнктура тощо.  

Досягнення високого рівня конкурентоспроможності є стратегічною 

ціллю діяльності підприємства в умовах ринку, для досягнення якої 

необхідна консолідація всіх підрозділів і ланок системи управління 

підприємства. Однак, управління конкурентоспроможністю не еквівалентне 

всій діяльності підприємства з досягнення кінцевих цілей, а включає в себе ті 

функції, що пов’язані з розробкою і реалізацією стратегії конкуренції, 

стимулюванням до реалізації стратегії, цільовою орієнтацією різних видів 

діяльності. 

Таким чином, сучасні темпи розвитку економіки гостро ставлять 

питання аналізу і мінімізації ризиків при здійсненні експортної діяльності 

підприємств. Ризиком необхідно управляти, тобто використовувати різні 
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методи, які дозволяють в певній мірі прогнозувати настання ризикованої 

ситуації і приймати заходи для зниження ступеня ризику. Вивчення природи, 

джерел, розмірів і наслідків ризиків необхідне для прийняття 

найефективніших управлінських рішень на підприємстві. Особливо виникає 

необхідність оцінки ризику для запобігання досягнення підприємством межі 

банкрутства, в критичних ситуаціях, при жорстких обмеженнях фінансових 

ресурсів. Отже оцінений ризик допомагає уникнути нових втрат, або 

принаймні зменшити їх. 
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ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА 

ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

У статті розглянуто основні принципи та методи підтримки 

конкурентоспроможності , а саме підтримки конкурентоспроможності 

підприємства при виході на зовнішній ринок. Описано шляхи та методи 

скориставшись якими підприємство може бути конкурентоспроможним на 

зовнішньому ринку.  
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В багатьох підприємств існує проблема з підвищенням рівня 

конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках. На 

ринку, постійно йде суперництво між товаровиробниками за вигідніші умови 

виробництва та реалізації продукції, за одержання найвищого прибутку та 

інших переваг, ця конкуренція здійснюється різними методами та може 

виступати в різних формах.  

Дослідження сутності поняття «конкурентсопроможність підприємства 

на зовнішньому ринку» та дослідження основних напрямів підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства та їх впливу на підприємство. 

    Визначення поняття «конкурентоспроможність» досить різноманітне. За 

класичним визначенням М. Портера, «конкурентоспроможність - це 

визначене сукупністю факторів положення товаровиробника на внутрішніх і 

зовнішніх ринках, віддзеркалене через сукупність показників» [4, с. 18].  

Л.В. Балабанова зазначає, що конкурентоспроможність підприємства - 

це рівень його компетентності порівняно з іншими конкурентами за такими 

параметрами, як технологія, практичні навички та професійні знання 

персоналу, рівень стратегічного і поточного планування, політика збуту, 

рівень управління, комунікації, якість систем управління, виробництва 

продукції тощо [1, с. 29].  

Харченко Т.Б. під конкурентоспроможністю розуміє зумовлене 

економічними, соціальними та політичними чинниками становище країни 

або окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [7].  

Інші науковці розглядають конкурентоспроможність як комплексне 

поняття, яке включає такі аспекти, як спроможність підприємства продавати 

конкурентну продукцію; вміння розробляти стратегію, яка забезпечує 

високий рівень його конкурентоспроможності; 

наявність добре налагодженого організаційно-управлінського 

механізму, який може виконати поставлене завдання; орієнтацію діяльності 
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підприємства на ринок і систематичну співпрацю зі споживачами; наявність 

конкурентної стратегії й тактики дій стосовно конкурентів; високу 

професійну підготовку персоналу; вміння реагувати на зміни зовнішнього 

середовища [3]. 

На нашу думку, конкурентоспроможність підприємства - здатність 

підприємствавипускати та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. 

Критеріями оцінки конкурентоспроможності продукції на зовнішньому 

ринку слід вважати фактори, які визначають його кон'юнктуру: 

• наявність споживача даного виду продукції; 

• кількість конкурентів, які випускають аналогічну продукцію; 

• обсяги виробництва й реалізації продукції підприємств-конкурентів у 

цілому й у сфері діяльності українського підприємства; 

• важливість для конкурентів «панування» на тому сегменті ринку, 

який опанований чи планується до «завоювання» вітчизняним 

підприємством; 

• основні напрямки конкурентної боротьби на зовнішньому ринку; 

• оцінка стратегічної діяльності конкурентів (контроль за каналами 

збуту та діяльністю підприємств-постачальників з метою зниження рівня 

витрат); 

• політика горизонтальної інтеграції (з метою виявлення можливостей 

проведення контролю та управління станом сектору певної галузі); 

• розмаїття методів конкуренції (ціни, якість, технологічний рівень, 

дизайн продукції, сервісні послуги, імідж підприємства, товарний знак 

тощо); 

• стабільність попиту на продукцію, яку має підприємство на кожному 

сегменті ринку[4]. 

У сучасних умовах на світовому ринку на зміну ціновій конкуренції 

прийшла нецінова, тобто конкуренція технічного та якісного рівня продукції. 

У конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто пропонує 

нижчі ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки продукція з кращою 
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якістю значно ефективніша у використанні. Однак при цьому роль ціни не 

зменшується, вона завжди була й буде виступати найвпливовішим критерієм 

максимізації прибутку[4]. 

З точки зору покупців, конкурентоспроможним вважається товар, в 

якому відношення корисного ефекту до витрат на його придбання та 

використання є максимальним порівняно з аналогами. При визначенні 

конкурентоспроможності продукції треба виходити з таких основних 

методологічних засад: 

 • конкурентоспроможність продукції оцінюється шляхом порівняння 

двох чи більше аналогів, що зумовлює відносність даного показника; 

 • при оцінці конкурентоспроможності продукції враховуються не всі 

властивості, а лише ті, які викликають інтерес іноземного споживача 

задовольняючи його потреби; 

 • рівень конкурентоспроможності визначається для окремого виду 

продукції з урахуванням конкретних умов її реалізації та споживання тобто 

для конкретного ринку збуту чи його сектору. 

 На конкурентоспроможність експортної продукції впливає ряд 

факторів: 

 • економічних, що характеризують основні економічні таї споживчі 

властивості продукції (ціну, собівартість, рівень попиту на неї тощо) і 

відтворюються в показниках загальних витрат на придбання продукції та 

експлуатаційних витрат за термін її служби; 

 • класифікаційних (параметрів призначення), які використовуються для 

визначення належності продукції до відповідного класу за рядом ознак 

(видом продукції, її призначенням, змістом, новизною); 

 • юридичних або нормативно-правових, які визначають правову 

захищеність продукції на зовнішньому ринку; 

 • техніко-технологічних, які визначають технічні властивості продукції 

і регламентуються технологічними стандартами випуску продукції, що 

відповідає стандартам і нормам, діючим в обраній для експорту країні; 
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 • ергономічних, які характеризують властивості продукції в процесі її 

використання людиною (гігієнічні, антропометричні, психофізичні); 

 • естетичних, які відображають виразність і досконалість зовнішнього 

вигляду продукції, особливості її сприйняття споживачами в процесі 

експлуатації (насиченість кольорів, дизайн, зручність у використанні); 

 • організаційних, які призначені для оцінки умов платежу, поставок, 

термінів та умов гарантії, сервісних послуг тощо[2]. 

В економічній літературі пропонують розрізняти чотири основні рівні 

конкурентоспроможності підприємства [3]:  

перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на 

споживача не зважають; 

 другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства 

повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами; 

 третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, 

а вже самі потроху стають «законодавцями моди» у галузі;  

четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує 

насамперед не виробництво, а управління і підприємство повністю стає 

«законодавцем моди» на певному ринку.  

Конкурентоспроможність визначає активне використання потенціалу 

підприємства, його здатності випередити конкурентів як в данний час, так і в 

майбутньому. Конкурентоспроможність не являється постійною 

характеристикою підприємства, тобто зі змінами у зовнішньому та 

внутрішньому середовищах змінюються порівняльні конкурентні переваги 

щодо інших підприємств галузі. Можна вважати, що 

конкурентоспроможність підприємства - це поняття відносне, оскільки його 

можна визначити лише порівнявши окремі характеристики підприємства з 

характеристиками інших підприємств однієї галузі.  

Основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність 

підприємства, умовно можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 

факторів відносять: політичну обстановку в державі, законодавчу базу, 
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економічні зв'язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, 

наявність сировинних ресурсів, загальний рівень техніки та технологій, 

систему управління промисловістю, концентрацію виробництв. Внутрішніми 

факторами є: система та методи управління фірмою, рівень технологій 

процесу виробництва, рівень організації процесу виробництва, система 

довгострокового планування, орієнтація на маркетингову концепцію, 

інноваційний характер виробництва [4].  

Підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно 

розглядати як довгостроковий послідовний процес пошуку й реалізації 

управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний 

планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового розвитку, з 

урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого 

підприємства, і внесенням відповідних коректив [5]. 

 До організаційних заходів, що підвищують рівень 

конкурентоспроможності підприємства, відносять [3]: 

 забезпечення пріоритетності продукції;  

зміну якості виробу і його технічних параметрів з метою обліку вимог 

споживача та його конкретних запитів;  

виявлення переваг товару порівняно із замінниками;  

виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти; 

 вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів; 

 виявлення й використання цінових факторів підвищення 

конкурентоспроможності продукції; 

 нові пріоритетні сфери використання продукції;  

диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги 

споживачів, які віддаються певним видам взаємозамінних товарів; 

 вплив безпосередньо на споживача, шляхом штучного обмеження 

надходження на ринок нових товарів, проведення реклами, надання 

грошового або товарного кредиту. 



489 

 Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його 

часки на ринку, можна досягнути за допомогою таких шляхів:  

подати на ринок новий вид продукції; 

 знизити ціни на продукцію або послуги; через рекламу представити 

привабливіший вид товару;  

продавати товар через більшу кількість торгових представників і т. ін.  

Одним із найефективніших чинників підвищення 

конкурентоспроможності підприємства являється впровадження інновацій. В 

класичному визначенні Шумпетера Й. є п’ять видів інновацій:  

1) інновації, наслідком яких є виробництво нового продукту, який має 

якісно нові особливості по відношенню до існуючих;  

2) новий підхід до комерційного використання продукції, без суттєвої 

зміни технології її виробництва; 

3) вихід на нові ринки збуту галуззю, незалежно від того, чи існував 

цей ринок раніше чи ні;  

4) використання нових джерел сировини і напівфабрикатів;  

5) зміна організаційних та інституційних форм, наслідком чого може 

бути, наприклад, створення монопольного положення або ослаблення 

монопольної влади іншого підприємства [1, c.158-159].  Ефективність 

використання ресурсів як фактор конкурентоспроможності відображає 

передусім рівень менеджменту підприємства. За наявності порівняльного 

ресурсного потенціалу перевагу матиме те підприємство, яке використовує 

ефективніший менеджмент, оскільки постійний пошук нових рішень у всіх 

сферах діяльності підприємства є основою підвищення ефективності 

використання наявних ресурсів. Підтвердженням цієї тези (на прикладі 

сировинних ресурсів) може бути порівняння ресурсомісткості ВВП 

розвинених країн. Найменший рівень ресурсомісткості ВВП характерний, 

перш за все, для країн, які не мають власних запасів цих ресурсів. Брак 

власних сировинних ресурсів обумовлює необхідність постійного пошуку все 

нових напрямків ресурсозбереження з метою скорочення імпорту, у т. ч. і 
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критичного. Фактор часу враховує, перш за все, тривалість отриманої 

переваги. Чим ширший часовий горизонт, у межах якого підприємство має 

перевагу над конкурентами, тим вищою буде його конкурентоспроможність 

[7].   

Щоб бути конкурентоспроможним в сфері «сильної» конкурентнції, 

підприємству необхідно мати всі види знань, тобто мати достовірну 

інформацію, вміти нею користуватися і найвигідніше її використовувати. 

Вирішальне значення для ко нкурентоспроможності є вміння та таланти 

людей і обов’язково їхня «інформованість». Для конкурентоспроможності 

підприємства в інформаційній площині можна визначити наступні ознаки: 

1) динамічність – це критерій конкурентоспроможності з часовим 

характером, означає положення об’єкта у конкурентному полі в координатах 

часу як результат його конкурентної діяльності;  

2) релевантність – це конкурентні переваги даного підприємства відносно 

іншого, можуть бути визначеними тільки в межах релевантного зовнішнього 

середовища;  

3) актуальність – це данні про розвиток технологій, які відображають 

теперішній стан передових технологічних досягнень підприємства; 

 4) відносність – це коли конкурентоспроможність проявляється через 

порівняння характеристик даного підприємства з характеристиками іншого, 

що діють на тому ж ринку.  

Можливість компанії конкурувати на визначеному товарному ринку 

безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару і сполучення 

економічних засобів діяльності фірми, надаючи перевагу в умовах 

конкурентної боротьби. На рівень конкурентоспроможності торговельної 

фірми впливає науково-технічний рівень і ступінь удосконалення технологій 

продажу, використання новітніх винаходів та відкриттів, залучення сучасних 

засобів автоматизації збуту та збільшення асортименту продукції. Рівень 

конкурентоспроможності торговельної фірми залежить від того, якими 

товарами вони торгують, де і як товари споживаються. Конкурентні позиції 
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фірми на ринку залежать також від тієї підтримки, яку фірма отримує з боку 

національних державних органів й інших організацій шляхом надання 

гарантій експортних кредитів, їх страхування, звільнення від податків, 

надання експортних субсидій, забезпечення інформацією про кон'юнктуру 

ринку [9]. 

  Для реалізації основних напрямків підвищення конкурентоспроможності 

підприємства необхідно також обов’язкове створення ефективної системи 

управління конкурентоспроможністю, що базується на розробці й 

упровадженню ефективної стратегії діяльності підприємства на зовнішньому 

ринку. 

Підтримка рівня високої конкурентоспроможності означає, що всі 

ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно 

являється більш прибутковим, чим його ринкові конкуренти. Це означає, що 

підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг, та його 

продукція користується постійним попитом. Однак в житті немає нічого 

постійного і незмінного. Оскільки, керівництво підприємства повинно вміти 

відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і 

проводити різноманітні перетворення в політиці ведення виробництва та 

реалізації товарів. 

Отже, на основі вище викладеного можна зробити висновок, що 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку є 

основним стержнем його ефективної господарської діяльності, а пошук 

основних економічно ефективних напрямків забезпечить підприємству 

одержання прибутку. Інакше кажучи, щоб досягнути 

конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку  потрібно 

створювати і розвивати власні конкурентні переваги, які дають змогу 

використовувати фінансові ресурси. 

Тому основні напрямки конкурентоспроможності  підприємства на 

зовнішньому ринку повинні включати такі принципи: 



492 

- гнучке реагування господарської діяльності на зміни на зовнішньому ринку, 

змін орієнтації покупців; 

  - постійне дослідження і аналіз зовнішнього ринку; 

  - інновації виробничої і збутової діяльності; 

  - розробка ефективної цінової політики. 

Висновок. Забезпечення рівня високої конкурентоспроможності 

означає, що всі ресурси, які використовує підприємство, більш 

продуктивніші і приносять більший прибуток, ніж його ринкові конкуренти. 

З цього слідує, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та 

послуг і його продукція користується постійним попитом споживачів. 

Керівництво підприємства повинно вміти простежувати зміни, що 

відбуваються в умовах господарювання, і проводити різноманітні 

перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими 

перетвореннями можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на нові 

ринки, зміна товарної політики, зміна організаційно-правового статусу 

підприємства, створення спільних виробництв, впровадження нових 

технологій, модернізація форм збуту продукції. 
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Актуальність теми. Успішність інтеграції України у світовий торговий 

простір в більшості залежить від ефективності функціонування її 

підприємств, їх активної участі у міжнародній економічній діяльності (МЕД). 

Адже обмеженість зовнішніх торгових зв’язків, як правило, призводить до 

технічної та технологічної відсталості виробництва, звужує внутрішній 

ринок, а надлишкова відкритість економіки посилює імпортну залежність  і 

може поставити під загрозу економічний суверенітет країни. Тому перед 

державою стоїть завдання визначити оптимальну для себе ступінь участі у 

МЕД, виходячи із можливостей національної економіки, цілей економічної 

політики, спираючись на галузей рівень. На жаль, існуючого законодавства, 

що регулюєміжнародну економічну діяльність України не достатньо на 

сучасному етапі розвитку України. Саме тому, існує необхідність пошуку 

нових методів регулювання МЕД за для підвищення конкурентоздатності 

українських підприємств на світовому ринку. 

Метоюстатті є дослідити сучасний стан міжнародної економічної 

діяльності як засобу створення конкурентних переваг українських товарів на 

зовнішньому ринку на прикладі підприємств Вінницької області. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Значний вклад у дослідження 

міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності української продукції 

на світових ринках зробили В.Савченко, Є Редька [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.], Я. Жаліло, Д. Покришка, Я. Белінська [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Регулювання зовнішньої торгівлі висвітлено у працях Ю. Туніцької [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.],О. Онищенко [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], Ю. 

Осацька, О.Зінченко [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до досліджень [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.] Україна має ряд конкурентних переваг – забезпеченість ресурсами, 
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високий науковий потенціал, кваліфікаційну робочу силу, унікальне 

географічне положення країни. За даними Державного комітету статистики 

України, популярними видами економічної діяльності є видобування 

корисних копалин, сільське, лісове, рибне господарство, харчова, хімічна та 

машинобудівна промисловість. Проте Міжнародна торгова Палата відзначає, 

що в умовах зносу основних фондів конкурентоздатними на світовому ринку 

залишаються лише галузі, що виробляють продукцію нижчих ланок: знос та 

відсталість основних фондів українських підприємств передбачає 

здорожчання собівартості виготовленої продукції, що в свою чергу не 

дозволяє українському виробнику конкурувати із світовими лідерами.  

Досліджуючи статистику українських підприємств було встановлено, що 

34% підприємств вважають себе конкурентоспроможними на внутрішньому 

ринку; 24% - на ринках СНД і лише 7% - на ринках далекого зарубіжжя. В 

Україні яскраво вираженими конкурентними перевагами виділяються лише 

Дніпропетровський, Донецький, Миколаївський, Полтавський та Вінницький 

регіони., у 12 – обмежені, а у 6 вони практично відсутні [2]. Така ситуація 

вимагає диференційованого підходу як до галузевого, так і регіонального 

рівнів влади щодо розробки стратегії регулювання МЕД. 

Першим етапом створення системи регулювання було підписання 

Президентом у грудні 2016 р. Закону України «Про забезпечення масштабної 

експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом 

страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. Цей Закон визначає загальну державну політику 

підтримки та захисту українського експортера, виробника на зовнішніх 

ринках від ризиків неплатежів, фінансових втрат. 

Згідно цього Закону державна підтримка здійснюється шляхом 

страхування, перестрахування, гарантування, кредитування, часткової 

компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами Експортно-

кредитним агентством (ЕКА). Як передбачалось, що створення ЕКА буде не 

пізніше серпня 2017 р., але на сьогодні така структура поки не функціонує. 
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У пояснювальній записці вказано, що даний Закон пропонує 

відмовитись від обов’язкового  підписання зовнішньоекономічного договору 

у письмовій формі і дає можливість укласти його в електронній формі 

шляхом прийняття публічної оферти, обміну електронними повідомленнями 

чи шляхом виставлення рахунку (інвойсу). Інвойс буде визначено 

початковим документом, що забезпечить спрощення процедури ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідно до 

запропонованих змін інвойс може бути підписаний особисто, або за 

допомогою електронного цифрового підпису. Також Закон  забороняє банкам 

вимагати переклад документів з англійської на українську мову. 

Пріоритетними виробничими сферами, які будуть в першу чергу 

підтримані Агентством, стануть виробництва переробки, інноваційні 

виробництва, виробництво високотехнологічних товарів. 

Як зазначають фахівці Комітету Верховної Ради з питань промислової 

політики і підприємництва дія  новоствореного Закону та ЕКА забезпечить 

зростання експорту товарів двічі до 2019 р.  

На нашу думку, такого Закону України буде замало для стимулювання 

експортної діяльності українських підприємств. Згідно досліджень [5, 6] 

необхідно планувати міжнародну економічну діяльність у розрізі окремого 

регіону. Для прикладу дослідимо діяльність підприємств у Вінницькій 

області. 

Дані, подані Головним управлінням статистики у Вінницькій області 

свідчать про те, що третина зовнішнього товарообігу належить країнам ЄС. 

Протягом І півріччя 2017 р. експорт товарів склав 587,4 млн. дол., імпорт – 

155,0 млн. дол. [9]. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року 

експорт збільшився  на 53,2%, а імпорт – на 16,3%. Позитивне сальдо  

становило 432,3 млн. дол. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,79 (2016 р. – 2,88), що 

дозволив Вінницькій області посісти перше місце за цим показником серед 

регіонів України. 
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Зовнішньоторговельні операції проводились із 128 партнерами світу 

серед яких найбільше експортувались товари до країн представлених у 

табл.1. 

Таблиця 1.Експортні країни-партнери Вінниччини [9] 

Індія Поль

ща 

Іспані

я 

Туреччи

на 

Білору

сь 

Єгипе

т 

Кита

й 

Італія Нідер-

ланди 

18,7% 9,0% 5,1% 4,8% 4,2% 3,7% 3,6% 3,5% 3,1% 

 

Серед вінницьких підприємств, що отримали світове визнання ПАТ 

«Вінницький олійожировий комбінат» (виробництво олієвої та маргаринової 

продукції); ТОВ «Люстдорф» (виробництво молока та молочних продуктів); 

ПАТ «Плазматек» (виробництво зварювальних електродів);  Вінницька 

кондитерська фабрика, ПАТ  «Roshen» (виробництво кондитерських 

виробів); ТОВ «Глуховецький каоліновий завод» (видобування каоліну); 

ВАТ «Маяк» (ТМ «Термія» електрообігрівальні прилади); ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша ряба» виробництво та фасування 

курятини); ТОВ «Сперко-Україна» (фармацевтика);  ПАТ «Володарка» 

(офіційний партнер європейського виробника ТМ «HUGO BOSS»); ТОВ 

«Арісент Україна» (програмне забезпечення);  ТОВ «ЛВН Лімітед» 

(горілчані вироби); ТОВ «Терра Фуд» (виробництво сирів та молочної 

продукції); ТОВ «Барлінек Інвест» (виробництво паркетної дошки);  ПАТ 

«Вінницький молочний завод «РОШЕН» (перероблення молока, виробництво 

масла та сиру); ТОВ «Аграна Фрут Україна» (концентровані соки, пюре, 

фруктові наповнювачі). 
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Рис. 1. Структура експорту 2016 р. Вінницької області [0] 

Товарообіг збільшується за рахунок зростання обсягів експорту жирів та 

олії тваринного або рослинного походження (35%),  готових харчових 

продуктів (20%), продуктів рослинного походження (25%). 

Основними проблемами експортної діяльності Вінниччини є: 

 важкий фінансовий стан більшості підприємств, що вимагає 

інвестування перспективних напрямків економічної діяльності; 

 митні бар’єри; 

 висока конкуренція на внутрішніх ринках потенційних країн-

партнерів; 

 нестача кваліфікованих кадрів і досвіду роботи у сфері експорту на 

більшості підприємств; 

 високі податки на експортні послуги [12]. 

Дослідження вінницьких підприємств показало, що необхідно залучати 

іноземні капіталовкладення для: 

 розширення масштабів регіонального накопичення та проведення 

реконструкції, модернізації виробничої бази господарського комплексу; 

 створення передумов для злиття власного та зарубіжного 

капіталу у цілях укріплення позицій підприємств на зовнішніх ринках та 

розвитку імпортозамінного виробництва; 

 впровадження передових технологій та досвіду ринкового 

господарювання в економічну систему області. 

6% 

25% 

35% 

20% 

3% 
3% 

4% 2% 2% 
Живі тварини; продукти тваринного 

походження 
Продукти рослинного походження 

Жири та олії тваринного або 

рослинного походження 
Готові харчові продукти 

Мінеральні продукти 

Продукція хімічної та пов'язаних з 

нею галузей промисловості 
Текстильні матеріали та текстильні 

вироби 
Недорогоцінні метали та вироби з них 



499 

Для цього вінницька влада стабільно проводить заходи щодо 

покращення інвестиційного клімату та пошуків іноземних інвесторів 

організовує Міжнародні інвестиційні форуми, де власникам бізнесу на 

Вінниччині дається можливість представити власний бізнес інвесторам та 

залучити додаткові кошти для розвитку. Крім того, місцевими та іноземними 

фахівцями проводяться дискусії щодо розвитку промисловості у регіоні. Такі 

інвестиційні форуми дозволили поступово відновити частку інвестованого 

капіталу в економіку регіону, що знизилась у 2015 р. внаслідок вилучення 

деякими інвесторами коштів і курсовою різницею. 

Вінницька митниця поступово реалізує умови створення зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС відповідно до Угоди 27.06.2014 р. Зокрема, 

кожна зі сторін поступово буде знижувати або скасовувати мито на товари, 

що походять з іншої сторони. Також налагоджено систему видачі 

сертифікатівз перевезення товарів форми  EUR.1, що надаються експортерам. 

Необхідною умовою будь-якого підприємства, що постачає свою 

продукцію на міжнародні ринки є першочергове дослідження ринків збуту. 

За для ефективного аналізу пропонуємо досліджувати місткість ринку, 

логістичні, податкові витрати, будувати SWOT-аналіз у розрізі окремої 

країни-партнера, конкурентоспроможності представленої підприємством на 

ринку продукції. Такий аналіз дозволить виключити країни, де ймовірність  

не конкурентоспроможності товару найбільша. 

Дослідивши ринок необхідно: 

 реалізувати на зовнішньому ринку товари, котрі мають 

міжнародні техніко-економічні переваг;  

 розширювати масштаби виробництва та забезпечити зайнятість у 

господарському комплексі області; 

 сформувати валютні ресурси, необхідні для забезпечення 

імпортних поставок; 

 створити передумови для підвищення конкурентоспроможності 

продукції, виробленої підприємством. 
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Аналіз норм Податкового кодексу [8] свідчить про відсутність 

податкових пільг щодо експорту товарів та послуг, тому ставка податку на 

прибуток для підприємств, з врахуванням експортних операцій, становить 18 

%. На нашу думку, для стратегічних підприємств – експортерів у 

Податковому кодексі було б доцільно передбачити часткове зниження ставки 

податку на прибуток на експортні операції. 

На відміну від податку на прибуток, податок на додану вартість для 

експортних операцій встановлено за нульовою ставкою при вивезенні товарів 

за межі митної території України у митному режимі: експорту;  реекспорту;  

безмитної торгівлі;  вільної митної зони. 

Віднесення операцій до експортних відповідно до норм Податкового 

кодексу України не викликає складності, однак база оподаткування таких 

операцій є жорстко регульованою державою та потребує додаткових 

розрахунків.  

При систематичному здійсненні підприємствами експортних операцій у 

них виникає право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ при 

одночасному дотриманні наступних критеріїв: 

 підприємство  не перебуває  у судових процедурах банкрутства; 

 юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про: 

а) відсутність підтвердження відомостей; 

б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); 

в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів 

чи змін до установчих документів юридичної особи; 

д) припинення державної реєстрації юридичної особи чи 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких 

осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна 
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реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця; 

 мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на 

звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму 

податку, заявлену до відшкодування; 

 здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше 

ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців; 

 не мають податкового боргу [8]. 

Для досягнення поставлених цілей можуть бути застосовані наступні 

заходи: 

1. Фінансово-економічні заходи. Фінансова підтримка експорту 

підприємств, сприяння експортного потенціалу та імпортозамінного 

виробництва є одним з найбільш ефективних засобів зміцнення 

зовнішньоекономічного потенціалу області. В такому випадку 

першочерговими завданннями є: 

 надати гарантійні зобов’язання і страхування експортних 

кредитів від комерційних і політичних ризиків для забезпечення захисту 

експортерів; 

 вивчити можливості кредитування за участю коштів 

обласного/місцевого бюджетів, орієнтованого на експорт НДДКР, освоєння 

наукомісткої і високотехнологічної продукції, закупівля обладнання для 

розвитку експортних і імпортозамінних виробництв, кредитування 

виробництва експортної продукції з тривалим циклом виготовлення; 

 надати бюджетні та інвестиційні податкові кредити, податкові 

пільги підприємствам, які реалізують інвестиційні проекти, які мають 

ключове значення для економіки області; 

 визначити порядок обчислення і сплати податку на прибуток в 

частині частки обласного бюджету підприємств - експортерів готової 

продукції; 
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 резервувати кошти в обласному бюджеті на виставкову 

діяльність. 

2. Удосконалення правової бази та правова підтримка. На сучасному 

етапі економічних перетворень необхідною основою формування стійкого та 

розвинутого  зовнішньоекономічного комплексу є створення стабільної, 

реально функціонуючої законодавчої бази. Це завдання може вирішуватися 

як шляхом активної участі органів регіонального управління в удосконаленні 

українського законодавства, так і з використанням можливостей, наданих 

регіону чинним законодавством. 

3. Удосконалення системи інформаційного забезпечення. Влада області 

повинна взяти на себе основні турботи по укріпленню регіональної 

інформаційно-консультаційної служби, щоб кожен експортер мав можливість 

отримувати необхідну йому інформацію. 

4. Дипломатичне і організаційне забезпечення МЕД. Важливим 

елементом просування експортної продукції є здійснювана в рамках 

економічної дипломатії організація офіційних візитів урядових і 

спеціалізованих торгових делегацій регіону за кордон, в тому числі для 

вирішення локальних проблем співробітництва.   

5. Розвиток інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності. Влада 

Вінницької  області веде цілеспрямовану роботу по створенню і 

вдосконаленню інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності. Це 

дозволить поліпшити умови обслуговування як іноземних, так і українських 

громадян.  

Висновки.Запропонований вище комплекс заходів дозволить реалізувати 

конкурентні переваги підприємств окремого регіону (області) на основі 

міжнародної економічної діяльності, що приведе до стійкого росту економіки 

і підвищення рівня життя населення. 
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Колісніченко Т.В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У статті викладено функціональний підхід до зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, виявлені головні передумови та розроблені загальні 

рекомендації щодо шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. Виділено основні критерії, яким мають відповідати шляхи 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні звязки, 

зовнішній ринок, зовнішньоторговельні операції. 

Поглиблення загальносвітового процесу інтернаціоналізації і 

глобалізації змушують підприємства розробляти нові концепції менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), нові підходи до планування, 

організації, координації, мотивації та контролю, які в комплексі 

забезпечували б ефективну роботу підприємства в складних і нестабільних 

умовах міжнародного ринкового середовища. 
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Теоретико-методологічні концепції менеджменту ЗЕД ґрунтуються на 

основних принципах, методах і моделях міжнародного бізнесу. Практичною 

основою менеджменту ЗЕД є раціонально узгоджені дії менеджерів усіх 

рівнів у сфері міжнародного бізнесу. Основними завданнями кожного 

підприємства, що здійснює ЗЕД є формування   такої системи менеджменту 

ЗЕД, яка забезпечила б йому високу ефективність функціонування, високий 

рівень конкурентоздатності та стійке становище на міжнародних ринках. 

Керівництво кожного підприємства для його ефективного функціонування та 

розвитку повинно порівнювати те, що зроблено за відповідний період з 

цілями та завданнями, які поставлено раніше. Саме ця повсякденна робота 

стосується цілої низки управлінських функцій менеджменту ЗЕД. Отже, 

менеджмент ЗЕД доцільно розглядати як цілісний, взаємопов’язаний і 

циклічний процес, що складається із конкретних видів робіт, які називаються 

його функціями. Враховуючи це науковці та практики виокремлюють два 

підходи в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності: предметний та 

функціональний.  

Актуальність проблеми  зумовила зацікавленість до її дослідження 

багатьох вітчизняних і закордонних вчених таких як: Гаврилюк О. В., 

Герчикова І.М., Гуріна Г.С., Грачов Ю.М., Гребельник О.П., Дідківський 

М.І.,  Дроздова Г.М., Кандиба А.М., Козловський В.О., Кириченко О.О., 

Кредісов А.І., Луцький М.Г., Мазаракі А.А., Марченко В.М.,  Панченко Є. Г., 

Попов С.Г., Пресняков В.В., Прокушев Є.Ф., Торгова Л.В., Шагалов Г.І. та 

інші. Проте теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонального 

підходу до  менеджменту ЗЕД  ще недостатньо  досліджені та розроблені. 

Нерозв’язаність багатьох проблем значною мірою пов’язана із специфікою і 

різноманітністю видів діяльності підприємства безпосередньо пов’язані  із 

його виходом на зовнішні ринки, у зовнішнє міжнародне середовище до яких 

необхідно адаптуватися керівництву українських підприємств. Усе це  

зумовлює доцільність даного дослідження. 
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Більшість науковців і практиків у сфері управління ЗЕД поділяють 

функції менеджменту ЗЕД на основні та специфічні [1,4]. До основних 

функцій відносяться: планування, організація, мотивація, координація  та 

контроль [3].  Специфічними функціями   менеджменту ЗЕД підприємства 

вважаються: аналітична, товарно-виробнича, збутова та інші.  

Функція планування в менеджменті ЗЕД включає: прогнозування ЗЕД, 

тобто передбачення майбутнього його стану на міжнародних ринках; 

визначення цілей ЗЕД; вибір стратегії ЗЕД спрямованої на реалізацію 

поставлених  цілей; розробку програми з визначенням обсягу необхідних 

робіт для досягнення поставлених цілей; формування бюджету підприємства 

із визначенням джерел фінансування ЗЕД; визначення кількості 

матеріальних, сировинних  і трудових ресурсів для досягнення цілей. Увесь 

процес планування ЗЕД поділяють на дві стадії: 1) розробка та вибір 

альтернативних стратегій  ЗЕД (стратегічне планування); 2) визначення 

тактики здійснення вибраної стратегії (тактичне планування) [3]. 

На нашу думку, стратегічне планування підприємства, що здійснює ЗЕД 

стосується трьох життєво важливих сфер його діяльності: формування і 

реалізація стратегії розвитку і поведінки підприємства у міжнародному 

середовищі, стратегії створеного продукту, призначеного для реалізації на 

зовнішніх ринках і персонал-стратегії  підприємства. Безумовно, визначення 

стратегії виходу на зовнішній ринок та стратегії закріплення на цих ринках 

принципово залежить від конкретної ситуації в якій знаходиться 

підприємство. 

Функція організації  у процесі управління ЗЕД підприємства полягає у 

формуванні керуючої підсистеми, здатної впливати на керовану підсистему з 

метою повного виконання поставлених завдань по здійсненню різноманітних 

форм  зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ) і видів ЗЕД, використовуючи при 

цьому найбільш ефективні методи та засоби впливу. Організацію 

менеджменту ЗЕД, на нашу думку, доцільно визначити таким  чином: 1) 

раціональна побудова організаційної структури управління ЗЕД, яка 
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ґрунтується на раціональній системі взаємозв’язків між структурними 

елементами підприємства та формуванні відділу ЗЕД із чітким визначенням 

функціональних обов’язків працівників даного відділу та розробки системи 

відносин по делегуванню повноважень підлеглим; 2) організація структурних 

підрозділів  (представництв, філій, відділень, дочірніх компаній ) у країнах 

виходу підприємства; 3) організація процесу укладання 

зовнішньоекономічної угоди з іноземними контрагентами; 4) організація 

здійснення та документаційне забезпечення здійснення кожної 

зовнішньоекономічної операції тощо. 

Функція координації у менеджменті ЗЕД полягає в узгодженні дій між 

фахівцями відділу ЗЕД та іншими структурними елементами організаційної 

системи з метою забезпечення улагодженої взаємодії усіх підрозділів 

підприємства та оптимізації його ЗЕД [1]. 

Мотивація, як функція управління ЗЕД, проявляється в використанні 

економічних, соціальних, психологічних методів впливу на персонал відділу 

зовнішньоекономічної діяльності. Мотивація – це форма цілеспрямованого 

впливу на персонал з метою інтенсифікації його фізичних, розумових та 

інтелектуальних здібностей спрямованих на підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Контроль являє собою систему спостережень і виявлення відхилень 

процесу зовнішньоекономічної діяльності від заданих параметрів та 

визначення результату впливу суб’єкту управління на об’єкт. До операцій 

функції контролю відносять: визначення нормативних показників процесу; 

вибір методики вимірювання результату; інтерпретація і оцінка результатів; 

корегування результатів. До стандартних показників процесу ЗЕД 

відносяться: ефективність зовнішньоекономічної угоди, рентабельність 

здійснення зовнішньоекономічних операцій, конкурентоздатність товару чи 

послуги на зовнішньому ринку, відсутність рекламацій, відсутність збитків 

від здійснення зовнішньоекономічних операцій тощо. Корегування 

результатів зовнішньоекономічної діяльності спрямоване на виправлення 
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процесів, виявлення можливих ускладнень і слабких місць та розробка 

заходів по їх усуненню. 

Специфічними функціями управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства вважаються [1]:  

1.  Аналітична функція по вивченню міжнародного ринкового 

середовища, середовища окремих країн і ринків, запитів споживачів 

зарубіжних ринкових сегментів. 

 2. Товарно-виробнича функція, що передбачає удосконалення та 

адаптацію товару  до вимог іноземних споживачів конкретних країн та умов 

ринку  країни виходу підприємства. 

 3. Збутова функція, що передбачає організацію збутових відділів на 

підприємстві та збутової мережі в країні виходу підприємства для 

просування товару. 

4. Розробка цінової стратегії та формування цінової політики 

підприємства щодо товарів, що експортуються та імпортуються. 

 5. Рекламна робота підприємства на зовнішніх ринках передбачає 

участь у міжнародних ярмарках, виставках, застосування усіх видів реклами, 

що сприяють реалізації товарів 

 В. В. Коломієць визначає зовнішньоекономічну діяльність як основу 

розвитку експортного потенціалу. Ця діяльність розглядається з позиції 

формування конкурентних переваг галузей національної економіки [4]. В 

цьому визначенні конкретизується мета здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, яка ґрунтується основним чином на підвищенні 

конкурентоспроможності підприємства. Отож, для успішного досягнення 

вище окресленої мети В. В. Коломієць вважає, що слід дотримуватися певних 

принципів здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема до таких 

принципів автор, відносить [4]:  

- цілісність та урегульованість управління процесом здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності;  
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- конкурентоспроможність продукції та виробництва; • інформаційну 

достатність;  

- можливість проведення оптимізації та адаптації щодо ведення 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Подані принципи, на нашу думку, дозволяють простежити за 

здійсненням зовнішньоекономічної діяльності з точки зору окремих функцій 

суб’єкту господарювання. А також, ці функції можна в подальшому 

розглядати в якості основоположних щодо здіснення зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Найбільш ґрунтовне розкриття сутності зовнішньоекономічної 

діяльності пропонує у своїй праці Філатова Г. О. Вона зазначає, що на 

національному рівні зовнішньоекономічна діяльність слугує основній меті 

держави – забезпеченню добробуту населення, що досягається за рахунок 

зростання національного доходу, а на рівні діяльності суб’єктів 

господарювання – отриманню прибутку від зовнішньоторговельних операцій 

[5]. При цьому Філатова Г. О. відмічає, що ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання визначається як 

ступінь досягнення максимального обсягу чистого прибутку від 

зовнішньоторговельних операцій за рахунок оптимізації існуючих сукупних 

витрат на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Своєрідним, з нашої точки зору, є визначення поняття 

зовнішньоекономічної діяльності, запропоноване у науковому дослідженні  

Кирилова Ю. Є. На його думку, зовнішньоекономічна діяльність – це заходи і 

дії щодо реалізації зовнішньоекономічних відносин, а також це є діяльність 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України із суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності інших країн, що виникає у процесі 

виробництва, реалізації, розподілу та споживання продукції на основі 

взаємної вигоди для всіх учасників. При цьому саме у результаті співпраці й 

спільної діяльності між двома країнами утворюються зовнішньоекономічні 

зв'язки [3]. Ми вважаємо, що зовнішньоекономічну діяльність можна також 
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розглядати як дію встановлених зовнішньоекономічних зв'язків внаслідок 

формування зовнішньоекономічних відносин. Слід відмітити, що Дроздова Г. 

М. у своїй праці вказує, що саме зовнішньоекономічні зв'язки являють собою 

різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин [1].  

Наше дослідження дозволило виокремити не тільки найбільш 

розпоширені, а й зробити деякі узагальнення щодо недоліків певних 

визначень, а саме: узагальненні можливих різновидів зовнішньоекономічної 

діяльності; відсутності чітко встановленої підпорядкованості зовнішньо 

економічної діяльності щодо ведення загальної діяльності підприємства; 

визначення зовнішньоекономічної діяльності з погляду таких понять як 

зовнішньоекономічні зв'язки та зовнішньоекономічні відносини; визначенні 

цілі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Отже, згідно вище поданого нами дослідження, зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства чи організації, включає такі напрямки ведення 

діяльності:  

- зовнішня торгівля;  

- проведення організаційно-економічних операцій щодо врегулювання 

внутрішньодержавних відносин;  

- міжнародне виробниче кооперування;  

- міжнародне інвестиційне співробітництво;  

- міжнародне науково-технічне співробітництво;  

- кредитні і валютно-фінансові операції.  

Кожний із наведених напрямків здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності провадиться у відповідних формах. Такими формами щодо 

зовнішньої торгівлі, наприклад, є експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. 

Формами виробничої кооперації може бути спільне виробництво на основі 

спеціалізації та спільні підприємства тощо. Різновиди зовнішньоекономічної 

діяльності можна також угрупувати відповідно до профілю здійснення цієї 

діяльності за характером проведення зовнішньоторгових операцій, розподілу 

доходу у спільних підприємствах, приналежності капіталу тощо. Зазначимо 
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також, що важливою частиною здійснення та оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності є різні економічні інструменти та методи 

впливу на стан суб’єкта господарювання, який здійснює таку діяльність. 

Узагальнюючи проведене дослідження щодо визначення сутності 

поняття «зовнішньоекономічна діяльність» слід відзначити, що сучасне 

визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності повинно охоплювати 

значне коло об’єктів і може бути в цілому охарактеризоване і розподілене на 

певні сегменти з застосуванням багатьох критеріїв і ознак, які мають 

відображати особливості діяльності певного підприємства чи організації. В 

цьому зв’язку, також мають бути враховані базові сутнісні характеристики 

зовнішньоекономічної діяльності певного суб’єкту господарювання.  

Пропонується визначати зовнішньоекономічну діяльність як частину 

загальної діяльності підприємства, яка характеризується сукупністю 

виробничих, господарських, організаційних, економічних та комерційних 

функцій відповідно до зовнішньоекономічних зв’язків держави, пов'язаних з 

участю підприємства чи організації у зовнішньоекономічних операціях, 

напрямки, форми та методи яких узагальнюються відповідно до процесу 

виробництва згідно основної мети щодо функціонування і розвитку даного 

підприємства.  

В цілому, зовнішньоекономічну діяльність любого суб’єкту 

господарювання слід розглядати як функціонування встановлених 

зовнішньоекономічних зв'язків внаслідок формування та розвитку 

зовнішньоекономічних відносин. Для подальшого успішного розкриття 

визначеної мети, предмету та об’єкту нашого дослідження слід більш 

докладно розглянути інструменти та методи здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Таким чином, розглянувши функціональний підхід до менеджменту ЗЕД 

підприємства, ми з’ясували, що існують різноманітні принципи його 

формування, а ефективне здійснення  процесу менеджменту ЗЕД залежить 

від взаємозв’язку, цілісності та циклічності окремих видів управлінської 
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діяльності (функцій управління), які впливають на об’єкт, що управляється, 

тобто на раціональне здійснення зовнішньоекономічної  діяльності 

підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДЧИЗНЯНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ  

В статті розглядаються особливості організації зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних підприємств,визначаються найважливіші напрямки 

зовнішньоекономічної політики України в контексті формування 

економічного співробітництва з іноземними партнерами. З урахуванням 

негативного впливу світової фінансової кризи аналізуються існуючі 

проблеми та перешкоди, що стоять на шляху розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. На основі 

дослідження товарної структури зовнішньоекономічної торгівлі визначено 

низку тенденцій, що позитивним чином впливатимуть і стимулюватимуть 

подальший розвиток зовнішньоекономічної активності підприємств в 

Україні 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, 

конкуренція, інновації,торгівельні партнери. 

Зовнішньоекономічна діяльність являє собою окрему сферу 

економічної діяльності України, в якій задіяна значна кількість підприємств, 

фірм, організацій, органів влади, їх робота безпосередньо пов'язана із 

зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом товарів, із використанням 

іноземних інвестицій у різних сферах економіки. Роль зовнішньоекономічної 

діяльності в сучасній Україні завжди була і залишається пріоритетним 

напрямом політики держави, що створює основи для розвитку вигідної 

торгівлі і сприятливого інвестиційного клімату в країні. 

 Важливими напрямами зовнішньоекономічної політики України є: 

- захист національних економічних інтересів; 

- захист інтересів національного товаровиробника на зовнішніх ринках; 

          -вдосконалення структури зовнішньої торгівлі; 
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-національне державне регулювання, стимулювання експорту і 

контроль імпорту; 

-протидія товарній експансії і агресії; 

-протидія демпінгу з боку зарубіжних товаровиробників; 

-раціональне використання транзитних можливостей країни; 

-стимулювання розвитку виробництва, імпорт замінних товарів і 

технологій; 

-посилення державного контролю і регулювання 

зовнішньоекономічних відносин регіонів і суб'єктів господарювання. 

Зовнішньоекономічна діяльність в Україні також має ряд характерних 

особливостей зумовлених не лише зазначеними факторами, а й проблемами 

постсоціалістичних перетворень. У зв'язку з прагненням України стати 

повноправним членом міжнародного співробітництва та товарообміну, 

налагодити економічне співробітництво з іноземними партнерами обсяги 

здійснення зовнішньоекономічних операцій досить сильно зросли за останні 

роки. Крім того, багато національних підприємств розширили масштаби своєї 

діяльності, вийшли на нові рівні, в тому числі захопили частки іноземних 

ринків. Звичайно, все це позитивно позначилося на економіці країни, так як 

сприяло зростанню національного доходу, підвищило імідж України на 

міжнародному ринку. Однак, світова фінансова криза сильно відбилася на 

зовнішньоекономічній діяльності України. Серед численної кількості 

проблем та перешкод на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні, можна визначити такі [1, 2]:  

        -імпорт характеризує рівень залежності національної економіки від 

інших країн і відображає необхідність в продукції, яка не виробляється в 

країні або її виробництво не ефективне;  

-більш високий рівень державного регулювання у порівнянні з іншими 

країнами, що несе за собою проблеми в узгодженні різних питань у 

міністерствах, відомствах, місцевих адміністраціях та передбачає чималі 

витрати часу і зусиль суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;  



515 

-нестабільність законодавства в цілому та законодавчої бази відносно 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності;  політична та економічна 

нестабільність в державі, які є визначальними факторами розвитку 

міжнародних відносин, зв’язків, зовнішньоторговельної політики, які 

потрібно розглядати системно, так як зовнішньоекономічна діяльність є 

структурним елементом загальнодержавних процесів;   

-недостатньо розвинута система міжнародних банківських розрахунків, 

що гальмує рух валютних потоків українських учасників світового ринку, 

підвищує рівень кредитних і валютних ризиків та ін.;  

-низький імідж українських підприємств як міжнародних партнерів на 

закордонних ринках;  

‘-низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва, 

що більшою мірою зумовлена недостатнім рівнем якості в порівнянні з 

іноземними товарами-аналогами;  

-недостатня кваліфікація персоналу, зайнятого в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю. 

Для того, аби визначати основнi проблеми та перспективи ЗЕД, було 

проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств України за 

2011-2015 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1. Динаміка зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

України 

Роки Експорт, тис.дол. Імпорт, тис.дол. 

2011 68394195,7 82608240,0 

2012 68809810,6 84658059,9 

2013 63312022,1 76963965,4 

2014 53901689,1 54428716,9 

2015 38127149,7 37516443,0 

2016 36361711,2 39249797,2 

2017 (січень-липень) 23854635,3 26562996,8 

 

Аналізуючи дані таблиці можна зазначити, що кожного року імпорт 

перевищуєекспорт. Це означає, що торгiвельний баланс є пасивним, тобто 

дефiцитним, що є негативним для розвитку ЗЕД підприємств. Також 

показники експорту, як i імпорту,кожного року зменшуються. Це приводить 
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до того, що динамiка ЗЕД має тенденцiю дозниження та може призвести до 

припинення дiяльностi пiдприємств, що орiєнтованi на зовнiшнi ринки. 

Також варто розглянути товарну структуру експорту та iмпорту (табл. 2). 

Таблиця 2. Товарна структура зовнішньоїторгівлі у січні–липні 2017 року 

Товари  Експорт, 

тис.дол. 

Імпорт, 

тис.дол. 

Живі тварини; продукти тваринного походження 577675,5 360289,8 

Продукти рослинного походження 4758840,7 814448,4 

Жири та олії тваринного або рослинного походження 2883285,7 136632,1 

Готові харчові продукти 1627458,8 954037,9 

Мінеральнi продукти 2281058,5 6497043,1 

Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості 

892886,4 3675988,7 

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 273366,2 1770996,7 

Деревина і вироби з деревини 661412,2 129302,7 

Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних 

матеріалів 

283663,8 525045,4 

Текстильні матеріали та текстильні вироби 416818,3 947583,6 

Взуття, головнi убори, парасольки 104625,8 154538,6 

Вироби з каменю, гiпсу, цементу 202189,4 355119,4 

Недорогоцінні метали та вироби з них 5543535,2 1615841,4 

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання 

2296049,4 5256848,0 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, 

плавучі засоби 

376651,4 2356511,4 

 

Як засвідчують дані табл. 2, основу експорту складають сировиннi 

види продукцiї iз низькою доданою вартiстю, що позицiонує нашу державу 

як сировинний придаток розвинених країн: частка сировини становить 

бiльше 50%. Таким чином, структурнi параметри поки що не вiдповiдають 

сучасним тенденцiям глобального розвитку. Свiдченням цього є висока 

частка в експортi продукцiї низького ступеня обробки і мiзернiсть частки 

високотехнологiчних товарiв, машин та обладнання. 

Якщо звернутися до даних Держкомстату, то можна побачити, що 

торгівля українськими товарами стрімко падає, відчутно просів також імпорт. 

Основною причиною такої тенденції експерти називають погіршення 

відносин із Російською Федерацією й різке зниження у зв’язку з цим 

товарообігу між двома країнами. Свою роль також зіграли економічна криза 

в Україні, скорочення виробництва й девальвація гривні. Протягом 2015 
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р.обсяг українського експорту склав $ 21,7 млрд, а його падіння за цей самий 

період – 34,8% ($ 11,6 млрд) [5]. 

Експорт товарів скоротився в усіх галузях економіки. Найбільш різке 

падіння в абсолютних показниках спостерігається в експорті продукції 

металургійного комплексу – на $4,1 млрд, або в 1,7 разу. У відносних 

показниках найсильніше впав експорт продукції машинобудування – у 9,3 

разу (на $2,2 млрд). Також помітне зниження експорту торкнулося продуктів 

мінерального походження – у 2,2 разу (на $2,2 млрд), продукції хімпрому – в 

1,5 разу (на $0,8 млрд). Просідання експорту товарів, вироблених АПК і 

харчовою промисловістю, є найменш різким – на 16,1 %, що, втім, в 

абсолютних цифрах склало $1,5 млрд. 

Сукупна вартість експорту українських товарів і послуг порівняно з 

аналогічним періодом 2014 р. скоротилася на 30,6 %, у тому числі сукупна 

вартість експорту українських товарів зменшилася на 32,7 %, а сукупна вар-

тість експорту українських послуг скоротилася на 21,1 %. Що ж стосується 

сукупної вартості імпорту товарів і послуг в Україну, то за дев’ять місяців 

2015 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року вона зменшилася на 

31,4 %, у тому числі сукупна вартість імпорту товарів в Україну  скоротилася 

на 33,6 %, а імпорту послуг – на 20,8 %. В абсолютному обчисленні обсяги 

експорту товарів з України за січень – вересень 2015 р. становили 28 млрд 

113,3 млн дол., а імпорту товарів в Україну – 27 млрд 376,3 млн дол. 

Структура зовнішньої торгівлі України зумовлена спеціалізацією її 

економіки. У структурі експорту переважають чорні метали та вироби з них 

(38% всього експорту України), продовольчі товари (більше ніж 9 %), руди і 

мінеральне паливо (8%), продукція хімічної промисловості (більше ніж 10 

%)та машинобудування (майже 13 %). В імпорті переважають: мінеральне 

паливо (майже 46 % усього імпорту), реактори ядерні, котли і устаткування 

для електроенергетики (більше ніж 11 %), продукція інших галузей 

машинобудування (майже 9 %), продукція хімічної промисловості (більше 

ніж8%) та ін. 
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Основними торговельними партнерами пiдприємств України як у в 

еспортi, так i в iмпортi є країни Європи та Росiя, тобто держави, якi 

знаходяться в безпосереднiй близькостi. Внаслiдок нестабiльної політичної 

ситуацiї та військового конфлікту з Росiєю бiльш перспективним буде 

розвивати саме захiдний напрямок торгiвлi, тобто торгiвлю з країнами ЄС. 

Крім країн СНД і Балтії, Україна розширює зовнішньоекономічні 

зв'язки з багатьма розвинутими країнами світу. В останні роки найбільші 

експортні поставки Україна здійснювала до Китаю (майже 1,5 млрд дол., або 

10%загального обсягу експорту), Туреччини (майже 700 млн дол., або 

близько 5 %),Німеччини (майже 600 млн дол., або 4 %), Італії (близько 3 %), 

Польщі (майже3 %), Угорщини і США (більше ніж по 2 %), Словаччини 

(майже 2 %). 

Найбільші імпортні поставки в Україну надходять з Німеччини 

(більшеніж 1,3 млрд дол., або майже 8 % загального імпорту), США (майже 

700млндол., або 4 %), Польщі (більше ніж 3 %), Італії (більше ніж 2 %), 

Франції (2 %),Великобританії (1,5 %), Чехії, Словаччини, Угорщини, Куби та 

ін. 

Зовнішньоекономічна активність вітчизняних підприємств за останні 

три роки обумовила низку тенденцій, які сформували позитивні передумови 

реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни. 

Зокрема, йдеться про такі складові розвитку зовнішньоекономічних відносин 

як: 

-збереження курсової стабільності національної валюти; 

-сприятлива кон’юнктура для традиційної вітчизняної експортної 

продукції на зовнішніх ринках; 

-зростання платоспроможності населення, що стимулювало споживчий 

попит; 

-зростання обсягів промислового виробництва в умовах підвищення 

обсягів споживання навнутрішньому ринку; 

-збереження лібералізації умов експортно-імпортної діяльності; 
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-зміцнення банківської системи, що сприяло фінансовому 

забезпеченню учасників зовнішньоекономічної діяльності; 

-досягнення прогресу в процесі вступу до СОТ. 

Водночас, відчувається обмежуючий вплив на зовнішньоторговельну 

та інвестиційну активність негативних системних чинників: 

-високий рівень політичної напруженості; 

-торговельні суперечки з найбільшим торговельним партнером – РФ та 

збереження бар’єрів щододоступу на ринки ЄС; 

-збереження бюрократичних перепон провадження малого та 

середнього бізнесу на регіональному рівні; 

-невирішеність завдань технологічної модернізації, що обмежує 

можливості підвищення продуктивност праці, зниження собівартості 

продукції та підвищення її конкурентоспроможності. 

Таким чином, протягом останніх років започатковані позитивні 

зрушення, пов’язані з підвищенням рівня переробки експортної продукції, 

гнучкості багатьох виробників щодо диверсифікації продажу назовнішніх 

ринках, загальним зниженням рівня залежності від зовнішньої торгівлі, що 

засвідчило наявність вагомого потенціалу стимулюючої ролі зовнішньої 

торгівлі та інвестицій на економічне зростання. 

Водночас, попри певні позитивні зрушення, не вдалось принципово 

змінити характер експортних поставок на зовнішні ринки та покращити 

систему імпортного насичення власного внутрішнього ринку. 

Посилення впливу іноземного капіталу безпосередньо у виробництві, 

системі збуту, сервісу та фінансової інфраструктури як розкривають нові 

перспективи поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків та модернізації 

виробництва і сфери послуг, так і формують низку ризиків, зумовлених 

слабкою конкурентоспроможністю переважної кількості виробників та сфери 

послуг. Одним з наслідків спрощення доступу на внутрішній ринок за умов 

слабкого митного контролю, контролю якості та споживчих стандартів на 
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внутрішньому ринку стало подальше закріплення частки імпорту у зовнішній 

торгівлі. 

Потрібно зазначити, що основною перспективою розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України є створення поглибленої зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС, що стане етапом спільного економічного 

простору, який охоплює не тільки торгівлю товарами, але й торгівлю 

послугами, тощо. 

Перспектива членства в ЄС для України є додатковим вагомим 

стимулом і мотиваційним фактором внутрішніх реформ, цивілізованого 

врегулювання всіх внутрішніх та зовнішніх неузгодженостей. Від інтеграції 

України до ЄС виграють не тільки ці дві сторони, але й уся Центральна 

Європа, адже після розширення Європейського Союзу за рахунок країн 

Центрально-Східної Європи та держав Балтії Європейський союз макси-

мально наблизився до України, що надає особливого статусу їхнім 

відносинам і створює реальні можливості для співпраці [10, c. 30]. 

Враховуючи сучасний стан української економіки і актуальність 

проблем розвитку зовнішньоторговельного потенціалу країни, а також те, що 

недосконалість існуючої фінансової підтримки експортерів, зокрема низька 

дієздатність систем державного експортного кредитування і страхування, є 

одними з основних причин формування негативного сальдо 

зовнішньоторговельного балансу. Також одним із важливих напрямів 

підтримки експорту, особливо товарів з високим ступенем оброблення, є 

використання важелів податкового регулювання. У процесі вдосконалення 

чинної податкової системи України в напрямку підсилення її стимулятивного 

впливу на вітчизняних виробників доцільно вивчити та апробувати можливі 

форми податкового заохочення експортерів для внесення відповідних 

коректив у існуючі законодавчі акти [1]. 

Одним з ефективних механізмів пришвидшення переходу до 

високотехнологічних виробництв може стати запровадження кластеризації 

економіки в Україні, тобто виділення певних територій розвитку 
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високотехнологічного виробництва – кластерів. Вважаємо, що кластеризація 

надає поштовх виробничотериторіальному і соціально-економічному 

аспектам розвитку регіонів на основі використання всіх внутрішніх 

можливостей. Адже кластери є більш ефективними порівняно з окремими 

підприємствами, навіть такими, які мають значнийвиробничо-технічний 

потенціал [1]. Так, динамічні кластерні програми діють яку сфері новітніх 

технологій, так і у сфері традиційних галузей виробництва у Німеччині, 

Італії, Іспанії, Великобританії, Данії. 

Проблема розвитку та реалізації експортного потенціалу України 

вимагає також докорінного поліпшення інформаційного забезпечення 

зовнішньоторговельної діяльності. Першочерговим завданням в цьому 

напрямку є створеннясистеми зовнішньоторговельної інформації. 

Пiдвищення ефективноcтi ЗЕД підприємств. Для цього необхiдно 

визначити перелiк країн, якi є потенцiйно привабливими з точки зору 

проникнення на їхнi ринки. При цьому варто ретельно проаналiзувати стан 

cередовища мiжнародного маркетингу, який включає в cебе вивчення 

економічного cередовища кожної з країн [1]. Пiдприємcтву, яке вирiшило 

вийти на iноземний ринок, необхiдно взяти до уваги icнування безлiчi 

обмежень i перешкод у мiжнароднiй  торгiвлi як у країнi, на ринок якої воно 

збирається вийти, так i у cвоїй влаcнiй.  

До таких обмежень належать:  

-митнi тарифи (фicкальнi та протекцiонicтcькi);  

-валютний контроль з боку держави;  

-низка нетарифних бар’єрiв(системи національних cтандартiв безпеки, 

якоcтi тощо).  

Вивчення економічного cередовища передбачає аналiз економiки 

кожної з країн на предмет її привабливоcтi як екcпортного ринку. 

Результатом вивчення cередовища мiжнародного маркетингу є iнформацiя, 

аналiз якої дає змогу прийняти рiшення про принципову доцiльнicть (або 

недоцiльнicть) виходу пiдприємcтва на зарубiжний ринок; 
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Пiдвищення конкурентоспроможностi. Здiйcнення цього можливе лише 

за умови вкладення капiталу та впровадження сучасних iнновацiйних 

розробок у прiоритетнi галузi[6]. У переважнiй бiльшоcтi продукція 

вітчизняних товаровиробників характеризується низьким рівнем якоcтi, що 

не вiдповiдає світовим cтандартам, а також високим рівнем витрат на її 

виробництво, що в кiнцевому пiдcумку обумовлює низький рівень 

конкурентоcпроможноcтi на зарубiжних ринках. 

Покращити якicть – це покращити конкурентоcпроможнicть своїх 

товарiв як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринку. Iз новим пiдходом 

до якоcтi продукції зростає роль cтандартизацiї, у розвитку якої значну роль 

вiдiграє держава. Бiльшiсть іноземних пiдприємств використовують для 

цього мiжнароднi стандарти ISO серiї 9000 та похiднiвiд них QS 9000, ISO 

14000 тощо. Але найкращих результатiв досягають тi, хто вдосконалює свої 

системи якостi на засадах концепцiй загального управлiння якiстю(TQM), 

якими передбачено безперервне вдосконалення органiзацiї, полiпшення 

якостi продукцiї i задоволення потреб усіх зацікавлених сторiн: споживачiв, 

постачальникiв, персоналу,  власникiв та суспiльства. 

Ефективною у використаннi можна вважати систему Кайзен. Ця 

концепцiя полягає узапровадженнi безперервних змiн, з метою 

удосконалення, тобто удосконаленнямаленькими приростами за довший 

перiод часу. Кайзен змушує працiвникiв стати обiзнаними з метою повнiшого 

використання їх навичок, полiпшення виробничого процесу, успiшнiшого 

ведення бiзнесу. Сьогоднi вважається, що Кайзен є загальним термiном для 

цілого дiапазону сучасних тенденцiйi: TPM, TQC, гуртки якостi, система 

інноваційних пропозицiї, Kаnbаn, JIT, система “нуль дефектiв”, трудова 

дисциплiна, розвиток продукту тощо. Особливостями, що відрізняють Кайзен 

вiд типових iнновацiй i реiнженiрингу, є такi: короткострокова реалiзацiя; 

низькi витрати; використання доступного потенцiалу людських ресурсiв; 

стимулювання творчого потенцiалу [8]. 
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Полегшення дiалогу пiдприємcтва з державою. Особливу увагу варто 

придiлити подоланню бюрократизму та введення механiзму, що надасть 

можливість вирiшувати вci розбiжноcтi з міністерствами диcтацiйно, тобто 

електронно. Також необхiдним є вдоcконалення і запровадження гнучкої 

податкової, кредитної, валютної полiтики, що стимулює диверсифікацію 

екcпортно-iмпортнихоперацiй, змiцнення та забезпечення конвертованості 

нацiональної валюти; 

Перегляд експортно-iмпортної полiтики держави. Поступовий перехiд 

вiд експорту сировини на виробництво продукцiї з високою доданою 

вартiстю. Також потрібно відмовитись від iмпорту тих товарiв, якi можуть 

бути виробленi вітчизняними пiдприємствами. Особливо це стосується 

рiзних харчових продуктiв, надання послуг тощо; 

Пiдвищення технічного рiвня, впровадження енерго- та 

ресурсозберігаючих технологiй, підвищення рівня механiзацiї та 

автоматизацiї виробництва, залучення до управлiння пiдприємcтвами 

виcококвалiфiкованих фахiвцiв з відповідно високою заробiтньою платнею; 

науково-технiчне й технологiчне оновлення виробництва iз забезпеченням 

його конкурентоcпроможноcтi шляхом глибокої модернiзацiї; зменшення 

реcурcомicткоcтi за рахунок ефективного використання влаcних паливно-

cировинних реcурciв [8]; 

Врегулювання конфліктної ситуацiї з Росiєю. Вирiшення питань щодо 

обмеження доступу ряду товарiв українського походження на росiйський 

ринок та припинення воєнних дiй на сходi країни; 

Налагодження ділових стосункiв з Японiєю для проведення науково-

технiчних дослiджень i впровадження їх результатiв у виробництво. 

Спiвробiтництво з Iндiєю на взаємовигiдних умовах: використання дешевої 

сировини Iндiї (сировини для легкої,харчової та хімічної промисловостi) та 

науково-технiчної бази України; 
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Здiйснення широкої підтримки вітчизняних виробникiв для входу на 

ринок країн ЄС, що можливо здiйснити за рахунок створення експортно-

кретдитних агентств тощо. 

Отже, забезпечення належного рівня зовнiшньоекономiчної діяльності 

пiдприємcтв можливе за умови подолання виявлених проблем. При цьому 

подальший розвиток економiки України варто пов'язувати з тією 

економічною cтратегiю, яка орiєнтована на розвиток зовнiшньоекономiчної 

дiяльноcтi, напрямами вдоcконалення якої повинні стати: розробка cтратегiї 

ефективного розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi; формування 

cиcтеми її довгоcтрокових цiлей; оцінка потенцiйних можливоcтей 

пiдприємcтва на конкретному ринку; розробка мiжнародної маркетингової 

cтратегiї. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено особливості шляхів вдосконалення здійснення 

експортних операцій на підприємстві. Визначено основні проблеми 

організації експортних операцій, які характерні для більшості підприємств. 

Вказані показники, що впливають на ефективність експортних операцій. 

Перераховано заходи які необхідні для покращення здійснення експортних 

операцій. 

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, іноземні 

інвестиції, зовнішній ринок, конкурентоспроможність, експортні операції. 

Оскільки одним із основних аспектів експортних операцій є аналіз й 

оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища організації, необхідно 

визначити орієнтири подальшого вдосконалення факторів впливу на 

середовище функціонування організації. 

 Розширення ринків збуту свідчить про розвиток компанії, тобто її 

можливість збільшити обсяг товарообороту. При виходу на нові ринки 

необхідно налагоджувати нові канали збуту, торговельні зв’язки, 
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співробітництво, тощо.  Дуже важливо, щоб обсяг (потужність) виробництва 

продукції зміг забезпечити споживчий попит країни імпортера. 

Проблемами, щодо удосконалення експортних операцій 

досліджувалися такими вченими-економістами, як: Янковський Е.А., 

Островський Л. Е., Казанцев С. К., Макогон Ю. В., Кравченко В. А., 

Кравцова В. В, Мамутов В. К., Чувпило О. О., Новицький В. Е. та інші. 

Казанцев С. К. стверджує, що найкращим способом удосконалення 

експортних операцій є страхування від валютних ризиків, адже саме цей 

фактор спричиняє значні фінансові втрати. Правильно встановлені умови 

страхування можуть поліпшити загальний стан проведення 

зовнішньоекономічних операцій [2, с.155]. 

Однак окремі аспекти залишаються невизначеними, потребують 

подальших наукових досліджень і розробок спрямованих на їх 

удосконалення. Зазначена проблема є особливо актуальною в наш час. 

Підприємства в Україні зорієнтовані здебільшого на вирішення 

поточних проблем, досягнення короткострокових результатів, а не на 

перспективу. Їм простіше закупити нове обладнання і опанувати 

виробництво нової для даного підприємства продукції, відзначивши ці 

витрати, як інноваційні, аніж витрачати кошти на дослідження, які не завжди 

можуть принести швидкий комерційний успіх. 

Серед основних проблем організації експортно-імпортної діяльності, 

які характерні для більшості підприємств, були виділені наступні: 

1.Відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, 

тобто однакового розуміння бізнес-процесів (наприклад, відділ маркетингу 

досліджує ринок й представляє звіт про бажані об’єми виробництва, а відділ 

збуту не може реалізувати вироблену продукцію). 

2.Недостатня оперативність даних про фінансово-господарську 

діяльність підрозділів. Відсутність оперативної та правдивої інформації щодо 

взаєморозрахунків із зовнішніми постачальниками й споживачами, як 
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наслідок важкість управління дебіторською та кредиторською 

заборгованостями. 

3.У своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі 

використовує нові інформаційні технології, що перешкоджає експорту 

продукції. 

4.Великий обсяг “ручної” праці при передачі даних, необхідність 

синхронної взаємодії учасників, що неминуче призводить до помилок та 

затримок у логістичних ланцюгах (за даними International Marketing Company 

учасники однієї угоди оформляють приблизно 40 оригіналів документів та 

роблять 360 копій) [4]. 

Удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних 

операцій полягає в розробці стратегії, яка може знайти практичне втілення в 

діяльності українських підприємств і фірм на міжнародній арені. 

Стратегія передбачає розробку довгострокових цілей, установок та 

орієнтирів, принципово нових напрямів. Вона охоплює такі основні 

елементи, як корпоративна місія, конкурентна перевага, організація бізнесу, 

ринки, ресурси, структурні зміни, програми розвитку й компетентність 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [5]. 

В умовах економічної кризи необхідно вживати всі можливі способи 

щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Ефективність 

організації експортних операцій значним чином пов’язана з ефективністю 

функціонування підприємства в цілому. 

Удосконалення організації експортних операцій слід проводити 

шляхом таких заходів: 

1) Правильний підбір менеджера з продажу, адже від його кваліфікації 

залежить правильна організація експортних операцій. 

Гарний фахівець знає своїх людей, їх сильні та слабкі сторони. Він 

також розуміє динаміку галузі, потреби клієнтів, поточні економічні 

тенденції і конкуренцію. Хороший менеджер відділу продажу – це, в тому 

числі, хороший HR-manager. Саме він відбирає і розвиває високоефективну 
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команду. Висококваліфікований фахівець повинен вміти досягти цілей 

чужими руками. Менеджери з продажу повинні мати спеціальні знання і 

володіти здатністю використовувати їх у повсякденній роботі з управління 

торгівельною діяльністю. 

Менеджери також повинні мати особисті якості, які підсилюють довіру 

та повагу з боку інших: 

- високе почуття обов'язку і відданість справі; 

- чесність у відносинах з людьми і довіра до партнерів; 

- вміння чітко висловлювати свої думки і переконувати.[1] 

Отже, бачимо, що від кваліфікації менеджера з продажу, в обов’язки 

якого буде входити організація експортних операцій, може значно залежати 

ефективність самих операцій. 

2) Правильний вибір маркетингової політики. 

При здійсненні експортних операцій потрібно чітко окреслити 

маркетингову політику і дотримуватися її. Головним параметром є 

визначення ціни. Як економічний інструмент ринкової економіки ціна 

суттєво впливає на ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств, створюючи умови для забезпечення їх фінансової сталості та 

економічної незалежності. Саме ціна акумулює в собі рівень успіху 

підприємства, що знаходить своє вираження в обсягах продажів та розмірі 

прибутку від реалізації продукції. 

Переорієнтація на маркетинговий підхід до процесу ціноутворення дає 

можливість підприємствам з об'єктивних позицій підійти до формування цін 

на продукцію, чітко визначитися стосовно ефективного напряму цінової 

політики та забезпечити прибуткову діяльність. Такі ціни орієнтують 

підприємства на всебічне розкриття їхніх можливостей при реалізації 

продукції на вітчизняному й зарубіжному ринках. 

Спрямованість, структура та більша частина методів маркетингового 

ціноутворення мають загальний характер, тому вони цілком придатні і для 
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економіки України, для підприємств будь-якої форми власності та будь-яких 

масштабів господарської діяльності. 

Керівники вітчизняних підприємств змушені приймати рішення з 

ціноутворення в умовах невизначеності наслідків таких рішень. 

Невизначеність часто пов'язана не стільки з недосконалістю господарського 

механізму і законодавства, скільки із браком економічних комерційних знань 

і практичного досвіду. Така ситуація приводить до того, що багато 

підприємств внаслідок недостатнього аналізу критичних для виживання 

факторів зовнішнього середовища (поведінка споживачів, способи та методи 

роботи конкурентів, зміна кон'юнктури ринку, поява нових середовищ, 

насамперед, до запитів і вимог споживачів товарів тощо) постійно змушені 

працювати в умовах підвищеного ризику. 

3) Правильний підбір агентів з пошуку ринків збуту. 

Агент відграє важливу роль, так як він є тією особою, яка допомагає в 

пошуку ринку здуту і може звести з підприємство з іншими партнерами для 

співпраці. При підборі агента потрібно зважати на його професійні якості та 

досвід роботи в даній сфері. Сьогодні в умовах кризи більшість іноземних 

підприємств скорочуватимуть об’єми імпорту, тому тільки 

висококваліфікований фахівець зможе знайти можливості для проникнення 

на нові ринки здуту та досягти домовленостей. 

4) Дослідження цін на продукцію. 

Відомо що існує суперечливість інтересів імпортера та експортера. 

Імпортер зацікавлений продати свій товар за якомога вищими цінами, а 

імпортер бажає купити за якомога нижчою ціною. Щоб підвищити 

ефективність експортних операцій необхідно ретельно дослідити ціни на 

продукцію, які пропонуються іншими експортерами та скоригувати ціну до 

такого рівня який би задовольнив експортера та імпортера. Також необхідно 

здійснювати дослідження цін на продукцію, щоб своєчасно відреагувати на 

зміни. В деяких випадках дохід від експорту може бути значно покращеним. 
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5) Пошук шляхів мінімізації витрат на організацію експортних 

операцій та їх здійснення. 

Цей крок є одним із основних на шляху удосконалення експортних 

операцій будь-якого господарського суб’єкта. Значна частка витрат 

відноситься до витрат на організацію експортних операцій. Існують різні 

шляхи щодо їх мінімізації. Перш за все підприємство може запропонувати 

здійснення експортних операцій на інших умовах, та зазначити це в договорі, 

але попередньо необхідно досягти згоди між сторонами. Від встановлених 

умов, за якими будуть здійснюватися експортні операції залежить які витрати 

понесе кожна із сторін угоди. Звісно для експортера буде вигідно щоб всі 

витрати стосовно транспортування, навантаження, розвантаження, 

розмитнення та витрат на інші формальності понесла імпортуючи сторона. 

Тому експортер повинен наполягати на умовах які б задовольняли його 

інтереси та мінімізували витрати на здійснення експортних операцій[3,c.561]. 

Не менш важливим показником, що впливає на ефективність 

експортних операцій є політичний і економічний фактор.  Це і наявність 

державної підтримки, і стан зовнішньоекономічної політики держави, і 

конкурентоспроможності продукції, важливим є також рівень інфляції та 

зміна валютного курсу. 

Отже, при правильній організації експортних операцій можна досягти 

непоганих фінансових результатів. Потрібно пам’ятати що існують можливі 

шляхи удосконалення експортних операцій. Для цього необхідно зважати на 

всі складові даних операцій. При правильному аналізі та дослідженні 

окремих факторів можливо розробити такий план дій, який би в більшій мірі 

задовольняв підприємство, і сприяв зростанню прибутків від здійснення 

зовнішньоекономічних операцій. 
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У статті висвітленні теоретичні аспекти експортного потенціалу, основні  

показники ефективної діяльності підприємства, а також удосконалення 

системи факторів формування та розвитку експортного потенціалу 

підприємства.  

Ключові слова: експорт, експортний потенціал підприємства, ефективне 

управління, фактори експортного потенціалу, стратегія.. 

Управління експортним потенціалом є  важливою і невід’ємною 

складовою господарської діяльності кожного успішного підприємства.  

Адже, здійснення експортних операцій стає вагомою передумовою для 

розширення ринків збуту, збільшення обсягів виробництва та підвищення 

якості продукції, що, в свою чергу, дозволяє  створити сприятливе підґрунтя 

для зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому ринку. 

Для національної економіки зростання обсягів експортних поставок 

суб’єктів господарювання виступає основним інструментом підтримки 

позитивного балансу зовнішньої торгівлі, необхідного для забезпечення 

стабільності валютного курсу, повного та своєчасного фінансування 

імпортних закупівель, збільшення впливу вітчизняних підприємств на 

глобальні процеси тощо.  

Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування та 

використання експортного потенціалу розглядають в працях провідних 

зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема  Андріанова В., Бахрамова Ю., 

Діденко Н., Дудченко М., Зав’ялова Н., Савицького П., Мазаракі А., Мельник 

О., Нагірна М., Кириченка О., Крушницької Г., Ломаченко Т., Кутідзе Л., 

Швецова М. та інших.  

Проте, сучасна економічна наука, на жаль, ще в недостатній мірі 

приділяє увагу проблемам ефективного управління та систематизації 

факторів, які формують і впивають на розвиток експортного потенціалу 

підприємства. Тому, є потреба в подальшому аналізі даного питання, адже 

визначення таких факторів є стратегічно важливим і становить практичний 
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інтерес для суб’єктів менеджменту у сфері управління експортною 

діяльністю підприємств. 

 М. Дудченко пропонує розглядати «експортний потенціал 

підприємства» з двох методологічних позицій. Відповідно до першої з них, 

експортний потенціал розглядається з точки зору реалізації мети експортної 

діяльності підприємства, яка полягає в задоволенні потреб зовнішнього 

ринку. Відповідно до другої позиції, експортний потенціал являє собою мету 

управління розвитком експортної діяльності підприємства, яка полягає в 

оптимізації фазового стану системи та забезпеченні усталеного 

функціонування підприємства як суб’єкта міжнародної економічної 

діяльності.  

Ця методологічна конструкція створює підґрунтя для визначення 

експортного потенціалу у площині взаємодії компонентів ланцюга 

«підприємство – зовнішній ринок» [2, с.127].  

Найпоширенішою класифікацією факторів, що впливають на розвиток 

експортної діяльності є класифікація їх за ступенем охоплення середовища 

впливу – фактори зовнішнього середовища та фактори внутрішнього 

середовища.   

О. Мельник та М. Нагірна до факторів зовнішнього середовища 

зараховують: економічну ситуацію в країнах експортера та контрагентів, 

політичні обставини, імпортерів-споживачів продукції,  постачальників 

тощо. До факторів внутрішнього середовища відносять: основні цілі та 

завдання експортної діяльності підприємства, інформаційну базу експорту, 

ресурсне забезпечення експорту, технологію виробництва експортної 

продукції тощо [5, с. 65]. 

Важлива перспектива у розумінні експортного потенціалу підприємства 

забезпечується на основі ресурсного підходу до його формування. У рамках 

ресурсної теорії формування експортного потенціалу підприємств виходять із 

того, що підприємство контролює набір матеріальних і нематеріальних 
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ресурсів, що дозволяє йому реалізовувати стратегії, спрямовані на 

підвищення ефективності його діяльності. 

Основоположником ресурсної теорії є Е. Пенроуз [7, с. 36]. Подальшого 

розвитку така точка зору набула в теорії залежності від ресурсів 

Дж. Пфеффера, згідно з якою суб’єкти господарювання спроможні виживати 

настільки, наскільки вони залучають і підтримують власні ресурси.  

Згодом дослідження в цьому напрямі привели до розробки ресурсної 

теорії конкурентних переваг, як, наприклад, показано в роботах Дж. Барні. 

Теорія стверджує, що здатність підприємства генерувати порівняльні і стійкі 

переваги залежить від володіння певними ресурсами, які повинні відповідати 

чотирьом умовам:  

– бути цінними (що дозволить підприємству реалізувати стратегії 

підвищення ефективності); 

– бути дефіцитним (у іншому випадку будь-яка порівняльна перевага 

була б виключена); 

– бути неповторними (це викликає труднощі у визначенні причин успіху 

підприємства, дозволяє скористатися правовим захистом за допомогою 

патентів, торгових марок тощо);  

– бути незамінними (інакше конкурентну перевагу може бути підірвано) 

[6, с. 625]. 

Таким чином, відповідно до цієї теорії, наявність і доступність ресурсів, 

що відповідають цим характеристиками, формує більш високий експортний 

потенціал для підприємств і дозволяє йому реалізовувати стратегії, 

спрямовані на підвищення ефективності її діяльності. 

Т. Дюран у своїй роботі [3, с. 288] робить акцент на використанні 

ресурсів підприємства для створення нових потенційних можливостей 

завдяки менеджменту процесів. Тобто для формування ефективного 

управління експортного потенціалу замало наявності сукупності ресурсів, 

необхідно знайти механізм їх організації та ефективного використання.  
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Для того, щоб зрозуміти суть експортної діяльності підприємства, 

необхідно визначити, що ж змушує підприємства виходити на зарубіжні 

ринки, тобто які мотиви здійснення експортної діяльності.  

Основними такими мотивами, на думку О.Кузьміна, є: 

 – створення позитивного іміджу підприємства на вітчизняному ринку 

(стереотип «європейських стандартів»);  

– розширення ринків збуту з метою збільшення очікуваної норми 

доходу;  

– перерозподіл ринку, який змушує підприємство здійснювати пошук 

нових партнерів за межами локального ринку;  

– місткість ринку, яка не дозволяє реалізовувати усі вироблені активи;  

– ефективність ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме ‒ 

переорієнтація на експортну діяльність у зв’язку з більшою прибутковістю;  

– реструктуризація підприємства [4, с.173].  

Узагальнюючи погляди вчених можна сказати, що розвиток експортної 

діяльності підприємства слід розглядати як процес, який здатен 

забезпечувати стале зростання обсягів експорту продукції підприємства 

одночасно з оптимізацією структури експортних потоків та підвищенням 

ефективності діяльності підприємства. 

В умовах побудови і розвитку інформаційного суспільства одним і 

ключових факторів розвитку експортного потенціалу промислового 

підприємства є використання інформаційних технологій. Зростаючі потоки 

інформації як всередині підприємства, так і ззовні, вимагають її оперативної 

обробки для адекватного подальшого використання.  

Для цього підприємство має бути забезпечене відповідною технічною 

базою і підготовленими спеціалістами. Вдосконалення окремих елементів 

інформаційного забезпечення системи зовнішньоекономічної діяльності 

промислового підприємства з метою розвитку експортного потенціалу може 

бути реалізоване за наступними напрямками: 

– технічне і технологічне забезпечення інформаційної системи; 
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– розробка комплексної програми підвищення кваліфікації кадрів, 

пов’язаних з інформаційними потоками; 

– впровадження сучасних засобів зв’язку і передових інформаційних 

технологій; 

– створення системи оперативно-інформаційного забезпечення 

керівництва підприємства для внутрішнього контролю і прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо експорту продукції; 

– розробка єдиної інформаційної моделі фінансового, податкового та 

управлінського обліку; 

– автоматизація робочих місць в різних службах підприємства; 

– використання автоматизованих систем «Експортний контракт» та 

«Розрахунок експортної ціни»; 

– інтеграція систем обліку, планування та нормування різних видів 

витрат при виробництві експортної продукції. 

Вибір стратегії також є запорукою успіху для формування ефективного 

розвитку експортного потенціалу. Інноваційна стратегія є засобом 

досягнення перспективних цілей на основі визначення пріоритетів 

формування і використання експортного потенціалу.  

Процес реалізації стратегії розвитку потенціалу передбачає не лише 

організацію стратегії, але і її практичну оцінку, контроль за виконанням, 

зворотній зв’язок, якщо виявляються помилки, не доопрацювання у 

формуванні стратегічного плану на будь-якому із етапів. Інколи такий 

зворотний зв’язок передбачає часткові зміни місії і цілей, якщо вони 

виявилися до певної міри нереальними. 

Таким чином, можна стверджувати, що успіх ефективного управління 

розвитком експортного потенціалу  підприємства на ринку та перспективи 

його подальшого функціонування залежать від багатьох чинників і 

визначаються його потенціалом.  
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Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства, її ефективність повинна відповідати загальній стратегії 

діяльності. Тому ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства є особливо актуальною проблемою розробки теоретико-

методологічних засад його впровадження. 

Окремі теоретичні та загально-методологічні напрацювання в питанні 

ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

найшли відображення в працях вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів: О. Ананєкіної, С. Голова, Н. Данілової, С. Петренка, В. Савчука,  

А. Дайле, Й. Вебера, Т.Друкера, Є.Майєра, Д. Хана, В. Кнаупа, П. Хорвата і 

інші. 

На сьогодні важливо розрізняти шість концепцій ефективності 

структури управління, підприємством, які об’єднуються в три основні групи 

в залежності від функціональної насиченості та інституціональної організації 

в структурі управління, а саме: 

- концепції, зорієнтовані на обмін, які переслідують інформаційні цілі; 

- концепції з орієнтацією на інформацію – вони охоплюють весь облік 

господарської діяльності підприємства для вирішення конкретних завдань 

діяльності; 

- концепції з орієнтацією на координацію господарської діяльності 

підприємства в рамках даної концепції,  конкретно: планування та контроль, 

орієнтація на управлінську систему в цілому. 

Тому проблеми ефективності управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства потребують в сьогоденні продовження дослідження. 



539 

Метою статті є дослідження концептуальних основ ефективності 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних 

ринкових умовах. 

Системний підхід  до ефективності управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства надає важливого значення науково-обгрунтованому 

визначенню функцій управління, процесу формування організаційно-

управлінської структури підприємства, особливо, якщо воно здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність, повинна відповідати певним вимогам: 

динамізм, адекватність, спеціалізація, оптимальність, оперативність, 

надійність, простота. 

Теоретичні різні методи формування структури управління 

підприємства не дають змоги вирішувати всі важливі проблеми й побудови. 

Здійснення ефективної господарської діяльності підприємством є кінцевим 

критерієм ефективності управління його діяльністю. Ефективність системи 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства за результатами 

залежить від багатьох факторів, оскільки зміни системи управління  

поширюються на всі її елементи. Ефективний механізм управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства дає змогу в повному обсязі 

реалізувати цілі стратегії господарської діяльності підприємства в цілому. [4] 

При формуванні концепції ефективного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства потрібно враховувати 

пошук конкретної взаємодії зі споживачем на зовнішньому ринку, 

використовуючи вирішення наступних питань: 

- здійснюючи дослідження та аналіз показників зовнішньоекономічної 

діяльності, збереження гнучкості, управлінських рішень; 

- своєчасно та постійно аналізувати конкурентоздатність продукції 

підприємства на зовнішньому ринку; 

- якісний, своєчасний аналіз ризиків на зовнішньому ринку, враховуючи 

особливості стратегії, господарської діяльності підприємства в цілому; 
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- врахування людського фактору особливо в просуванні продукції на 

зовнішньому ринку; 

- постійно практикувати вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. [1] 

Отже, досконала організаційна структура ефективного управління  

здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством – це ефективне 

управління господарською діяльністю в цілому. 

Специфіка здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності 

вимагає вирішення проблем в багатьох аспектах в її управлінні. Результат 

такого дійства – збільшення прибутку від росту об’ємів доходу реалізованої 

продукції на зовнішньому ринку, використовуючи загальні стратегії 

діяльності підприємства і концепцій менеджменту у всіх формах. 

Формування ефективної стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства дає змогу уникати багатьох організаційних труднощів 

господарської діяльності, привести експортні можливості підприємства 

відповідно до стану ситуації на зовнішньому ринку, підвищити 

конкурентоспроможність продукції  і ін. При цьому використовуючи 

міжнародний маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю, 

підприємство повинно використовувати стратегічне планування своєї 

діяльності. [5] 

Стратегія ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю 

вимагає від підприємства: 

- систематичного аналізу і дослідження очікуваних зміну коньюнктурі 

зовнішнього ринку; 

- постійний аналіз можливостей збуту продукції підприємства, враховуючи 

діяльність на ринку конкурентів; 

- врахувати особливості змін попиту споживача на зовнішньому ринку під 

впливом змін в зовнішньому середовищі; 

- намагатися збільшувати питому вагу укладання довгострокових міжнародних 

контрактів; 
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- розробка чітких ефективних заходів о виконанню вибраної стратегії  

зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

- налагодження ділових контактів та постійний зв'язок із зарубіжними 

партнерами. 

Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства залежить від своєчасної реакції на потенційні пастки при її 

здійсненні: 

- непрофесіоналізм управлінських працівників, що впливає на якість розробки 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством; 

- неспроможність вести ділові справи на деяких зовнішніх ринках та 

недостатнє врахування діяльності конкурентів на ринку; 

- несвоєчасне врахування ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства на зовнішньому ринку в період ринкових бумів; 

- необхідність своєчасного оперативного втручання в коригування бізнес-

планів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності, в залежності від змін 

зовнішнього середовища. 

Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства  залежить від управління його конкурентоспроможністю 

продукції на зовнішньому ринку. Проблема досягнення конкурентних 

переваг підприємства на зовнішньому ринку багато в чому залежить від 

ефективного застосування маркетингу, який являє собою базову концепцію 

орієнтації господарської діяльності підприємства в цілому і 

зовнішньоекономічної зокрема на споживача, що являється найкращим 

засобом досягнення конкретних цілей підприємства. 

Маркетингове управління конкурентоспроможністю продукції 

підприємства – це логічний інтегруючий комплекс процесів і засобів 

реалізації ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства, що дозволяє одержувати довгострокові конкурентні переваги, 

особливо на зовнішньому ринку. [3] 
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Досконале знання потреб споживача на зовнішньому ринку – це 

можливість підприємства для досягнення цілей – ефективного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, пов’язаної з одержанням прибутку через 

збільшення обсягу продажу та проникнення на нові зарубіжні ринки. Пошук 

резервів додаткових доходів – це індивідуальна справа для кожного 

підприємства. Отже, при дослідженні додаткових можливостей та їх аналіз, 

підприємство повинно звернути увагу на недоліки в здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності , виявляти причинно-наслідкові зв’язки  

цих недоліків та знайти шляхи для їх усунення. 

Ефективність управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

вливає на прибутковість господарської діяльності підприємства  в цілому. 

Для здійснення ефективного вдосконалення управління 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, потрібна розробка 

конкурентної стратегії, яка б передбачала: 

- просування своєї продукції через залучення нових споживачів, здійснюючи 

проникнення на нові зовнішні ринки; 

- стимулювання збутової діяльності на підприємстві; 

- постійне підвищення кваліфікації працівників підприємства, особливо по 

вивченню чинного законодавства України та міжнародного права; 

- аналіз ризиків на зовнішньому ринку з врахуванням особливостей зміни 

попиту споживачів продукції; 

- розробка ефективних заходів по своєчасному коригуванні стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства в залежності від змін в 

зовнішньому середовищі; 

- використання засобів масової інформації в просуванні продукції, особливо на 

зовнішній ринок. 
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створення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на 

міжнародному ринку. 

Ключові слова: стратегія, конкурентоспроможність, бенчмаркінг,  SWOT-

аналіз, стратегічне управління. 

В сучасних економічних реаліях, в процесі інтеграції економіки України 

в світове господарство, висока конкурентоспроможність українських 

підприємств на міжнародному ринку є однією з важливих умов інтеграції 

української економіки в світову економічну систему. Сьогодні проблема 

конкурентоспроможності підприємства в цілому та його продукції, зокрема, 

широко досліджується вітчизняними науковцями, що пов’язано з низьким 

рівнем конкурентоспроможності українських підприємств. 
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 Мета статті полягає у визначенні методів підвищення 

конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх ринках та  

формуванні стратегії підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на міжнародному ринку в умовах інтернаціоналізації. 

 Проблеми конкурентоспроможності підприємств та формування 

оптимальної стратегії  підвищення конкурентоспроможності досліджували як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а саме: М. Альберт, В.Я. Амбросов, 

І. Ансофф, О.Д. Гудзинський, П. Друкер, Л. А. Євчук, Ф. Котлер, Ж.-

Ж. Ламбен, М.Й. Малік, М. Мескон, М. Портер, П.Т. Саблук, І.В. Саєнко, Ф. 

Хедоурі, Б.М. Хусаінова, О.М. Шпичак та інші. Незважаючи на вагомі та 

численні дослідження, проблема розробки стратегії конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств на міжнародному ринку залишається актуальною і 

потребує дослідження задля пошуку шляхів підвищення 

конкурентоспроможності українських товаровиробників на міжнародному 

ринку.  

 В сучасних умовах постійних змін ринкової кон’юнктури, 

трансформацій внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств, 

коливання попиту та пропозиції, негативного впливу кризових явищ 

вітчизняної економіки, постає проблема розробки оптимальної стратегії 

підтримання та підвищення конкурентоспроможності для кожного 

вітчизняного підприємства.  

 Висвітлемо сутність поняття «стратегія», що в економічній літературі  

трактується як план управління фірмою, спрямований на закріплення її 

позицій, задоволення потреб та досягнення визначених цілей. Стратегія являє 

собою комплексний план управлінських дій, призначений для забезпечення 

довгострокового успіху підприємства2, с. 15.  

 Для формування стратегії підвищення конкурентоспроможності будь-

якого вітчизняного підприємства, необхідно оцінити рівень 

конкурентоспроможності підприємства на вітчизняному та зовнішніх ринках, 
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а також, дослідити критерії та показники, завдяки яким забезпечується 

конкурентоспроможність даного підприємства. 

 Оцінка конкурентоспроможності підприємства є невід’ємним 

елементом діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Визначення 

конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта здійснюється з метою: 

 – розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності; 

 – вибору контрагентів для спільної діяльності; 

 – складання програми виходу підприємства на нові ринки збуту; 

 – здійснення інвестиційної діяльності; 

 – здійснення державного регулювання економіки [1, с. 193]. 

Існуючі в практиці економіки й управління методи оцінки 

конкурентоспроможності різних об’єктів можна класифікувати за двома 

основними критеріями: за ступенем об’єктивності (суб’єктивності) 

результатів оцінки, а також за підходом до оцінки – якісна чи кількісна. В 

результаті типологію методів оцінки конкурентоспроможності можна подати 

на чотирьох-вимірному полі (рис. 1) [5, с. 36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства 
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Проаналізуємо детальніше кілька основних методів оцінки 

конкурентоспроможності з точки зору інструментів стратегічного 

управління. Одним із найпоширеніших інструментів стратегічного аналізу 

позиції підприємства в конкурентній боротьбі є метод SWOT-аналізу.  

 SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків між 

найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними 

сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому 

можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій 

підприємства. Ідентифікація та вивчення факторів зовнішнього оточення 

підприємства з метою виявлення поточних та потенційних загроз та 

своєчасного запобігання збитків внаслідок їхньої дії (рис. 2) 4, с.115-122. 

 

 

 

  

 

Рис. 2. Модель формування матриці SWOT-аналізу 

В результаті проведення SWOT-аналізу доцільно виділити можливості 

застосування чотирьох можливих напрямів стратегічного розвитку для 

підприємств, які слід розмежовувати для внутрішнього і зовнішнього ринку: 

стратегія розвитку; стратегія захисту; стратегія стабілізації; стратегія 

ліквідації.  

Ще одним із найбільш застосовуваних інструментів стратегічного 

аналізу є метод бенчмаркінгу. Бенчмаркінг (англ. Benchmarking, «bench» - 

рівень, висота та «mark» – відмітка) – це підхід до планування діяльності 

підприємства, що передбачає безперервний процес оцінки рівня продукції, 

послуг і методів роботи, який відкриває, вивчає і оцінює все краще в інших 

організаціях з метою використання отриманих знань у роботі свого 

підприємства (рис. 3) 3, с. 34.   
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Рис. 3. Модель затосування методу бенчмаркінгу для формування стратегії 

підвищення конкурентоспроможності підприємства 

Так, для внутрішнього ринку – це стратегія захисту, стратегія 

стабілізації, для зовнішньому ринку – розвитку. 

Сформуємо модель оптимальної стратегії підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку з 

урахуванням складних соціальних, економічних та політичних умов 

функціонування вітчизняних підприємств (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Модель формування стратегії конкурентоспроможності 

підприємства на міжнародному ринку 

0
2
4
6
8

10
Ціна 

Якість 

Упаковка 

Сервіс 

Асортимент 

Реклама Об’єкт 

дослідження 
Конкурент 1 

Конкурент 2 

Конкурент 3 

1.Визначення стратегічних цілей та тактичних завдань підприємства 

2. Оцінка внутрішніх можливостей підприємства  

3. Аналіз діяльності конкурентів на внутрішньому ринку, виявлення їх сильних та слабких сторін для 

визначення власної ринкової позиції  

4. Дослідження позицій підприємства на зовнішньому ринку та набуття  досвіду успішних підприємств 

5. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємства  

6. Виявлення сильних та слабких функціональних складових потенціалу підприємства  

7. Виявлення конкурентних переваг та слабкостей  підприємства  

8. Розробка стратегічних альтернатив та вироблення моделі стратегічної поведінки в умовах 

висококонкурентного зовнішнього середовища 

9. Оцінка ефективності розробленої стратегії формування конкурентоспроможності підприємства 



548 

В вище зазначеній послідовності етапів формування стратегії 

конкурентоспроможності підприємства схематично відображено стратегічні 

альтернативи, що дозволять керівництву підприємства сформувати модель 

стратегічної поведінки для забезпечення зростання в умовах конкурентного 

зовнішнього середовища.  

 Таким чином, складні умови функціонування вітчизняних підприємств, 

пов’язані із політичною ситуацією, економічним станом України потребують 

від підприємств значних зусиль задля успішного функціонування як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Одним із інструментів 

підвищення конкурентоспроможності українських підприємств є стратегічне 

управління, що передбачає побудову динамічної системи, яка давала б змогу 

забезпечувати своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розробку і 

виконання системи планів (як інструментів реалізації стратегічних 

орієнтирів). В процесі формування конкурентної стратегії вітчизняні 

підприємства повинні зосереджуватись на використанні власних сильних 

характеристик та врахування досвіду найуспішніших іноземних підприємств, 

що дозволить забезпечити  досягнення стратегічного успіху в процесі 

розширення діяльності підприємства на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, а також підвищення його конкурентоспроможності. 
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 У статті вистітлено та досліджено сучасний стан готельно-

ресторанного господарства. Визначено відмінні характеристики готельних 

та ресторанних закладів. Специфічні особливості у сфері готельно-

ресторанних послуг розглянуто в аспекті розробки програми маркетингових 

заходів. Відповідно до тенденцій розвитку ринку готельно-ресторанних 

послуг запропоновано основні напрями маркетингової діяльності. 

Ключові слова:сфера послуг, інфраструктура, індустрія, готельно-

ресторанна справа, товар, маркетинг, споживач. 

Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей 

світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і 

соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною 
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передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок 

держави. Сфера готельно-ресторанних послуг України перебуває в складних 

умовах. Криза, стан економіки, погіршення міжнародних зв’язків, ситуація на 

Сході країни несприятливо впливають на сферу готельно-ресторанних послуг. 

Розширення бізнесу цього сектору є майже неможливим, конкурентна 

боротьба загострюється, кількість клієнтів постійно зменшується. 

Раціональна побудова плану маркетингу дозволяє підприємцю не тільки не 

втратити споживачів та залишитись на ринку готельно-ресторанних послуг, а 

й отримувати стійкий дохід, що, в кінцевому підсумку, поповнюватиме 

бюджет країни. 

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності, підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу   при обслуговуванні туристів та інших 

категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту 

проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування 

клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх послуг, в тому 

числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-центру, 

організації дозвілля. Актуальна проблема впровадження у системі 

господарювання вітчизняних готельних підприємств сучасних ефективних 

моделей управління, що відповідають світовим стандартам, обумовлена 

необхідністю надання високоякісних послуг, зниженні витрат, координації 

персоналом, проведення маркетингових досліджень ринку готельних послуг. 

Готельний і ресторанний комплекс є найважливішим елементом 

соціальної сфери, що відіграє суттєву роль у підвищенні ефективності 

суспільного виробництва і відповідно, зростання життєвого рівня населення. 

На сучасному етапі розвитку економічних тенденцій, які спричинили 

кардинальні зміни у взаємодії маркетингу та управління. У готельному 

господарстві ці зміни виявились особливо гостро. Відбувся перехід від 

стандартизації обслуговування до задоволення індивідуальних запитів, 

переорієнтування з суцільного ринку на поділ по цільових пріоритетних 

сегментах, зміни конкурентної боротьби на взаємодію у формі стратегічних 
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альянсів. В управлінських процесах, поряд з делегуванням частини 

повноважень та функцій вищих ланок менеджменту підприємств готельного 

господарства до нижчих, великого значення набули творчий потенціал та 

ініціатива працівників [1, 346с]. 

Зміна підходів до ринкової сегментації, індивідуалізація окремих послуг, 

встановлення комунікаційної взаємодії з окремими споживачами вимагають 

принципово нових підходів до управління підприємствами готельного 

господарства. Пріоритетного значення набуває необхідність наукового 

пошуку дієвого інструментарію управління відносинами зі споживачами та 

іншими суб’єктами ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наукових працях вчених 

проблеми сфери готельно-ресторанних послуг досліджуються переважно в 

аспекті управління взаємовідносинами зі споживачами послуг, розширення 

спектру послуг та підвищення їхньої якості. Тому в даній моїй статті 

поставлено завдання на основі ретроспективного дослідження - 

проаналізувати особливості діяльності підприємств у сфері готельно-

ресторанних послуг та виявити основні напрями розвитку їхньої 

маркетингової діяльності [2, 89с.] 

Визначено, що специфіка маркетингу відносин як концептуальної 

основи управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу полягає у: 

- встановленні тісних відносин з найбільш вагомими цільовими групами; 

- забезпеченні високого ступеня задоволеності споживачів та їх 

лояльності; 

- підвищенні рентабельності взаємодії з партнерами та споживачами; 

- зміні підходів до ринкової сегментації; 

- індивідуальному підході до послуги; 

- скороченні часових проміжків проведення досліджень ринків та 

споживачів.   

Доведено необхідність інтеграції в управлінні підприємствами готельно-

ресторанного бізнесу та туризму комплексу традиційного маркетингового 
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інструментарію, маркетингу відносин та внутрішнього маркетингу. Останній 

запропоновано розглядати як використання маркетингового підходу до 

виховання мотивованого, клієнторієнтованого персоналу шляхом побудови 

ефективної системи внутрішньоорганізаційних відносин,виробник - 

споживач, подолання організаційного опору до змін і міжфункціональної 

координації та інтеграції персоналу з метою найбільш повного задоволення 

споживача.   

Розглядаючи менеджмент у сфері готельно-ресторанного бізнесу як 

основну ринкову концепцію управління в бізнесі, слід зазначити, що 

індустрія готельного-ресторанного бізнесу за своїми основними 

характеристиками не має принципових відмінностей від інших галузей, тому 

всі істотні положення сучасного маркетингу можуть бути повністю 

застосовані [3, 89с.] 

Процес обміну включає роботу з пошуку покупців; визначення їхніх 

потреб; планування відповідних продуктів готельного бізнесу та їхній 

продаж; перевезення туристів до місця споживання; ціноутворення; 

організації сервісу; рекламування. 

У сфері готельно-ресторанного бізнесу має свою специфіку, обумовлену 

особливостями створення й споживання готельного -рестораного продукту. 

По-перше, який характер продукту створюється. 

По-друге, які потреби в його послугах, як вони задовольняються. 

По-третє, що являє собою готельний продукт і з яких елементів він 

складається. 

По-четверте, як формуються канали маркетингової стратегії просування 

й продажу готельних продуктів. З'ясування цих питань пояснює економічну 

суть готельного бізнесу. 

З метою підвищення конкурентоспроможності готельно-ресторанного 

комплексу підприємець повинен надати унікальні характеристики своїй 

справі, що будуть виокремлювати саме його серед усіх гравців ринку. Оцінка 
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конкурентоспроможності готельно-ресторанного комплексу виконується за 

такими показниками: 

– здатність готелю запропонувати споживачам готельно-ресторанний 

продукт з більш привабливими характеристиками, ніж у конкурентів; 

– ефективність діяльності готельно-ресторанного комплексу на ринку, 

яка визначається як відношення отриманого ринкового результату до 

вироблених затрат; 

– ринковий результат, що дозволяє готельно-ресторанному комплексу 

досить успішно розвиватися та в перспективі задовольняти нові потребі 

клієнта. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани 

повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму 

сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів,адже готельний-

рестораний  бізнес змушений конкурувати не лише в середині галузі, а й з 

фірмами готельного-рестораного сервісу, фірмами, які пропонують послуги 

оренди житла, гуртожитками, приватним сектором, але разом з тим він 

повинен тісно співпрацювати з ними. В більшості співпраця ведеться з 

туристичними фірмами, які бронюють місця для своїх клієнтів[4, 245с.]. 

У таких питаннях вони повинні діяти за одно як представники 

готельного бізнесу, водночас підтримуючи конкуренцію в середині галузі. 

Однією з найбільших проблем готельного та певною мірою ресторанного 

бізнесу є відсутність реклами. Отже, потрібно запровадити агресивну 

рекламу на туристичних сайтах, в турагенціях, що певною мірою знизить 

зовнішню конкуренцію. Для реклами є вигідною підтримка різноманітних 

фестивалів, конкурсів. Агресивне рекламування готельної галузі 

рекомендується провадити в межах співпраці в галузі, що дозволить суттєво 

знизити фіксовані витрати, розкидавши їх по всіх учасниках. Було б добре 

отримати державну підтримку готельного бізнесу, наприклад на кордоні 

видавати іноземцям проспекти з усіма готелями та ресторанами  України, 

налагодити співпрацю з Держкомтуризму тощо. 
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Висновки.Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що для 

того, щоб розвивати діяльність на ринку готельно-ресторанних послуг, 

необхідно раціонально використовувати свої ресурси, вірно розподіляти 

бюджет на маркетингові заходи та піар, розуміти та діяти відповідно до 

сучасних тенденцій, а саме: 

– диверсифікувати послуги: додати до переліку наданих послуг ті, в яких 

у клієнта виникає потреба (наприклад, послуги прання та прасування 

особистих речей, доставки їжі , книг у номер, сейф та ін.); 

 – активно використовувати інформаційні технології у просуванні 

закладу (контекстна реклама, соціальні мережі, розробка та оптимізація 

офіційного сайту закладу); 

 – використовувати якісний менеджмент у процесі діяльності закладу; 

– розширювати мережу закладу угоди тощо. 

 Також проблемою є те, що певні підприємства є 

конкурентоспроможними на вітчизняному ринку, але на світовому ринку 

вони не займають високі позиції, тому для того, щоб вийти на світовий ринок  

потрібно покращувати якість. 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ CRM 

В даній статті проаналізовано роль СRM в управлінні підприємствами 

туристичної сфери,узагальнено та охарактеризовано основні програмні 

продукти автоматизації роботи підприємств та діючі туристичні 

Інтернет-портали. Доцільність використання інформаційних технологій як 

передумови забезпечення ефективності діяльності туристичних 

підприємств. 

Ключові слова: туристичне підприємство, інформаційні технології, 

програмні продукти автоматизації, Інтернет-портали ,CRM-системи, 

ефективність.  

  Впровадження нових супер систем на туристичного ринку, 

підвищення рівня вимог споживачів до якості і комплексності послуг, які 

пропонують підприємства сфери туризму, вимагають активного 

впровадження і використання сучасних інформаційних технологій та методів 

управління, які призначені для оптимізації діяльності підприємств різних 

типів, підвищення ефективності процесів обслуговування споживачів. Отже, 

новітні автоматизовані системи управління є ключовим важелем підвищення 

економічної ефективності підприємства в цілому та зменшення витраченого 

часу на споживачів, підвищення системності і якості туристичних послуг . 

     Охоплення і розширення меж збуту на туристичного ринку, на якому 

працюють вітчизняні туристичні підприємства, активізація туристів, їх мета 

бути прогресивними учасниками всього процесу створення індивідуальних 

туристичних продуктів, підвищення рівня життя і освіченості людей, їх 

прагнення пізнавати нові країни і культури, вимагає значних витрат часу і 

зусиль з боку працівників туристичних підприємств на організацію процесу 

обслуговування. Саме тому активне впровадження нових супер систем і 

використання сучасних засобів автоматизації процесів управління 

підприємствами сфери туризму є необхідною умовою ефективного їх 
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функціонування, однак викликає низку проблем у процесі практичного 

впровадження та використання. 

Аналіз процесів, що відбуваються в туристичній галузі, свідчить про 

неадекватність рівня застосування інформаційних технологій у діяльності 

вітчизняних підприємств в порівнянні з досвідом світових підприємств-

лідерів туристичної сфери. 

   Дослідження щодо використання новітніх систем та інформаційних 

технологій у діяльності підприємств туристичної  сфери  і   туризму  в   

цілому  здійснювали:  С. В. Домашенко[1], С. М. Білоусенко [2],    А.В. 

Назаренко [3] та інші. 

   Домашенко С. В. у своїх дослідженнях [1, с. 44-49] зазначає, що для 

просування туристичного продукту найбільш доцільним є використання 

сучасних інформаційних технології для реклами (через Інтернет, веб-сайти, 

портали), комунікацій (електронна пошта, інтернет-телефонія, інтернет-

пейджинг) і системи бронювання, ефективні комунікації забезпечують 

стрімкий розвиток ринку міжнародного туризму, а також великого значення 

в туризмі набуває використання глобальних комп’ютерних мереж. Завдяки 

інформаційним технологіям зростає ефективність маркетингу в туризмі, 

споживач має можливості швидко отримувати необхідну якісну інформацію 

про туристичні послуги. 

     Враховуючи динаміку розвитку інформаційних технологій, 

невизначеність їх впливу на ефективність функціонування підприємств 

туристичної сфери, актуальним є здійснення комплексного дослідження 

застосування інформаційних технологій в управлінні суб’єктами туристичної 

діяльності, реалізації механізмів активізації їх розвитку в умовах переходу до 

інформаційного суспільства. 

Мета статті полягає в необхідності аналізу сучасних cупер систем 

інформаційних технологій, визначенні їх ролі в управлінні та підвищенні 

конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери, розробки 



557 

напрямків підвищення та забезпечення ефективності їх функціонування в 

умовах сучасної сервісної економіки. 

 Інформаційні технології в туризмі – це сукупність системних методів і 

способів передачі і обробки  інформації  на основі використання технічних 

засобів, що застосовують для управлінні підприємствами у сфері туризма, а 

саме: обслуговуванні клієнтів, співпраці з постачальниками, посередниками, 

органами державної влади, налагодженні з ними партнерських відносин. 

  Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та 

міжнародного туристичного бізнесу  зумовлює трансформацію сфери 

туризму з такої, яка орієнтована на обслуговування туристів, – на 

багатогалузеву сферу діяльності, що спрямована на задоволення 

різноманітних потреб індивідуальних туристів. Незважаючи на достатню 

поширеність інформаційних технологій, рівень їх використання 

вітчизняними підприємствами є досить обмеженим, що зумовлено: низьким 

рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; відсутністю 

баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни; обмеженістю 

інформації та реклами туристичного продукту на міжрегіональному, 

національному та міжнародному ринках; недосконалістю механізму 

інформаційного обміну суб’єктів господарювання у сфері туризму і 

зовнішнього середовища за допомогою мереж; низьким рівнем розвитку 

віртуальних туристичних підприємств; відсутністю державної електронної 

системи забезпечення суб’єктів туристичної діяльності оперативною 

інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи [4, с.492]. 

Вітчизняні підприємства, стикаючись з вибором забезпечення 

конкурентоспроможності туристичних послуг, намагаються використовувати 

вироблений зарубіжними туристичними фірмами інструментарій сучасних 

інформаційних технологій. У загальній сукупності систем автоматизації 

роботи туристичних підприємств існують різні їх види, які поділяються 

залежно від типу підприємств, для яких вони розроблені, і відповідно, набору 

функцій, які в них передбачені. Найбільшого поширення на ринку на 
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сьогоднішній день набули системи автоматизації роботи туристичних 

операторів, туристичних агентів, авіа-агенцій, засобів розміщення. 

   На сьогодні існує велика кількість різноманітних програмних продуктів, які 

орієнтовані на автоматизацію процесів управління підприємствами різних 

сфер національного господарства. Аналізуючи пропозиції різних виробників 

спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації роботи 

підприємств туристичної галузі, можна виділити декілька найбільш 

поширених програмних продуктів, що використовуються в практиці 

більшості суб’єктів і пропонуються на ринку (табл. 1). 

Таблиця 1. Програмні продукти для автоматизації роботи підприємств 

туристичної галузі 

Сайт розробника Назва і характеристика продукту 

http:// www.bitrix24.ua/ Бітрікс24.CRM об'єднує всі канали комунікацій з клієнтами: 

дзвінки, листи, звернення через соцмережі, з сайту, через веб-

форми, оплату в 1С та інші. 

Базові модулі: бронювання, email-трекер, відкриті лінії, 

телефонію, CRM-форми, 1С-трекер - і всі дані (контакти, історія 

дзвінків, листування в чаті, веб-форми сайту, оплати. 

автоматично будуть зберігатися у вас в CRM. За цими даними 

CRM побудує єдиний профіль клієнта з історією всіх його 

звернень у компанію. 

Статистика дозволить вам аналізувати і контролювати 

навантаження та якість обслуговування. 

Важливо використовувати весь комплекс інструментів: 

облік всіх потенційних клієнтів і переваг ваших постійних 

клієнтів (Бітрікс24 CRM); 

відстеження замовлень, комерційних пропозицій, оплат (угоди в 

CRM і воронка продажів); 

зручні інструменти для комунікацій з клієнтами (Віртуальна 

АТС); 

автоматизація роботи менеджерів (Бізнес-процеси); 

контроль (Завдання і звіти) та планування (Календарі); 

доступ з будь-якої точки світу (Мобільний застосунок). 

У Бітрікс24 всі необхідні інструменти є і тісно взаємопов'язані з 

CRM онлайн, що значно спрощує роботу з клієнтами і процес 

продажу туристичних продуктів.  

http://www.titbit.com.ua/ БІТ – це спеціальний програмний інструментарій для спеціалістів 

туристичної галузі 

Базові модулі: 

– Titbit “Расчет цен” – калькулювання туристичних пакетів і 

формування програмним способом прайс-каталогів різних типів; 

– Titbit “Цены+рейсы” – конфігурація містить розрахунковий 

блок і блок для виконання деяких функцій обліку задач, 

пов’язаних з контролем і управлінням завантаженням 

http://www.titbit.com.ua/
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транспортних засобів; 

-  -Titbitback-office - конфігурація містить блок, що 

використовують менеджери при підготовці до продажів, також 

містить блок обліково- аналітичних функцій, що автоматизують 

процеси продажу туристичних продуктів і управління ними. 

https://www.terrasoft.ru/ Туристична система СRM Bpm'online sales - це завжди робота по 

еталонному процесу продажів. Керує вашими лідами, угодами, 

замовленнями і рахунками, слідуючи закладеному в систему 

бізнес-процесу, який відображає кращу практику продажів з 

урахуванням типу і каналу продажів. 

http://www.samo.ru/ САМО - програмне забезпечення туризму і рішення для 

автоматизації туристичних фірм, агентів і операторів. 

Базові модулі: 

- САМО-ТурАгент (автоматизація турагентів) - внутрішньо 

офісна автоматизація туристичних фірм: облік замовлених 

туристами турів, оплати, постійних клієнтів, виданих дисконтних 

карток, телефонних дзвінків з пропозиціями і побажаннями; 

- САМО-Тур (автоматизація туроператора) – програмний 

комплекс для оптимізації роботи туристичного оператора, що 

враховує всі особливості його технологічних операцій; 

- Online для ПК САМО-Тур призначений для туроператорів, що 

використовують САМО-Тур, дозволяє розміщувати на сайті 

туроператора актуальну інформацію про ціни на тури, вільні 

місця на рейсах і припинення продажів в готелях; 

- SAMO-Incoming (автоматизація турфірм на прийомі) 

програмний комплекс призначений для автоматизації турфірм, 

що обслуговують туристів на прийомі, який враховує всі етапи 

технологічного процесу (від підготовки цін до безпосереднього 

продажу екскурсій і отримання статистичних звітів); 

- Online для ПК SAMO-Incoming - програмний модуль 

“ONLINE бронювання”, що призначено для продажу турів через 

Інтернет у режимі реального часу. 

 http://www.sugarcrm.co

m/ 

Sugarcrm – інформаційна система призначена для автоматизації 

роботи турагентств, що використовується з метою: 

завдання, календарі, нагадування, документообіг, інтеграція з 

поштою, база клієнтів, модуль колл-центру, інтеграція з 

мобільним зв’язком, воронка продажів, інтеграція з 1С, 

бронювання. 

 

Кожний з представлених програмних продуктів має свої переваги та 

недоліки і може бути впроваджений на більшості підприємств сфери 

туризму. Однак наявність виключно даних систем не забезпечує існування в 

керівників впевненості в беззаперечній ефективності і прибутковості його 

підприємства. Підвищення ефективності процесів обслуговування 

споживачів, більш якісного задоволення потреб кожного окремого туриста є 

можливим тільки за умов активного використання ресурсів мережі Інтернет. 

http://www.samo.ru/
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  За останні роки значно поширилося в мережі Інтернет  різноманітні сайти , 

на яких узагальнена інформація про становлення і розвиток туристичної 

дестанації в Україні і світі, підприємства, які пропонують туристичні 

послуги, а саме - туристичні фірми, заклади розміщення, транспортні 

організації [2, c. 20]. Найбільшого значення серед даних сайтів мають 

Інтернет-портали. Туристичний інтернет-портал – крупний сайт, що 

пропонує відвідувачу різноманітні послуги (пошук турів, замовлення квитків, 

пошук готелю тощо), і містить різноманітну інформацію з туристичної 

тематики (описи країн, перелік фірм, відгуки туристів, погода, курси валют,  

різні  довідники  тощо) (табл. 2). Дані портали характеризуються достатньо 

високою відвідуваністю, тому багато крупних підприємств сфери сервісу 

розміщують на них свою рекламу. Загалом Інтернет-портали в межах 

туристичної галузі мають переваги в порівнянні з іншими засобами 

розповсюдження інформації, а саме: 

- можливість оперативного розміщення та пошуку інформації; 

- масштабна, цілодобова, ефективна і порівняно дешева реклама; 

- значна економія коштів при використанні електронної пошти в процесі 

взаємодії з іноземними і вітчизняними партнерами; 

можливість своєчасно отримувати інформацію про нові тури, знижки. 

Таблиця 2. Туристичні Інтернет-портали України 

Сайт порталу Основна характеристика порталу 

http://http://www.tui.ua/ Міжнародний туристичний оператор, можливість бронювання 

турів різної категорії, співпраця з туристичними агенствами, 

сервісна підтримка. 

http://www.gdetur.com/ Інформація про тури, їх пошук і замовлення, надання 

інформації про туристичних операторів і агентів по Україні і 

світу. 

 

http://www.otpusk.com/ 

Швидкатехнологічнасистемапошукутурів, 

інформаціяпрокраїни, 

функціональнийкаталогтуристичнихфірмУкраїниісвіту, 

бронюванняавіаквитків. 

 

http://www.tau.org.ua/ 

ТуристичнаасоціаціяУкраїни, 

метоюєоб’єднаннязусильпрацівниківтуристичноїтасуміжнихга

лузейдляспільнихдійщодозахистусвоїхзаконнихправ, 

задоволенняпрофесійнихісоціальнихінтересів, 

сприяннярозвиткутуризмувУкраїніізалученняміжнароднихінве

сторів. 

 

http://www.all-tours.com.ua/
http://www.gdetur.com/
http://www.otpusk.com/
http://www.tau.org.ua/
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http://www.tourua.com/ 

Пошук турів за різними типами і видами туризму, сервісна 

підтримка, інформація про туристичних операторів і агентів, 

постачальників туристичних послуг. Особливістю порталу є 

наявність “Конструктора турів”. 

 

http://turistua.com/ 

Туристичний портал, що містить всю необхідну інформацію 

для туризму і відпочинку: тури, що “горячі ціни”, путівки, 

білети, готелі, товари для туризму, новини туризму. Послуги: 

бронювання і замовлення квитків, інформація про готелі, 

погоду і клімат у різних країнах світу, відгуки клієнтів, 

національна кухня та традиції, визначні пам’ятки тощо. 

http://www.turne.com.ua/ Пошук турів, новини туризму, опис країн, цінові пропозиції 

http://www.turmir.com/ Соціальна мережа мандрівників: інформація про відпочинок і 

туризм, пошук турів, відгуки клієнтів, можливість пошуку 

попутчиків. 

http://www.turbaza.com.ua/ Пошук турів, можливість оформлення підписки на 

інформацію від різних туристичних фірм України про 

оновлення їх асортименту 

http://www.ukrainetours.com

.ua/  

Інформація про послуги українських туристичних операторів, 

внутрішній та в’їзний туризм 

Переважаюча  кількість різних інформаційних туристичних сайтів і 

порталів, жодний з них не є досконалим, хоча й містить досить великий обсяг 

інформації. Серед основних недоліків можна визначити: 

- дублювання інформації інших сайтів, особливо новин туризму; 

- значна завантаженість рекламними лінками, баннерами і спамом; 

Не зважаючи на це, наявність більшості з перелічених сайтів є 

можливим за рахунок існування налагоджених взаємозв’язків між різними 

суб’єктами туристичного ринку, які надають інформацію про свої послуги і 

продукти, можливості їх замовлення і бронювання.  

Серед основних спеціалізованих програмних продуктів автоматизації 

роботи суб’єктів туристичного ринку можна також виділити CRM-системи. 

CRM-система – це прикладне програмне забезпечення та набір 

додатків, функцій та інструментів, пов’язаних єдиною бізнес-логікою та 

інтегрованих в єдине корпоративне інформаційне середовище компанії. 

Автоматизувавши відповідні бізнес-процеси маркетингу, продажів і 

сервісного обслуговування, спрощення ведення бізнесу і вийти на новий 

якісно рівень. [3, c.121].  

Сучасна CRM направлена на вивчення ринку і конкретних потреб 

клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги і таким 

http://www.tourua.com/
http://turistua.com/
http://www.turne.com.ua/
http://www.turmir.com/
http://www.turbaza.com.ua/
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чином компанія досягає поставлених цілей і покращує свій фінансовий 

показник. 

Існує три CRM-підходи, кожен з яких може бути реалізованим окремо 

від інших: 

Оперативний - автоматизація споживчих бізнес-процесів, що допомагає 

персоналу з роботи з клієнтами виконувати свої функції. 

Співробітницький - програма взаємодіє зі споживачами без участі 

персоналу з роботи з клієнтами. 

Аналітичний - аналіз інформації про споживачів із різноманітними 

цілями. 

Принципи CRM - систем: 

наявність єдиного сховища інформації, звідки в будь-який момент 

доступні усі -відомості про усі випадки взаємодії з клієнтом; 

синхронізація управління множинними каналами взаємодії; 

постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів та прийняття 

відповідних організаційних рішень - наприклад, «сортування» клієнтів на 

основі їхньої значимості для компанії. Можливості: 

Швидкий доступ до актуальної інформації про клієнтів;  

Оперативність обслуговування клієнтів та проведення операцій;  

Формалізація схем взаємодії з клієнтами, автоматизація 

документообігу;  

Швидке отримання всіх необхідних звітних даних та аналітичної 

інформації;  

Зниження операційних витрат менеджерів; Контроль роботи 

менеджерів;  

Узгоджена взаємодія між співробітниками і підрозділами. 

Управління бізнес-процесами - дозволяє автоматизувати послідовні 

операції, які виконуються співробітниками організації; 

Управління контактами, історія взаємодії з клієнтами - це єдина база 

даних всіх контрагентів компанії (клієнтів, постачальників, конкурентів) з 
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внесеною раніше докладною інформацією про них, про їх співробітників 

тощо. Система дозволяє здійснювати швидкий пошук важливої інформації 

про контрагентів, отримувати всю історію зустрічей, переговорів, 

листування, угод та інше. Це дуже зручний інструмент для швидкої і якісної 

роботи з величезними масивами інформації про клієнтів. Система 

автоматично нагадує про необхідність зробити дзвінок, про заплановані 

зустрічі та інші заходи; 

Планування та управління продажами - СРМ дозволяє складати плани 

за різними показниками (дохід з продажу по менеджерам, відділам, 

продуктам ). По історії проектів можна відбудувати воронку продажів, що 

дозволяє визначати проблемні зони в циклах продажів. Планування і 

контроль виконання плану по факту. Є можливість ведення різних прайс-

листів (оптових, дрібнооптових, роздрібних), враховувати акційні пропозиції, 

знижки від обсягу покупки. Вся робота з клієнтом відбувається в одній 

системі: планування заходів, здійснення угод, підготовка і виписка 

необхідних звітних документів; 

Планування та управління закупівлями і доставками - в системі 

менеджери завжди можуть бачити наявність і кількість товарів на складі. 

Відповідальні співробітники можуть стежити виконанням плану закупівель; 

Управління маркетингом - електронна розсилка, пряма розсилка, sms 

розсилання. Система дозволяє управляти маркетинговими заходами і 

визначати їхню результативність. Можливість сегментації наявних в базі 

клієнтів (діючих і потенційних) за певними параметрами для проведення 

маркетингових заходів; 

Автоматизація документообігу - в систему можна ввести шаблони 

будь-яких документів, які використовуються в організації, при цьому зникає 

необхідність ручного складання нового документа при виникненні події. 

Швидке автоматичне заповнення шаблонів договір, які зберігаються в 

системі. Автоматичне виставлення рахунків і контроль оплати по них через 

сумісність з Клієнт-банком; 
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Можливість роботи через мережу; 

Імпорт контрагентів з інших баз[5]. 

Висновок.Проведенні дослідження сучасних  супер систем 

інформаційних технологій, практики їх використання в діяльності 

підприємств туристичної сфери доводить їх практичну цінність і доцільність. 

Ефективність  управління та підвищення конкурентоспроможності 

підприємств туристичної сфери безпосередньо залежить від активного 

впровадження і використання різноманітних сучасних засобів автоматизації 

(спеціалізованих програмних продуктів, туристичних Інтернет-порталів, 

CRM-систем). 

На базі проведеного аналізу  можна визначити наступні основні 

напрямки підвищення ефективності функціонування підприємств сфери 

туризму в умовах сервісної економіки за умов активного використання 

інформаційних технологій: підвищення оперативності розміщення та пошуку 

інформації, активізації просування та збуту туристичних послуг, підвищення 

рентабельності роботи з клієнтами, рівня якості їх обслуговування. 

Головну роль в умовах трансформації сфери туризму повинні 

здійснювати як власне підприємства даної сфери, що зацікавлені в 

збільшенні прибутковості, так і державні органи влади, що постійно 

наголошують на необхідності розвитку туризму як однієї з основних галузей 

національного господарства. У даному напрямку, перш за все, можуть 

працювати спеціально уповноважені державні інститути, наприклад, створені 

на базі обласних державних адміністрацій, завданням яких повинно бути 

здійснення активної діяльності щодо створення загальнодержавного чи 

регіональних інформаційних Інтернет-порталів, перевірки розміщеної на них 

інформації, її постійного оновлення. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у визначенні ефекту 

від впровадження сучасних інформаційних технологій при управлінні 

конкретним підприємством туристичної сфери. 
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У статті охарактеризовано основні групи стратегічних альтернатив 

розвитку РСР, залежно від типу ринку та типу РСР; визначено в яких 

формах може здійснюватися інтеграція. Визначена ієрархічна схема 

формування стратегій розвитку рекреаційної системи регіону. Розроблено 

методичні підходи та практичні рекомендації до вибору стратегій розвитку 

РСР, які покликані забезпечити оптимальний розвиток рекреаційної сфери 

регіону. 
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 В умовах інтенсифікації інтеграційних та глобалізаційних процесів 

особливу увагу слід звернути на зростання рівня вимог до рекреаційних 

послуг, орієнтацію на їх індивідуалізацію, що призводить до загострення 

конкурентної боротьби не лише на вітчизняному, а й на міжнародному 

ринках. Це передбачає підвищення економічної самостійності регіональних 

рекреаційних систем та формування їх конкурентних переваг на основі 

продуктивного використання природних, матеріально-технічних, 

інфраструктурних, інвестиційних, трудових ресурсів. Тому для регіонів, де 

рекреаційна сфера має достатні передумови розвитку, необхідно вирішувати 

проблему забезпечення її конкурентоспроможності.  

 Теорія конкуренції та конкурентоспроможності розвивається як у 

вертикальній, так і горизонтальній площині. Зокрема проблемам 

національної конкурентоспроможності присвячені праці таких зарубіжних 

вчених як П. Кругмана, С. Ліндера, Б. Оліна, М. Портера, Д. Сакса, Л. 

Саммерса, Дж. Харта, Е. Хекшера; вітчизняних – Л. Антонюк, Я. Базилюка, І. 

Білецької, О. Білоруса, Б. Буркинського, А. Гальчинського, В. Гейця, Т. 

Гончарука, Я. Жаліла, Б. Кваснюка, А. Кінаха, А. Поручника, С. Соколенка 

та інших. 

Теоретичні та методологічні аспекти формування стратегій 

регіонального розвитку є важливим та актуальним напрямом наукових 

досліджень, оскільки дозволяє визначити оптимальні варіанти розвитку у 

практичній діяльності підприємств, установ, державних органів влади. Проте 

методичні та практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності 

рекреаційної системи регіону (РСР) потребують подальшого розвитку 

існуючих напрацювань з урахуванням складності такого об’єкта, суттєвих 

відмінностей рівня розвитку, природно-ресурсного забезпечення, 

інтенсивності використання рекреаційного потенціалу, специфіки 
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формування попиту на рекреаційні послуги тощо. Відсутність механізмів 

обґрунтування вибору стратегії забезпечення конкурентоспроможності РСР, 

її реалізації, викликає об’єктивну необхідність подальшого поглиблення 

теоретичних і практичних напрацювань, що визначає актуальність 

дослідження. Основними цілями дослідження є обґрунтування методичних 

підходів та розробка практичних рекомендацій щодо розробки стратегічних 

наборів забезпечення конкурентоспроможності РСР.  

Метою статті є формування стратегій забезпечення 

конкурентоспроможності рекреаційних систем регіонів. 

Одним з найважливіших напрямів удосконалення територіального 

управління є використання стратегічного управління, що дозволяє 

передбачати і досягти очікуваних результатів, критерієм ефективності яких є 

отримання конкурентних переваг на довготермінову перспективу.  

Формування стратегічного набору здійснюється на основі стратегічного 

аналізу всіх чинників функціонування рекреаційної системи регіону, оцінки 

природно-ресурсного, рекреаційного, кадрового, фінансового та виробничого 

потенціалів. Ці результати демонструють нерівномірність розвитку 

рекреаційних систем регіонів через відмінності у розміщенні та рівня 

освоєння рекреаційних ресурсів і економічної діяльності, різний рівень 

урбанізації, екологічного стану. Погоджуючись з наведеними вище 

положеннями, будемо виходити з того, що стратегія розвитку рекреаційної 

системи регіону залежить від двох позицій: загальної стратегії розвитку 

регіону та місця в економічній структурі регіону рекреаційної сфери, яка 

може бути сферою спеціалізації, відноситись до пріоритетних або 

забезпечувати задоволення внутрішнього попиту. Стратегію забезпечення 

конкурентоспроможності РСР ми розглядаємо як спосіб досягнення стійких 

конкурентних переваг на довготермінову перспективу, закладених у 

стратегічних цілях розвитку РСР. Стратегія визначає напрям розвитку на 

основі конкурентного потенціалу та з урахуванням чинників зовнішнього 

оточення. При формуванні стратегічних альтернатив і виборі конкретної 
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стратегії розвитку часто використовують матричні (портфельні) методи. 

Зокрема, для врахування рівня розвитку ринку можна використати матрицю 

І. Ансофа, що передбачає вибір з таких стратегій, залежно від типу ринку і 

продукту: глибокого проникнення, розширення, диверсифікації, розроблення 

нового продукту [1, с.10]. Оскільки в оригіналі запропоновані стратегії для 

підприємств, доцільно уточнити їх зміст стосовно рекреаційної системи 

регіону.  

Конкурентні стратегії орієнтовані на забезпечення 

конкурентоспроможності та стійких конкурентних переваг РСР, набуття і 

утримання яких залежить перш за все від їх джерел. Згідно з нашим 

підходом, кожна з них має певне спрямування у використанні конкурентного 

потенціалу, відповідає наявним або бажаним конкурентним перевагам, 

відповідно до чого передбачає альтернативні варіанти стратегій другого 

рівня, які, залежно від типу ринку, конкретизують напрям розвитку РСР. 

Водночас, реалізація стратегій може здійснюватись з використанням такого 

типу конкурентної поведінки: пристосувальної (копіювання досягнень), 

забезпечуючої (збереження конкурентної позиції на ринку за рахунок 

підвищення якості продукції, використання новітніх технологій, сучасного 

обладнання тощо), креативної (забезпечення переваги над конкурентами за 

рахунок зміни кон’юнктури ринку) [2, с.114], наступальної (швидка експансія 

в незайняті сегменти ринку, що відтискає реальних і потенційних 

конкурентів), оборонної (збереження конкурентних переваг, формування 

бар’єрів входження в ринок, використання активних дій щодо зміцнення 

позицій за рахунок промоцій, формування позитивного іміджу), 

коопераційної (створення конкурентних переваг завдяки кооперації праці, 

формуванні інтеграційних об’єднань, що дозволяє знизити витрати та 

об’єднати зусилля для залучення більшої чисельності рекреантів). Основні 

групи стратегічних альтернатив розвитку РСР, залежно від типу ринку та 

типу РСР, відображені в таблиці 1. 

Таблиця 1.Матриця «тип ринку – тип РСР» 
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Тип ринку Тип РСР 

Сформована Не сформована 

Освоєний  Стратегія глибокого 

проникнення на ринок / 

збереження конкурентної 

позиції або нарощування 

конкурентних переваг  

Стратегія пристосування / 

надбання конкурентних 

переваг пристосувального 

типу  

Новий  Стратегія випереджаючого 

розвитку або диверсифікації / 

створення нових 

конкурентних переваг 

інноваційного типу  

Стратегія вузької ринкової 

ніші / створення 

конкурентних переваг у сфері 

вузької спеціалізації  

 

Так, для освоєного ринку стратегія глибокого проникнення на ринок при 

сформованій РСР може бути реалізована за рахунок стратегій інтеграції та 

нарощування конкурентних переваг з використанням кожного з зазначених 

типів поведінкових стратегій. Завдяки стратегії інтеграції зменшується 

невизначеність, особливо у безпосередньому оточенні; знижується рівень 

конкуренції; зростають можливості впровадження інновацій, зниження 

витрат. При цьому інтеграція може здійснюватись у таких формах:  

- регресивна (зворотна вертикальна інтеграція), спрямована на розвиток 

рекреаційної сфери регіону, а отже РСР, за рахунок встановлення контролю 

за використанням рекреаційних ресурсів за призначенням, наданням та 

збереженням статусу рекреаційних територій, договірне регулювання 

відносин з підприємствами загальної та спеціальної інфраструктури РСР, які 

є постачальниками супутніх товарів та послуг;  

- прогресивна (пряма вертикальна інтеграція), яка передбачає 

об‟єднання, пряме поглинання або встановлення контролю над тими 

суб'єктами господарювання, які є проміжними ланками при наданні 

рекреаційних послуг;  

- горизонтальна, що передбачає взаємодію (об'єднання) з закладами, які 

випускають аналогічну продукцію, надають аналогічні послуги на одному 

ринку;  
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- діагональна інтеграція передбачає об'єднання з несуміжними 

підприємствами, з якими існує неявний зв'язок. При несформованій РСР 

доцільна стратегія надбання конкурентних переваг за рахунок інтенсифікації, 

копіювання досягнень (пристосувальної стратегії), диференціації та 

фокусування. Основним типом поведінки є наступальний [3, с.35]. 

Диверсифікація в межах РСР полягає в урізноманітненні рекреаційних 

послуг і напрямів діяльності та входження в нові сектори ринку. Стратегія 

диверсифікації дозволяє досягти збільшення фінансової синергії; 

стабілізувати доходи, знизивши ризики; збільшити кредитні можливості за 

рахунок розширення сфер вкладання інвестицій; забезпечити зростання 

завдяки комплексному використанню рекреаційного потенціалу регіону, що, 

з іншого боку, дозволить набути нові конкурентні переваги. Стратегія 

диверсифікації може мати такі форми:  

- концентрична, яка здійснюється на основі наявного рекреаційного 

потенціалу шляхом впровадження нових видів послуг. В цьому випадку 

діюче рекреаційне господарство зберігається, а нові послуги розробляються 

та надаються, виходячи з вже існуючих можливостей;  

- горизонтальна диверсифікація забезпечить розвиток РСР за рахунок 

освоєння нових видів послуг, зазвичай, супутніх основним, проте на основі 

нових технологій;  

- конгломеративна диверсифікація передбачає формування нових 

туристичних та рекреаційних продуктів, технологічно не пов'язаних з 

існуючими, на нових для РСР ринках. Для нового ринку при сформованій 

РСР може бути реалізована стратегія диверсифікації за рахунок розвитку 

(зростання) нових або слаборозвинутих сегментів РСР шляхом створення 

конкурентних переваг з використанням коопераційного та креативного типів 

поведінкових стратегій. Розвиток (зростання) може бути двох типів: 

інноваційний і модернізуючий. Інноваційний тип пов'язаний з необхідністю 

використання існуючого потенціалу, на основі якого є можливість створення 

нових напрямів діяльності, що дозволить до певної міри переорієнтувати, 
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урізноманітнити рекреаційні послуги. Це вимагає значних інвестицій, 

потужних маркетингових заходів, умов для створення нових бізнесів та 

інших структурних змін.  Модернізуючий тип доцільно використовувати при 

можливості іншого напряму (шляху) використання рекреаційного потенціалу 

РСР або суттєвого покращення якісних показників його елементів.  

При несформованій РСР доцільно зосередити зусилля на найбільш 

перспективних з позиції рекреаційного попиту видах діяльності, найбільш 

атрактивних рекреаційних ресурсах і застосувати стратегію фокусування на 

вузьких сегментах ринку з використанням креативної поведінки, яка полягає 

у забезпеченні переваги над конкурентами за рахунок зміни кон’юнктури 

ринку. Останній підхід передбачає агресивну конкурентну поведінку, 

пов’язану з формуванням нових сегментів ринку шляхом створення нового 

рекреаційного продукту та формуючи потреби споживача, забезпечуючи 

лідерство на майбутніх ринках, які ще не існують і які потрібно створювати, 

виходячи з особливостей РСР та її потенціалу (сформувати продукт, який 

матиме унікальну цінність, що дозволить перетворити його на 

довготермінову стратегію [4, с. 50]). Окремим блоком вважаємо за доцільне 

виділити маркетингові стратегії, які покликані забезпечити позиціонування 

та просування рекреаційного продукту, атракцій та ресурсів РСР. Зазначимо, 

що в існуючих напрацюваннях в цьому плані [5, с.78], маркетингові стратегії 

розглядаються як функціональні і відносяться до третього ієрархічного рівня. 

Вони досить детально описані, проте уточнимо сутність тих, які найбільшою 

мірою сприяють забезпеченню конкурентоспроможності РСР. 

Зокрема, маркетинг іміджу, на нашу думку, на відміну від існуючих 

підходів, включає такі напрями позиціонування РСР: поміркованих цін на 

рекреаційні послуги, низьких супутніх витрат; високоцінних унікальних 

спеціальних ресурсів; високорозвиненої інфраструктури, доступності; 

комплексності послуг. Така стратегія не вимагає суттєвих змін, формування 

нових атракцій, а передбачає концентрацію зусиль на активізації промоцій 

існуючих рекреаційних ресурсів, територій, послуг, продуктів, які мають 
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суттєві переваги та відмінності від інших. Основний інструмент маркетингу 

іміджу – інформація, комунікації, промоція, які демонструють відкритість 

РСР для рекреантів і туристів, дозволяють краще її пізнати, впевнитись в 

існуючих у нього перевагах [6, с.105]. Промоція рекреаційної системи 

регіону розглядається нами не лише в контексті рекламування її переваг для 

рекреантів, а з метою залучення інвесторів, підприємців. Тому питаннями 

промоції РСР повинні займатись відповідні структури місцевої влади та 

самоврядування. Успіх промоції залежить від її професійного проведення, що 

вимагає розробки ефективних схем, методик, а також кваліфікованих 

фахівців, які спеціалізуються на регіональному маркетингу.  

Залежно від вибраної конкурентної стратегії, модель конкурентної 

поведінки підкріплюється відповідним типом маркетингу:  

- інтенсивний маркетинг, який доцільно використовувати в умовах 

поганої поінформовані про рекреаційні атракції регіону, особливо, якщо це 

унікальні ресурси або послуги, за які споживачі готові платити високу ціну, 

або це принципово новий продукт. Тому є сенс забезпечення 

конкурентоспроможності за рахунок формування прихильності споживача, 

знайшовши для цього відповідну мотивацію (елітність, винятковість, 

престижність, суттєвий оздоровчий або лікувальний ефект тощо); 

- вибіркове проникнення використовується, якщо мала місткість ринку, 

конкуренція невисока, рекреаційна послуга (ресурс) відома, а споживачі 

готові платити високу ціну завдяки високій ефективності (наприклад – 

послуги спеціалізованих санаторіїв, технології, мінеральні води та грязі яких 

забезпечують високий лікувальний ефект);  

- пасивний маркетинг застосовується при незначній інтенсивності 

конкуренції, високій місткості ринку та поінформованості споживачів, які не 

схильні платити високу ціну за послуги, тому не доцільно особливо 

витрачатись на маркетингові заходи. Така стратегія прийнятна для 

відпочинкового сегменту, особливо короткотермінового;  
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- широке проникнення на ринок доцільне при великій місткості, поганій 

обізнаності про послуги, високих цінах (часто неприйнятних для більшості 

споживачів), жорсткій конкуренції. Вона підходить для несформованих 

рекреаційних систем, коли рекреаційні ресурси ще мало освоєні, погано 

розвинена інфраструктура, погана транспортна доступність до рекреаційних 

об’єктів [7, с.130]. Тому витрати на освоєння, маркетинг, створення 

рекреаційного продукту та умов для доїзду будуть великі. Використавши 

ієрархічний підхід, сформуємо групи стратегічних альтернатив розвитку РСР 

залежно від рівня стратегій (таблиця 2). 

Таблиця 2.Ієрархічна схема формування стратегій розвитку рекреаційної 

системи регіону [8, с.140] 

І рівень (загальні 

стратегії) 

ІІ рівень 

(конкурентні 

стратегії) 

ІІІ рівень 

(стратегії 

формування 

конкурентних 

переваг) 

ІV рівень 

(маркетингові 

стратегії) 

Стратегія 

глибокого 

проникнення на 

ринок  

Стратегія 

інтеграції 

(регресивна, 

прогресивна, 

горизонтальна, 

діагональна)  

Нарощування 

конкурентних 

переваг  

Широке 

проникнення на 

ринок  

Збереження 

конкурентної 

позиції  

Пасивний 

маркетинг  

Стратегія 

випереджаючого 

розвитку  

Диверсифікації 

(концентрична, 

горизонтальна, 

конгломеративна)  

Створення нових 

конкурентних 

переваг 

інноваційного 

типу  

Інтенсивний 

маркетинг  

Стратегія 

пристосування  

Стратегія 

інтенсифікації 

(інноваційний, 

модернізуючий)  

Надбання 

конкурентних 

переваг 

пристосувального 

типу  

Інтенсивний 

маркетинг  

Стратегія 

диференціації 

Вибіркове 

проникнення 

використовується 

Стратегія вузької 

ринкової ніші  

Створення 

конкурентних 

переваг у сфері 

вузької 

спеціалізації  

Збереження 

конкурентної 

позиції  

Вибіркове 

проникнення 

використовується  
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Обгрунтовані стратегічні набори забезпечення конкурентоспроможності 

рекреаційної системи регіону мають високий рівень припущення, проте 

можуть стати орієнтиром для прикладних розробок.  

Розроблені методичні підходи та практичні рекомендації до вибору 

стратегій розвитку РСР покликані забезпечити оптимальний розвиток 

рекреаційної сфери регіону. 

Отримані результати є вихідною інформаційною базою для 

обґрунтування стратегічних наборів розвитку рекреаційних систем регіонів 

України, прийняття управлінських рішень щодо реалізації стратегій. Одним з 

найважливіших напрямів удосконалення територіального управління є 

використання стратегічного управління, що дозволяє передбачати і досягти 

очікуваних результатів, критерієм ефективності яких є забезпечення 

конкурентоспроможності на довготермінову перспективу. У статті уточнено 

сутність стратегії забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної 

системи регіону як способу досягнення стійких конкурентних переваг на 

довготермінову перспективу, закладених у цілях розвитку, на основі 

конкурентного потенціалу та з урахуванням чинників зовнішнього оточення. 

Запропоновано матричну схему формування стратегічних наборів 

забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, 

уточнено змістовне наповнення стратегій усіх рівнів. Розроблено групи 

стратегічних альтернатив розвитку РСР, залежно від типу ринку та типу РСР. 

На основі ієрархічного підходу уточнено, які стратегії нижчих рівнів 

дозволять реалізувати конкурентну стратегію. Здійснено стратегічне 

позиціонування рекреаційних систем регіонів за підходом «рівень 

конкурентного потенціалу РСР – стратегія» та «конкурентна перевага РСР – 

стратегія». 
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Аналіз ринку ресторанів узбецької кухні у місті Харків  

У статті розглядається аналіз ринку ресторанів узбецької кухні у місті 

Харків, їх переваги та недоліки. У наш час даний ринок потребує розвитку, 

тому доцільно його дослідити та запропонувати шляхи вдосконалення. 
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Постановка проблеми.На данний час в Україні все більше набуває 

популярності узбецька кухня. Відкриваються багато закладів ресторанного 

господарства, де готують національні страви Узбекістану. У статті розглянуті 

ресторани узбецької кухні, що знаходяться у місті Харків. 

Виклад основного матеріалу.Узбецька кухня,як самостійна, 

виниклавідносно нещодавно, близько 120-150 років назад. Її досліджували у 

своїх книгах такі автори як : Похлебкін В.В. та Архипов В.В. [1,4]. 

Вона має великий асортимент страв: основних м'ясних, супів, 

хлібобулочних і кондитерських виробів і напоїв. Для основних м'ясних страв 

характерно приготування смаженої, висококалорійної їжі, широке 

використання бавовняного масла, курдючного сала, масла, спецій і зелені  

[2,3]. 

На сьогодні в Україні ресторанний бізнес представлений майже всіма 

типами закладів та їх форматами. Значну питому вагу на українському ринку 

ресторанного господарства (РГ) має Харківська область. Згідно з даними 

Держкомстату України, приблизно 8 тис. існуючих закладів (21,5 %) 

розташовано на території Харківського регіону. 

У місті Харків знаходяться лише 4 ресторани узбецької кухні. Для 

населення міста 1.4 млн жителів, це достатньо мало. Для прикладу, 

ресторанів з європейською кухнею у місті є 350 закладів, японської кухні 128 

закладів, грузинської кухні 17 закладів, української 228 закладів. 

Отже, розглянемо існуючі ресторани узбецької кухні у місті Харків. Їх 

характеристика надана у таблиці 1. 

Таблиця 1.Характеристика закладів ресторанного господарства 

Найменування 

закладу 

Адреса Режим роботи Кількість 

місць 

Favorite Place 

 

М. Харків, вул. 

Пушкінська , 44 

З 9.00 до останнього  

клієнта 

120 
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Ресторан «Амон» 

 

М. Харків, вул. 

Гагаріна , 1а 

З 11.00 до останнього  

клієнта 

90 

Ресторан 

«Бухара» 

 

м. Харків, вул. 

Пушкінська, 32 

З 12.00 до 0.00 100 

Ресторан 

«Навруз» 

М. Харків, вул. 

Шевченко , 216-б 

цілодобово 90 

 

Отже, виходячи з таблиці 1 , найбільша кількість місць у ресторані 

Favorite Place -  120 , найменша кількість у ресторанах «Амон» та «Навруз». 

Перевагою  ресторану «Навруз» є те, що заклад працює цілодобово, але слід 

зауважити, що саме цей ресторан працює при готелі, що називається 

«Навруз». 

Щоб у боротьбі за клієнта запропонувати послуги краще ніж у 

конкурентів, власних сил у ресторану буває недостатньо. Умови конкуренції 

змушують шукати такі шляхи, які б орієнтувались на консолідацію зусиль, 

спільні інтереси серед однопрофільних підприємств для значно ширшого 

залучення відвідувачів, розв'язання поточних проблем, сприяння розвитку 

ресторанного господарства в цілому. 

Ресторани належать до закладів ресторанного господарства 

загальнодоступної мережі, їм властиві не лише загальні функції, характерні 

для цих закладів - виробництво, реалізація та організація споживання 

продукції харчування, а й специфічні, а саме: 

- поєднання вищеназваних функцій з організацією відпочинку, розваг 

та дозвілля споживачів; 

- надання продукції та послуг високої якості за цінами, що 

відповідають класу ресторанів; 

- надання додаткових супутніх послуг: послуги з доставки їжі за 

адресою, сервісні послуги на дому, в офісі тощо. 

Додаткові послуги, які надають ресторани, поділяються на три групи: 

- з реалізації та організації споживання продукції та послуг; 

- зі створення зручностей для споживачів; 



578 

- з організації дозвілля.  

До першої групи входить: 

- організація обслуговування святкових та ділових зустрічей поза 

межами ресторану (кейтерингові послуги); 

- доставка кулінарної продукції, кондитерських виробів та 

обслуговування споживачів за замовленням на робочих місцях, удома, в 

номері готелю, на транспорті тощо; 

- послуги офіціанта (бармена) вдома; 

- реалізація талонів (абонементів) на обслуговування 

скомплектованими раціонами; 

- пакування виробів, куплених у ресторані.  

До другої групи можна віднести: 

- бронювання місць у залі ресторану за телефоном; 

- гарантоване зберігання особистих речей споживачів (верхнього 

одягу, сумок тощо); 

- виклик таксі на замовлення споживача; 

- догляд за дітьми; 

- продаж квітів, сувенірів; 

- телефонний зв'язок; 

- обмін валют; 

- прийом для розрахунку кредитних карток тощо. 

Третя група включає додаткові послуги з організації дозвілля. Це 

може бути казино при ресторані, більярдний або боулінг-клуб, дискотека 

тощо. 

Для збільшення місткості ресторану у весняно-літній сезон при ньому 

функціонує літній (відкритий) майданчик (літній ресторан). Він може бути не 

лише доповненням до стаціонарного ресторану, а й повноцінним його видом. 

Завдяки цьому закладу харчування створюються додаткові зручності: 

можливість посидіти на свіжому повітрі в комфортних умовах у колі друзів 

[5]. 
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Розглянемо ресторани узбецької кухні у місті Харків за наявністю 

додаткових послуг. Дані наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2.Оцінка конкурентів за визначеними критеріями 

 

 

Показник 

Ресторани – конкуренти 

Favorite Placе Ресторан 

«Амон» 

Ресторан 

«Бухара» 

Ресторан 

«Навруз» 

Кейтерингові 

послуги 

+ - - - 

Доставка кулінарної 

продукції 

- - - - 

Пакування виробів, 

куплених у 

ресторані 

+ + + + 

Бронювання місць у 

залі ресторану за 

телефоном 

+ + + + 

Виклик таксі на 

замовлення 

споживача 

+ + + + 

Догляд за дітьми - - - - 

Прийом для 

розрахунку 

кредитних карток 

+ + + + 

Літній (відкритий) 

майданчик 

+ + + + 

Жива музика у 

ресторані 

- + - - 

Надання кальяну - + - - 

Обслуговування 

банкетів 

+ + + + 

Наявність винного 

бару 

+ - - - 

Наявність бізнес-

ланча 

+ + + + 

Наявність парковки + - + + 

Наявність VIP залу - - + + 

 

Отже,  за даними таблиці 2, найбільше переваг у закладі Favorite Placе, 

найцікавіші з них це наявність винного бару та парковки, а також це єдиний 

ресторан де надаються кейтерингові послуги. Кейтерингове обслуговування -

це вид виїзного обслуговування, при якому ресторан за спеціальними 

замовленнями бере на себе зобов'язання у виготовленні та доставці страв. 
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Основні недоліки та переваги закладів надані у таблиці 3. 

Таблиця 3.Характеристика конкурентів 

Тип закладу, 

найменування 

Переваги Недоліки Особливості 

Favorite Placе Наявність 

винного бару та 

парковки, 

надання 

кейтерингових 

послуг 

Відсутність 

дитячої кімнати 

та доставки 

кулінарної 

продукції 

Наявність 

винного бару 

Ресторан «Амон» Надання кальяну, 

наявність 

літнього 

майданчика 

Відсутність 

кейтерингових 

послуг, дитячої 

кімнати 

Наявність живої 

музики у 

ресторані 

Ресторан 

«Бухара» 

Наявність 

парковки та 

літнього 

майданчика 

Відсутність 

кейтерингових 

послуг, дитячої 

кімнати 

Наявність VIP 

залу 

Ресторан 

«Навруз» 

Наявність 

парковки та VIP 

залу 

Відсутність 

кейтерингових 

послуг, дитячої 

кімнати 

Ресторан при 

готелі 

 

Виходячи з даних таблиці 3 ми бачимо, що в кожному ресторані є свої 

переваги та недоліки, але найпривабливішим для гостей є заклад «Favorite 

Placе» 

Висновки: дослідивши ринок ресторанів узбецької кухні у місті 

Харків , можна сказати, що даний ринок потребує розвитку, так як , для міста 

другого за величиною в Україні, що має населення 1.4 млн жителів , 4 

заклади з справжньою узбецькою кухнею це достатньо мало, тому ринок 

необхідно розвивати та відкривати нові заклади , де б готували справжні 

національні страви Узбекістану. 
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УДК 338.48(045)                                                                          

Балан Т.П. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ 

У статті проаналізовано складники ресурсного забезпечення управління 

розвитком суб’єктів туристичної галузі. Визначено напрямки за якими 

необхідно готувати фахівців туристичної сфери.  Надано рекомендації  

щодо покращення всієї вітчизняної галузі туризму в контексті 

стратегічного управління. 

Ключові слова: туристичний ринок, туристичний продукт, туристична 

галузь, ресурсне забезпечення, менеджер з туризму, стратегічне управління, 

кадрове забезпечення. 

У сучасних умовах інформатизації, глобалізації економіки, 

гіперконкуренції стає очевидним, що важливим чинником функціонування 

будь-якої господарської системи є її забезпечення адекватною управлінською 

системою. Одним із передових підходів до управління в умовах 

всезагального динамізму, непередбачуваності та мінливості бізнес-

середовища визнане стратегічне управління.  

http://ecodiet.ru/recepty/uzbekskaya_kuhnya.html
http://kulinar-kvr77.ru/uzbekskaya
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Дослідження проблем розвитку туризму через призму стратегічного 

управління знайшли своє відображення в роботах В. Азара, О. Амоші, І. 

Балабанова, М. Біржакова, Д. Вєдєніна, А. Грищук, В. Данильчука, С. 

Дем’яненко, В. Кифяка, М. Круглова, А. Мазаракі, О. Макари, М. Мальської, 

Н. Подольчака, Ж. Поплавської, А. Теребуха, Т. Ткаченка, В. Цибуха, В. 

Федорченка, Г. Харріса, А. Чудновського, Л. Шульгіної. У спеціальній 

літературі, як іноземній, так і вітчизняній, проблеми сталого розвитку 

туризму розглядалися лише епізодично. Це праці Є. Богданова, Д. Боуена, Р. 

Браймера, С. Ванхілла, Д. Гілберта, Л. Гринів, М. Долішнього, О. Дуровича, 

І. Зоріна, М. Кабушкіна, В. Квартального, О. Кузьміна, К. Купера, Н. Раскіна, 

В. Федорченка, Д. Флетчера, В. Цибуха та ін. 

Проведене аналізування наукових літературних джерел свідчить про те, 

що мало дослідженими залишаються проблеми стратегічного управління 

розвитком туризму в контексті реалізації стратегії сталого розвитку України, 

небагато уваги в наукових працях відведено вибору оптимальної стратегії в 

умовах змінного галузевого середовища. 

Метою статті є виявлення та узагальнення світових тенденцій розвитку 

туризму, аналіз ресурсного забезпечення стратегічного управління розвитком 

туризму. 

Сучасне інтелектуальне суспільство не може розвиватися без 

високоінтелектуального людського капіталу та інновацій, якому відводиться 

визначальна роль при побудові конкурентоспроможного туристичного 

бізнесу. 

Все більше вчених визнає верховенство знань, творчої ініціативи 

працівників у всіх сферах діяльності. На жаль, серед загальної кількості 

працівників нашої країни поки що тільки 21% мають відповідний рівень 

освіти та професійної підготовки, тоді як, наприклад, в Японії – 72%, 

Німеччині – 56%, США – 43% [1, с. 32].  

Складники ресурсного забезпечення управління розвитком суб’єктів 

туристичної галузі представлена на рис. 1.  
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Безумовно, що будь-яка туристична організація найперше обирає для 

себе певний базовий набір турпослуг, які вона буде реалізовувати, а, отже, 

зустрічається із проблемою природного забезпечення своєї діяльності. 

Природне забезпечення – це, фактично, природні ресурси або ж 

природній туристичний потенціал конкретної території чи регіону, в якому 

надається турпослуга. Звичайно, що турфірма не може самостійно на нього 

впливати, однак може обирати на свій розсуд такі туристично-рекреаційні 

території, які мають найвищий природній потенціал, а значить, будуть 

популярними серед потенційних туристів і прибутковими для компанії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Складники ресурсного забезпечення галузі туризму [2, с. 

119]. 
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Туристична галузь охоплює могутню індустрію, центральною ланкою 

якої є турфірми – організатори туризму. Використовуючи послуги своїх 

постачальників, яких також можна вважати ресурсною базою туристичної 

діяльності, вони формують і реалізують власний турпродукт. 

ЗУ «Про туризм» передбачає наступні джерела фінансового 

забезпечення туристичної діяльності: власні фінансові ресурси суб’єктів 

туристичної діяльності; грошові внески громадян і юридичних осіб; 

позичкові фінансові кошти; благодійні внески підприємств, установ і 

громадян; позабюджетні фонди та кошти фонду розвитку України; іноземні 

інвестиції й інші джерела, не заборонені законодавством України (Закон 

України «Про туризм» від 15.01.2015).  

Для учасників туристичного бізнесу зокрема і галузі туризму загалом, 

досить привабливим є державне фінансове забезпечення. Це можуть бути 

дотації на розвиток певних конкретних туристичних об’єктів (наприклад, 

замкових комплексів, природо-заповідних територій тощо), фінансування 

конкретних туристичних програм для певних груп населення (організація 

відпочинку для сімей учасників АТО чи інших пільгових категорій), оплата 

культурно-мистецьких заходів задля розвитку подійного туризму в регіонах з 

порівняно меншим туристичним потенціалом тощо [3, с. 314]. 

У цілому ж, фінансування туристичної діяльності відбувається в 

основному за рахунок залучених засобів (близько 2/3 – інвестиції, державні 

дотації, кредитування) і лише частково – за рахунок власних. Серед 

залучених засобів основна частина (50% і більше) припадає на кредиторську 

заборгованість [4, с. 91].  Це пов’язано з тим, що турфірма отримує гроші за 

продані путівки раніше, аніж вона надає туристичні послуги за цією 

путівкою.  

Туристичні фірми, як правило, не мають у своєму розпорядженні 

значної частини власних активів загального призначення наприклад, 

приміщення самої туристичної організації, обладнання. Більша частина 

майна таких підприємств, включаючи те ж приміщення, взята в оренду або 
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отримана за договором лізингу, а це означає, що вона не є гарантом для 

кредитних установ при прийнятті рішень про надання позикового капіталу. 

При калькуляції туру, основного продукту туристичної фірми, 

враховуються такі статті як сума цін, розцінок та тарифів на послуги, що 

надаються туристам. Це витрати, які несе підприємство у зв’язку з 

організацією своєї діяльності. Необхідно максимально точно врахувати 

накладні витрати, щоб вони покривались частиною ціни турів, що 

продаються. Обов’язково повинні бути враховані витрати на рекламу, 

маркетинг, відрядження, представницькі заходи, навчання та адміністративні 

витрати.  

Прибуток, який додається до собівартості туру, зазвичай складає 20-30% 

від собівартості, однак може варіюватися, оскільки на вартість туристичного 

продукту можуть впливати ціни конкурентів, сезонність, загальне економічне 

та політичне становище у країні.  

Отриманий прибуток може витрачатися на подальший розвиток фірми, 

наприклад, на розробку нових турів, оплату рекламних турів працівникам 

туристичної організації, передоплату за блоки місць на чартерних 

авіаперевезеннях тощо [5, с. 145]. 

Загалом особливість туристичної діяльності полягає в тому, що турфірма 

оплачує лише послуги, пов’язані з показами туристам ряду об’єктів. Так, 

реконструкція пам’яток культури та архітектури фінансується, в першу 

чергу, за рахунок місцевого та державного бюджетів, міжнародних фондів 

тощо. При цьому, як правило, туристичні комерційні організації не беруть 

участь у подібному фінансуванні, хоча відомо, що після реставрації таких 

об’єктів приплив туристів суттєво збільшується, забезпечуючи додаткові 

прибутки туристичним фірмам. Необхідно відзначити, що мова йде 

виключно про відсутність прямого вкладення засобів на створення та 

реконструкцію (реставрацію) культурно-історичних пам’яток. Отже, і цьому 

аспекті слід посилювати відповідне співробітництво. 
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У цілому вітчизняні туристичні компанії потребують підготовки 

фахівців за такими 5-ма основними напрямками: 

– менеджери туризму та рекреації, які забезпечують розробку турів та 

організацію обслуговування на туристичних маршрутах;  

– фінансові менеджери (економісти), які забезпечують бізнес-

планування та організацію комерційної й підприємницької діяльності;  

– аніматори (фахівці з організації та розробки програм організації 

дозвілля, рекреаційно-оздоровчих та реабілітаційних заходів тощо);  

– фахівці, які відповідають за розробку та реалізацію спеціальних циклів 

туристично-рекреаційних занять (тренери, гіди-провідники і т.д.);  

– фахівці з культурно-пізнавального туризму, екскурсійної та музейної 

справи [6, с.241]. 

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом 

внутрішніх і зовнішніх чинників. До внутрішніх належать: технологія й 

організація виробництва туристичного продукту, характер послуг тощо. До 

зовнішніх – демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, 

характер ринку праці тощо. Характеристика зовнішніх факторів свідчить про 

кількісні та якісні параметри трудових ресурсів, тобто частини працездатного 

населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає 

діяльності туристичної сфери. Слід розрізняти трудові ресурси реальні 

(працівники, зайняті в туристичній індустрії) та потенційні (ті, що колись 

можуть бути залучені до роботи в туристичній сфері) (Ресурсне 

забезпечення: організація туристичної діяльності в Україні) [7, с. 96]. 

Отже, на прикладі аналізу ресурсного забезпечення обраної компанії, 

можна також зробити деякі висновки і дати рекомендації для його 

покращення щодо всієї вітчизняної галузі туризму в контексті стратегічного 

управління:  

– спільне фінансування туристичними підприємствами (можливо в 

рамках державно-приватного партнерства) розвитку об’єктів туристичного 

показу (наприклад, спільна реставрація архітектурних пам’яток, прокладання 
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туристичних стежок) з частини власних доходів з метою покращення 

туристичної інфраструктури, раціонального використання туристичного 

потенціалу, як основних джерел формування турпродукту та отримання 

прибутку;  

– підвищення рентабельності оборотності фондів, оскільки сьогодні по 

всій території України спостерігається ситуація із зменшення прибутковості 

оборотних фондів відносно їх вартості;  

– збільшення продуктивності праці персоналу за рахунок збільшення 

чисельності працівників у пікові сезони водночас із частковою 

автоматизацією роботи персоналу відповідно до світових стандартів.  

Аналізуючи рівень інформаційно-комунікаційного забезпечення 

вітчизняних туристичних підприємств, слід сказати, що переважна більшість 

із них відносить сюди лише деякі складники – комп’ютерні технології, 

використання мережі Інтернет тощо, зводячи інформаційно-комунікаційне 

забезпечення лише до технологічного аспекту. Однак, на нашу думку, до 

його комплексу слід також віднести й систему зворотного зв’язку, а також 

рекламу та інші маркетингові заходи, які сьогодні є неможливими без 

сучасних інформаційних технологій. 
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У статті ідентифіковано соціально-економічні та географічні чинники 

регіону, які стали причинами розвитку туристичної галузі, проаналізовано 

їхнє значення у формуванні туристичної інфраструктури та іміджу 

території. Також визначено чинники, які пов'язані із організацією відпочинку 

в Івано-Франківській.  
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На туристичному ринку Карпатського регіону України є однією з 

головних інфраструктур, саме Івано-Франківська область. 

Загальновідомими туристичними символами краю стали г. Говерла, 
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гуцульські фестивалі, курорти Яремче і Буковель, міста Галич, Косів і 

Коломия тощо. Івано-Франківщина відзначається стабільно високими 

обсягами туристичного руху: у 2016 р. тут зафіксовано 258,4 тис. туристів, у 

т. ч. 5,56 тис. іноземних туристів, 49,2 тис. екскурсантів, надано туристичних 

послуг на 56,98 млн. грн.  

Івано-Франківська область володіє багатим природно-ресурсним 

потенціалом, що створює передумови для його широкого використання у 

відпочинкових цілях. М’який клімат, мальовничі ландшафти, багата 

історико-культурна спадщина сприяють організації відпочинку на цій 

території. Одним із найперспективніших на Івано-Франківщині є туризм. Для  

місцевих мешканців – це вид підприємницької діяльності, що приносить їм 

додаткові доходи, а також підвищує зайнятість членів родин. Окрім того 

туризм  створює додаткові шляхи наповнюваності місцевих бюджетів, є 

важливим екологічним та естетичним фактором. 

Метою даного дослідження є обґрунтування суспільно-економічних та 

географічних чинників, що посприяли розвитку туристичної галузі в Івано-

Франківській області, визначення їх ролі, а також відображення їхніх 

позитивних і негативних характеристик для туристичної галузі регіону. 

Місто Івано-Франківськ та Карпатський регіон займає одне з провідних 

місць в Україні за рівнем забезпеченості цінними історико-культурними та 

природними ресурсами, здатними генерувати значний туристичний інтерес 

для вітчизняних та іноземних подорожуючих. 

  Перспективою розвитку туризму в місті є використання сильних його 

сторін, зокрема, виведення на належний рівень транспортних терміналів 

(аеропорт, вокзал), близькість кордонів, сприятлива екологічна ситуація 

велика кількість пам’яток архітектури різних епох та стилів, заповідна 

історична зона. 

Окрім вигідного географічного положення та природних і рекреаційних 

ресурсів краю, в місті збережено культурні міфи контексту європейського 

міста, функціонують мистецькі осередки, що дає змогу активно розвивати 
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мистецько-фестивальний туризм. Щорічно у місті проводиться близько 20 

різноманітних фестивалів, привабливості місту надає феноменальне 

поєднання кількасот літньої культури, збереження традицій та динаміки в 

пошуках новітніх форм. 

Загальні умови розвитку туристичної галузі в місті повинна 

забезпечити відповідна інфраструктура, що створює комплекс систем 

взаємопов’язаних елементів: організацій, споруд та видів діяльності 

інфраструктур туризму [1] 

 З метою удосконалення форм і методів роботи в туристичній галузі, 

визначення перспектив її розвитку пропонується стратегія, яка ґрунтується 

на стимулюванні будівництва та реконструкції туристичної інфраструктури 

через систему концесій, де учасникам, що запропонують найвищу ціну, 

надаватимуться найбільш туристично-привабливі ділянки (в тому числі і на 

територіях зеленої зони) для розбудови у відповідності з екологічними 

нормами. Необхідно створити умови для інвестора із справжнім баченням 

перспективи, готових налагодити потрібне партнерство, у розвиток 

туристичної галузі в майбутньому. 

- Створити рекреаційні зони відпочинку, культурно-туристичні 

центри: а) в межах міста на берегах річок Бистриць; б) поблизу с. 

Посіч, з метою короткочасного відпочинку, проведення вихідного дня, 

для мешканців міста. 

- Відновити та налагодити роботу аеропорту, для обслуговування 

внутрішніх та іноземних туристів. 

- Провести облаштування оглядового майданчика на Ратуші. 

- Розширити мережу велосипедних туристичних маршрутів на 

території міста. 

- Опрацювати можливість побудови виставкового центру. 

- Побудова підземних переходів для впорядкування пішохідного 

руху (Дністровська, Незалежності, Привокзальна площа ін.). 
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- Передбачити виділення нових місць для паркування в т.ч. 

будівництво підземних автостоянок. 

- Опрацювати схему транспортної розв’язки в центрально-історичній 

частині міста, для оптимального режиму руху транспорту. Розширити 

мережу тролейбусних ліній. 

- Встановити межі охоронних зон історико-культурних об’єктів та 

необхідних резервованих територій для провадження туристичної діяльності. 

- В місті назріла необхідність побудови нового, європейського рівня 4-х 

зіркового готелю[2]. 

Особливе місце в планах розвитку туристичної галузі в місті займає 

реконструкція «Палацу Потоцьких» та створення на його основі культурно-

мистецького туристичного центру, що стане своєрідною візиткою міста. 

- Перенесення художнього музею, передбачивши площі під 

«запасниковий фонд», який невідомий для широкого кола відвідувачів 

сьогодні. Для цього необхідно виділити спеціалізовану площу та визначити 

місце перебування картин з огляду на їх зберігання та утримання. Тут же 

необхідно передбачити місце для проведення художніх вернісажів, виставок 

та презентацій. 

- Перенесення експозицій краєзнавчого музею, особливістю якого 

повинна бути історія нашого краю, його етнографічна специфіка, культурні 

цінності та регіональні особливості кожного району області, окремих 

місцевостей. 

         - Необхідно створити музей міста Івано-Франківська. Історична 

експозиція міста повинна бути створена на основі матеріалів краєзнавчого 

музею, музею Довбуша та музею Івана Франка. 

- Створити музей сучасного мистецтва. 

- Створити експозицію історії родини Потоцьких. 

          Ці п’ять складових культурно-мистецького центру повинні бути 

узгоджені в архітектурно-будівельній схемі та при необхідності провести 

розширення площ та реставрації існуючих будівель. 
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            Ще однією особливістю центру повинно стати його громадська 

спрямованість. Для цього необхідно передбачити конференц-зал для 

проведення презентацій , зустрічей з інтелігенцією, творчою молоддю, 

організації літературних читань, зібрання вчених міста та області. Необхідно 

розробити макет та план забудови, підпорядкувавши його  основній меті – 

максимальному відтворенню існуючих деталей, доповнити його необхідними 

архітектурними формами щодо функціональної доцільності наведених вище 

інфраструктурних добудов[3].Зокрема провести кордони комплексу, 

визначити автентичність первинної забудови та інших добудов. Визначити 

місце (знайти залишки фундаменту палацу), щоб спроектувати на цьому 

місці копію палацу, яка поки що невідома. Після проведення цієї роботи 

даний проект можна пропонувати інвесторам, або оголошувати конкурс для 

місцевих бізнесменів або направляти для участі в проектах міжнародної 

технічної допомоги. В рамках виконання  програми, 7 травня за сприяння 

відділу відбулось відкриття Івано-Франківського туристично-інвестиційного 

центру, де туристи мають отримати довідковий матеріал, техніку для аудіо 

екскурсії та купити сувенірну продукцію, а інвестори – ознайомитися з 

проектами вже реалізованими в Івано-Франківську, отримати інформаційні 

та аналітичні послуги. 

            В напрямку розвитку фестивального туризму в місті протягом І 

півріччя 2016 року організовано ряд заходів, а саме: у січні 2016 року 

Різдвяний ярмарок-виставку «Питні меди 2016», ярмарок «Великодній 

кошик», День міста (в програмі якого: фестиваль «Прикарпатський 

вернісаж», велосипедний пробіг, «Науковий пікнік»), Міжнародний 

фестиваль «Свято ковалів», в рамках проведення мистецького фестивалю 

«PORTO FRANKO Гогольфест», відбувся «І Міжнародного фестивалю 

скульптури Стиро», де протягом 5 днів, на площі перед фортечною галереєю 

«Бастіон», місцеві скульптори та митці з інших країн Європи створювали 

скульптурні композиції з пінопласту. 
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З метою популяризації народних ремесл та впорядкування торгівлі 

товарами народних промислів при проведенні фестивальних та ярмаркових  

заходів, створено дорадчий комітет  з питань збереження та розвитку 

народних промислів та ремесл при міському голові та обрано його актив і 

склад з представників громадських організацій, підприємств на установ, 

діяльність яких спрямована на збереження народних ремесл [4]. 

За словами головного спеціаліста сектору туризму департаменту 

інфраструктури та туризму облдержадміністрації Станіслава Ольшевського, 

в рамках «Програми розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 07.04.2016 року 

№ 4/10, робота проводиться в наступних напрямках: розвиток туристичної 

інфраструктури та матеріально-технічної бази, сільський туризм, промоція 

туристично-рекреаційного потенціалу, безпека туристів тощо. 

Слід зазначити, що фінансування програми досить незначне: за І 

квартал 2017 року виділено лише 100 тисяч гривень. В той же час, у інших 

західних областях країни – Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській – 

ці суми в рази більші. 

У районах працюють не дуже активно. Зазвичай, спеціалістів в даній 

сфері немає. Як результат, відсутній комплексний підхід до роботи. Серед 

позитивних прикладів – Шацький та Маневицький райони. В першому 

випадку – туристи їдуть туди самі. В другому – спеціалісти активно 

працюють над залученням подорожуючих, і не лише з області [5]. 

Оскільки Івано–Франківська область в стратегічному відношенні орієнтована 

та розвиток туризму важливою перспективою і потребою розвитку даної 

підсистеми є покращення міжміського автобусного та залізничного 

сполучення в області, а також підписання договорів з міжнародними 

авіакомпаніями для забезпечення дешевого авіасполучення з країнами 

Європейського союзу, авіа – сполучення літаками бізнес класу. Аеропорт 

обласного центру – міста Івано-Франківська також потребує збільшення 

пропускної здатності. Проблема внутрішньо міського суспільного 
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транспорту полягає у відсутності вивісок з назвами міських зупинок та 

чіткого часового розкладу руху транспорту, що можна змінити за допомогою 

покращення та переобладнання зупинок спеціальними табло та формування і 

контролю графіку руху внутрішньо - міського транспорту. Для полегшення 

орієнтування у міському транспорті для туристів з інших країн необхідно 

додатково вказувати назви зупинок англійськими літерами відповідно до 

того як вони вказані у найпопулярніших туристичних картах в мережі 

Інтернет. 

         Такі порівняно високі показники область досягнула завдяки 

цілеспрямованим зусиллям зі збереження потенціалу туристично-

рекреаційного сектору господарства. Однак у наш час із загостренням 

конкуренції перед даним регіоном стоять актуальні завдання модернізації й 

розбудови ринково кон’юнктурної курортно-рекреаційної інфраструктури. 

Відтак, існує нагальна потреба в комплексних дослідженнях та стратегічних 

наукових обґрунтуваннях напрямів та конкретних завдань перспективного 

розвитку цього краю. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ОВОЧЕВИХ СТРАВ В 

СУЧАСНІЙ БУКОВИНСЬКІЙ КУХНІ 

У статті досліджується впровадження передового досвіду, нової техніки і 

технологій для приготування буковинських страв в ресторанах. 

Розглядається технологічний процес на підприємстві ресторанного 

господарства, що спеціалізуються на приготуванні і реалізації страв 

європейської і української кухні. Ознайомлення з прийомами кулінарної 

обробки овочів та процесами, які відбуваються в продуктах під час теплової 

кулінарної обробки. 

Ключові слова: овочі, страви, технологія, приготування, буковинська кухня 

Постановка проблеми. Підприємство ресторанного господарства 

повинне постійно знаходити нові напрямки технологій виготовлення страв, 

удосконалювати «старі страви», щоб приваблювати до гастро-закладу 

споживачів, які були б задоволенні якістю, поживністю страв та чудовим 

відпочинком. Тому тема обраної роботи є досить актуальною в наш час. 

Питанням вдосконалення і виготовлення страв з овочевої продукції 

присвячені дослідження вітчизняних вчених, зокрема Л.А. Трисвятського, 

Є.П. Ширикова, І.Л. Волкінд, Н.В. Сабуров, М.В. Антонов, В.С. Дяченко, В. 

В. Архіпов, Т. В. Іванникова,  А. В. Архіпова, К.В. Аброшина,  К.П. Німченко 

та інших [1 - 7].  

Метою статті є дослідження нових технологічних процесів приготування 

овочевих страв у ресторанному господарстві буковинської кухні.  

Виклад основного матеріалу. Новітні технології приготування їжі 

допомагають залишати в овочах поживні речовини. Завдяки їм овочі не 

втрачають свого зовнішнього вигляду, форми і смакових властивостей. Овочі 

є життєво необхідними продуктами харчування. Страви з овочів - важливе 

джерело вуглеводів, мінеральних речовин, органічних кислот і вітамінів, 

необхідних для організму людини. Овочі, які додають до будь-якої страви з 
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м’яса, риби, сприяють кращому засвоєнню їх в організмі. Смакові й 

ароматичні речовини, барвники, які містяться в овочах, підвищують апетит. 

Поєднуючи овочі з м’ясом, рибою, можна значно підвищити їхню біологічну 

цінність. Добирати гарніри до страв з м’яса, птиці, риби потрібно за смаком, 

кольором і складом овочів, враховуючи при цьому калорійність і смак 

основної страви. У кулінарії овочі широко використовують для приготування 

перших і других страв, холодних, закусок, соусів і гарнірів до страв з птиці, 

м’яса, риби. Залежно від того, які органи рослин використовуються в їжу, 

овочі поділяють на дві групи: вегетативні і плодові [1 - 2]. 

До вегетативних овочів належать: 1) бульбоплідні (картопля, 

топінамбур); 2) коренеплідні (морква, буряки, редиска, редька, пастернак, 

коренеплідні петрушка та селера); 3) капустяні: капуста білоголова, 

червоноголова, савойська, брюссельська, кольрабі, цвітна, броколі, 

листкова;4) цибулинні: цибуля ріпчаста, цибуля зелена (перо), цибуля-батун, 

шніт, порей, шалот, слизун, багатоярусна, часник, черемша; 5) зеленні: салат, 

шпинат, щавель тощо; 6) пряносмакові: кріп, острогін, меліса цитринова, 

коріандр, майоран, фенхель, м’ята тощо; 7) десертні: ревінь, спаржа, 

артишок. 

Плодові овочі: 1) гарбузові (гарбузи, кавуни, дині, огірки, кабачки, 

патисони); 2) томатні (томати, баклажани, перець); 3) зернобобові 

(недостиглі горох, квасоля, боби, цукрова кукурудза). 

Для приготування гарячих закусок з овочів використовують варіння, 

тушкування і запікання. Для виготовлення гарячих закусок овочі, плоди і 

гриби нарізають дрібними скибочками, брусочками, кубиками. Від інших 

гарячих страв вони відрізняються гострішим смаком, оригінальним 

оформленням і подаванням. Гарячі закуски готують безпосередньо перед 

подаванням, подають у невеликій кількості без гарніру або з тими гарнірами, 

які входять до склада страви, наприклад печериці тощо. Гарячі закуски 

подають у порціонному вогнетривкому посуді (кокотпиці, сковороди, 

глиняні горщики та інші), що ставлять на тарілки, накриті серветками. 
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Страви можна також подавати у кошичках або тарталетках зі здобного або 

листкового тіста. Гарячі закуски з овочів готують із одного виду або з їхніх 

сумішей чи із суміші овочів і грибів. Найбільш поширеними є гарячі закуски 

із грибів [3]. 

Овочеві гарячі страви й гарніри поділяють на групи за способом 

теплової кулінарної обробки - страви з відварних, припущених, тушкованих, 

смажених і запечених овочів. Гриби при виготовленні різних страв 

тушкують, смажать і запікають. Подають страви з картоплі, овочів і грибів з 

вершковим маслом, маргарином, сметаною або соусами. Перед подаванням 

рекомендується посипати їх дрібно нарізаною петрушкою або кропом чи 

зеленою цибулею. Для варіння овочів на парі використовують пароварні 

шафи, паро-конвектомати або харчоварні апарати із сітчастими вкладишами. 

Невелику кількість овочів можна варити на парі, використовуючи для цього 

наплитні казани із сітчастими вкладишами. Зварені тим або іншим способом 

овочі варто негайно використати, тому що навіть при нетривалому зберіганні 

їх органолептичні показники погіршуються. Овочі, які подають гарячими, 

дозволяється зберігати на марміті не більше 1 год. Цвітну капусту, зелений 

горошок, спаржу, артишоки, щоб уникнути зміни кольору, варто зберігати у 

відварі. Брюссельську капусту і стручки бобових зберігають заправленими 

маслом [4].  

Запікають овочі й гриби, як правило, ті, що пройшли попередню теплову 

кулінарну обробку (варіння, смаження, тушкування, припускання). Сирими 

запікають яблука, помідори та ін. Для запікання використовують один вид 

овочів або їхню суміш чи овочі в поєднанні з іншими продуктами, а також 

фаршировані овочі. Овочі, у тому числі деякі фаршировані, запікають під 

соусом. Посуд для запікання змащують нерозтопленим або розтопленим 

жиром і посипають сухарями, щоб вироби в процесі запікання не прилипали 

до дна і стінок посуду [3]. Запікають овочі при температурі 250 – 280 °С в 

жарових шафах, що забезпечує утворення на поверхні овочів рум’яної 

кірочки й досягнення температури усередині виробів 80 °С. Тривалість 
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запікання від 20 до 60 хв різних виробів залежить від виду овочів, товщини їх 

нашарувань, способу попередньої обробки. Страву із запечених овочів 

поділяють на три групи: овочі, запечені в соусі, фаршировані запечені овочі й 

запіканки. 

За органолептичними показниками готова продукція повинна 

відповідати наступним вимогам. У стравах з картоплі й відварних, 

припущених, тушкованих і смажених овочів вона має бути добре зачищеною, 

цілою або нарізаною - форма нарізання однорідна, збережена при тепловій 

кулінарній обробці. Відварні та припущені овочі повинні бути м’якими, але 

не перевареними, пюре з овочів - однорідне за кольором і консистенцією, без 

темних або непротертих часток; тушковані овочі - м’які, але не запарені [5]. 

Поверхня смажених і запечених овочів та грибів повинна бути золотавого 

забарвлення із хрусткою кірочкою, без підгорілих частин, у запіканок і 

рулетів - без тріщин; фарш не кришиться й не висипається. Смак і запах 

страв повинні бути властиві кулінарно готовим овочам, грибам і 

використаним добавкам, без сторонніх присмаків і запахів. Набір 

компонентів та їхнє співвідношення у страві повинні бути дотримані 

відповідно до рецептури. Страва має бути оформлена відповідно до 

технології, полита маслом чи одним із соусів. 

Гарніри з картоплі та овочів є складовою частиною багатьох м’ясних, 

рибних та інших страв. Як і соуси, гарніри підвищують харчову цінність 

страв, урізноманітнюють їхній смак, а також дозволяють робити страви 

більш привабливими, апетитними, що сприяє ліпшому засвоюванню їжі. 

Гарніри поділяють на прості й складні. Прості гарніри складаються з будь-

якого одного продукту, складні - з декількох. Формуючи складні гарніри, 

добирають продукти, що поєднуються за смаком і забарвленням (не менше 

двох-трьох кольорів). Особливе місце посідають гарніри з картоплі, які за 

смаковими якостями добре комбінуються з багатьма виробами із продуктів 

тваринного походження. Технологія виробництва більшості овочевих 

гарнірів практично не відрізняється від технології приготування страв з 
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овочів, тому гарнірами часто бувають відварні, припущені, тушковані і 

смажені овочі, що використовуються для приготування других страв. 

Спеціально для гарнірів готують картоплю, смажену у фритюрі у вигляді 

соломки або стружки [6]. 

Висновки. У даний час увага приділяється не просто харчуванню, як 

способу задоволення фізіологічних потреб організму людини, а в значній 

мірі, як принципам здорового харчування, заснованого на збалансованому 

складі їжі, наявності в ній всіх необхідних елементів для підтримання 

життєвого тонусу. Впровадження інноваційних технологій в харчовій 

промисловості займає велику роль у масовому харчуванні [7]. В умовах 

сучасної конкурентної ринкової економіки зростає безліч закладів 

харчування, які можуть запропонувати великий асортимент різноманітних 

страв, до яких належить і ресторан буковинської кухні. Розвиток закладів 

громадського харчування в Україні потребує більшого використання страв за 

новими технологіями,  тому що великим попитом користуються овочеві 

страви. Висока якість приготування вимагає раціональне використання 

сировини, естетичне та креативне оформлення страв і виробів, а при 

правильній обробці овочів збереження великої кількості речовин та вітамінів. 

Список використаних джерел: 

1. Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: 

асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. 

–К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 215 с. 

2. Пивоваров В.И., Платонов В.М., Организация производства 

полуфабрикатов в общественном питании. М., Высшая школа, 2013. – 173 

Професійне навчання. Технологія харчової промисловості та 

організаціягромадського харчування / Упоряд. К.В.Свідло, І.П.Воронцова. – 

Харків:УІПА, 2015. – 56 с. 

3. Литвинова Е. В., Шилов А. И., Большакова Л. С., Подкопаева З. П. 

Технология и контроль качества кулинарной продукции из картофеля, 

овощей и грибов. – Издательство: Академия, 2014. – 384 c. 



600 

4. Колісниченко Т.О, Рудик А.О. Застосування інноваційних технологій 

у сфері ресторанного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://knteu.kiev.ua, 2015.   

5. Аброшина К.В., Німченко К.П. Поживна їжа. – К.: РД– Економ, 2014. 

– 272 с. 

6. Нові технології страв з картоплі, овочів і грибів у ресторанному 

господарстві [Електронний ресурс].Режим 

доступу:http://culonline.com.ua.2016.pdf 

7. Технологічний процес удосконалення виготовлення овочевої 

продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://uchil.net 

/?cm=83857, 2015. 

 

УДК 641.883(044) 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

В статті розглянуто характеристику сучасних підсолоджувачів, що 

використовуються для виробництва десертних страв та напоїв, основні 

вимоги до їх застосування, правила маркування, можливі небезпеки 

надмірного споживання 

Ключові слова:цукор, підсолоджувачі, аспартам, десерти, солодкі страви, 

цукровий діабет. 

Постановка проблеми. Підсолоджувачі - це одна з груп харчових 

добавок, які використовуються з метою надання солодкого смаку харчовим 

продуктам [3]. Основними споживачами підсолоджувачів є люди, які з 

медичних та інших показань не можуть споживати харчові продукти з 

цукром. За даними Центру медичної статистики, загальна кількість хворих на 

цукровий діабет в Україні становить близько 2 млн. осіб, у тому числі 

https://knteu.kiev.ua/
http://culonline.com.ua.2016.pdf/
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близько 8 тисяч віком до 18 років. Відповідно до світової статистики, кожні 

13 - 15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Дієтотерапія 

хворих на цукровий діабет ґрунтується на виключенні з раціону цукру. Але 

відмова від цукру та солодких страв часто сприймається негативно значною 

кількістю людей, які звикли до солодкого смаку і без нього відчувають 

певний харчовий дискомфорт. Потреба у солодкому у людини вроджена. 

Вона виражає, по-перше, потребу людини у життєво необхідних 

легкозасвоюваних вуглеводах, подруге, виникаючи у відповідь на збудження 

відповідних відділів центральної нервової системи, сприяє збереженню її в 

активному стані. Таким чином, забороняючи з медичних міркувань окремим 

категоріям хворих споживання сахарози, слід задовольняти їхню потребу у 

солодкому без біологічно негативних наслідків прийому легкозасвоюваних 

вуглеводів. Альтернативою цукру є речовини природного та штучного 

походження, що мають солодкий смак - підсолоджувачі[4].  

Метою статті є дослідження можливостей використання 

підсолоджувачів у виробництві харчових продуктів, обмеження їх 

застосування в Україні та країнає Європейського союзу.    

Виклад основного матеріалу. В Україні до переліку дозволених внесено 

такі підсолоджувачі: сорбіт та сорбітовий сироп Е 420, маніт Е 421, 

ацесульфам К Е 950, аспартам Е 951, цикламова кислота та її натрієва, 

калієва та кальцієва солі Е 952, ізомальт Е 953, сахарин Е 954, сукралоза Е 

955, стевіол глікозиди, екстракти стевії Е 960, мальтіт та мальтітний сироп Е 

965, лактітол Е 966, ксиліт Е 967, отизон, сахарол. Дві останні речовини є 

розробками вітчизняних науковців. Хоча необхідно зазначити, що на 

сьогодні промислове виробництво отизону відсутнє, а сахарол випускається у 

вигляді екстрактів стевії. Підсолоджувачі Е 420, 421, 950, 951, 952, 954, 965, 

967, отизон, сахарол внесені до переліку дозволених в Україні. Для 

підсолоджувачів Е 953, 966, 960, 955, 950, 951, 952, 954, 965 затверджені 

значення гігієнічних нормативів у харчових продуктах постановами 

головного державного санітарного лікаря України. В Україні поліоли (E 420 
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сорбіт, E 421 маніт, Е 953 ізомальт, Е 965 мальтіт, Е 966 лактітол, E 967 

ксиліт) використовуються за технологічною необхідністю. Отизон і сахарол 

використовуються у виробництві безалкогольних напоїв, десертів, консервів 

плодоовочевих, джемів, желе, мармеладу, кондитерських виробів, 

делікатесних булочних виробів за технологічною необхідністю[1].  

Сфера використання синтетичних підсолоджувачів суворо 

регламентована застосуванням лише у певних харчових продуктах та 

встановленими максимально допустимими рівнями у них. Підсолоджувач 

сахарин Е 954 дозволено до використання тільки у виробництві 

кондитерських виробів та безалкогольних напоїв, цикламат Е 952 - у 

виробництві безалкогольних напоїв та як підсолоджувач до столу у 

комбінації з сахарином, аспартам Е 951 - у виробництві безалкогольних 

напоїв, десертів на кисломолочній основі, йогуртів, кефірів з додаванням 

фруктових наповнювачів, ацесульфам К Е 950 - у виробництві 

безалкогольних напоїв, десертів, морозива, консервів плодоовочевих, джемів, 

желе, мармеладу, кондитерських виробів, делікатесних булочних виробів, 

слабоалкогольних напоїв, жувальних гумок, соусів, гірчиці, десертів на 

кисломолочній основі, йогуртів, кефірів з додаванням фруктових 

наповнювачів. Сфера застосування сукралози Е 955 - ароматизовані 

безалкогольні напої на основі води, у тому числі функціональні напої, кава, 

замінники кави, чай, трав'яні напої та інші гарячі напої на зерновій основі 

(крім какао), їстівний лід, у тому числі сорбет і фруктове морозиво, молочні 

десерти (пудинг, фруктовий або ароматизований йогурт), джеми, желе, 

мармелад зі зниженою калорійністю, фруктові десерти, у тому числі фруктові 

ароматизовані десерти на основі води, фруктові наповнювачі для 

борошняних кондитерських виробів, какао суміші (сиропи), какао суміші 

(сухі) та какаомаси, ароматизованіалкогольні напої, кондитерські вироби, у 

тому числі карамель і цукерки м'якої консистенції, нуга, дієтичні добавки, як 

підсолоджувач до столу.  
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Аспатрам (Aspartamum, L-Аспартил-L-фенілаланін) – один з найбільш 

популярних підсолоджувачів, другий по популярності цукрозамінник, що 

додається до різних продуктів харчування і газованих напоїв. Підсолоджувач 

аспартам являє собою харчову добавку під кодом «E 951» Аспартам – 

підсолоджувач, який у багато разів (160-200) перевищує солодкість цукру, 

що обумовлює його популярність у харчовому виробництві [2]. Аспартам 

містить 4 ккал на 1 г, але зазвичай його калорійність не береться в 

розрахунок, оскільки для відчуття солодощі в продукті його потрібно зовсім 

небагато. Відповідає всього 0,5 % калорійності цукру при однаковому 

ступені підсолоджування. Так як аспартам в процесі виробництва дозволяє 

досягти солодкого смаку набагато меншими дозуваннями, ніж цукор, то 

використовується для виготовлення більше 6000 тисяч торгових найменувань 

продуктів харчування і напоїв. Часто використовується у комплексі з іншими 

підсолоджувачем – ацесульфамом, що дозволяє швидко досягти солодкого 

смаку і продовжити його. Це необхідно, оскільки сам аспартам довго 

тримається, але відчувається не відразу. А при підвищеному дозуванні 

проявляє властивості підсилювача смаку. 

Починаючи з 1985 року, проведені дослідження показали, що E 951 при 

потраплянні в організм розпадається на кілька компонентів, деякі з яких 

токсичні. При температурі понад 30 °C підсолоджувач розпадається на 

токсичний метанол, формальдегід і фенілаланін, які є канцерогенними 

компонентами.  тому він не підходить для використання в стравах, які 

піддаються термічній обробці(випічк), або в гарячих напоях (чай). Після 

прийому всередину цукрозамінник перетворюється у фенілаланін, аспаргін і 

метанол, які швидко всмоктуються у тонкому кишечнику.Елементи розпаду 

аспартама можуть впливати на головний мозок, змінюючи рівень вироблення 

серотоніну, який впливає на сон, настрій і поведінкові фактори. Зокрема, 

фенілаланін (один з продуктів розпаду) здатний порушувати нервові функції, 

змінювати рівень гормонів в крові, що негативно впливати на метаболізм 

амінокислот, та може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера. Продукти з 
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E951 не рекомендується давати дітям. Підсолоджувач широко 

використовується в солодких безалкогольних напоях, вживання яких може 

стати погано контрольованим.Справа в тому, що вони погано втамовують 

спрагу, що веде до перевищення безпечних дозувань підсолоджувача. Також 

аспартам часто застосовують у комплексі з іншими цукрозамінниками та 

підсилювачами смаку, що може спровокувати алергію. Особам з 

ослабленим здоров'ям E951 в помірних кількостях не приносить істотної 

шкоди, але його вживання має бути обґрунтоване, наприклад, при діабеті або 

ожирінні. 

Згідно з даними Американської Діабетичної Асоціації, прийом 

підсолоджувача дозволяє діабетикам урізноманітнити своє харчування без 

використання цукру.  

Основні принципи і вимоги щодо використання підсолоджувачів: � 

- підсолоджувачі використовуються у виробництві дієтичних харчових 

продуктів спеціального призначення самостійно або у комбінації з іншими 

підсолоджувачами, або цукром; � 

- застосування підсолоджувачів з метою економії цукру неприпустиме з 

гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам раціонального 

харчування; � 

- рецептури та етикетки на кожний конкретний вид харчового продукту з 

використанням підсолоджувачів повинні узгоджуватись у порядку, 

встановленому Міністерством охорони здоров'я України; � 

- використання підсолоджувачів замість цукру у харчуванні дитячих 

організованих колективів неприпустиме. Продукти дитячого харчування не 

повинні містити підсолоджувачів;  

-� підсолоджувачі можуть поставлятися на ринок з метою продажу 

кінцевому споживачеві для індивідуального використання як 

"підсолоджувачі до столу" у дозованому вигляді;  
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- підсолоджувачі можуть бути використані у громадському харчуванні лише 

для приготування дієтичних страв, при цьому у кожній порції вміст 

підсолоджувача не повинен перевищувати його разову дозу.  

Вимоги до маркування харчових продуктів, які містять підсолоджувачі, 

сформульовано у Технічному регламенті щодо правил маркування харчових 

продуктів та Постанові головного державного санітарного лікаря України № 

42 від 28.12.2002 р. Згідно з вимогами Технічного регламенту поряд з назвою 

харчового продукту, який містить підсолоджувачі, необхідно вказувати: 

"Містить підсолоджувачі", - а який містить одночасно цукор та 

підсолоджувачі: "З цукром та підсолоджувачами". На маркуванні харчових 

продуктів, що містять понад 10% доданих поліолів, необхідно вказувати: 

"Надмірне споживання може спричинити розлад шлунка", - а які містять 

аспартам: "Містить джерело фенілаланіну". Постановою врегульовано 

вимоги щодо наявності попереджувальних написів на етикетках харчових 

продуктів для спеціального дієтичного споживання, виготовлених з 

використанням підсолоджувача аспартаму. Етикетки таких продуктів 

обов'язково повинні містити напис: "Аспартам є джерелом фенілаланіну. 

Продукт не рекомендовано хворим на фенілкетонурію та дітям до семи 

років".  

 Регламентом ЄC Європейського Парламенту і Ради з харчових добавок 

дозволено до використання 18 підсолоджувачів. Згідно з міжнародним 

законодавством у сфері використання харчових добавок Загальний стандарт 

на харчові добавки "CODEX GENERAL STANDARD FOR FOOD 

ADDITIVES" Codex Stan 1921995 дозволено до використання 17 

підсолоджувачів. Кількість підсолоджувачів, яких немає у переліку 

дозволених в Україні, порівняно з переліком ЄС, становить 6 найменувань (Е 

957, Е 959, Е 961, Е 962, Е 964, Е 968). Але ці харчові добавки дозволені до 

використання Загальним стандартом Кодексу на харчові добавки (крім Е 959) 

і Технічним регламентом Митного союзу (крім Е 964). Згідно з цими 

нормативними документами використання підсолоджувачів дозволене 
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переважно у харчових продуктах зі зниженою енергетичної цінністю або без 

додавання цукру. Розгляд питання щодо включення цих харчових добавок до 

переліку дозволених в Україні можливий лише через процедуру державної 

реєстрації, передбачену Законом України "Про безпечність та якість 

харчових продуктів", у ході якої буде розглянуто результати токсикологічних 

досліджень підсолоджувачів. І тільки у разі наявності однозначної доказової 

бази щодо їхньої безпечності можлива реєстрація їх в Україні. Щодо 

максимально допустимих рівнів та сфери використання підсолоджувачів, то 

основним підходом до прийняття рішення у цьому питанні має бути 

безпечність використання харчових добавок і рівень захисту здоров'я 

населення.  

Сфера застосування підсолоджувачів має обмежуватися використанням 

їх у харчових продуктах для спеціального дієтичного споживання та у 

функціональних харчових продуктах. Оскільки Україна є членом Світової 

організації торгівлі, продовжує гармонізацію свого законодавства з 

європейським, ми маємо базувати свої санітарні та фітосанітарні заходи на 

міжнародних стандартах, у тому числі використовуючи міжнародні підходи і 

принципи щодо регламентації харчових добавок. У разі, коли міжнародними 

документами не встановлено нормативи для харчових добавок або такі 

нормативи встановлюють рівень захисту споживачів менший, ніж визначено 

національним законодавством, застосовуються нормативи, встановлені 

національним законодавством.  

Основою гармонізації національного законодавства у сфері 

регламентації харчових добавок з міжнародними стандартами є гармонізація 

принципів і підходів щодо використання харчових добавок, а не їхніх 

нормативів. Нині в Україні актуальність питання щодо поширення та 

безпечності харчових продуктів, у виробництві яких використовуються 

підсолоджувачі, особливо синтетичні, не викликає сумніву. Можна навести 

декілька аспектів цієї проблеми.  
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На ринку (зокрема безалкогольних напоїв) склалася така ситуація, що у 

регіонах України практично неможливо купити безалкогольні напої, 

виготовлені на цукрі. Це пов'язане передусім з економічними чинниками - 

дешева сировина, не потрібно спеціального обладнання, спрощений 

технологічний процес. Фахівцями неодноразово піднімалось питання перед 

МОЗ України та виробниками безалкогольних напоїв про збільшення 

відсотка продукції, що виробляється на цукрі. Це особливо важливо, оскільки 

безалкогольні напої широко споживаються дітьми та підлітками. Цукор у 

фізіологічних кількостях є джерелом корисних вуглеводів, джерелом енергії і 

відіграє важливу роль у розвиткові дитячого організму.  

Використання підсолоджувачів у виробництві харчових продуктів має 

бути обґрунтованим не з економічної точки зору, а виходячи з потреб певних 

категорій населення, які з медичних та інших показань не можуть споживати 

харчові продукти з цукром.  

Незважаючи на те, що синтетичні підсолоджувачі досить досконало 

вивчені з токсикологічної точки зору та у тих дозах, в яких вони дозволені до 

використання, є безпечними, ми вважаємо, що використовувати синтетичні 

підсолоджувачі, майже повністю замінюючи ними цукор завдяки їхній 

технологічній перевазі, недопустимо.  

Висновки. Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є 

однією з вирішальних складових економічної безпеки кожної держави й 

визначається спроможністю країни ефективно контролювати виробництво і 

ввезення безпечного та якісного продовольства на загальновизнаних у світі 

засадах. Необхідно посилити контроль та державний нагляд над 

використанням підсолоджувачів на усіх етапах впровадження, імпорту, 

випуску харчових продуктів з підсолоджувачами та їх реалізацією. 

Небезпеку становлять продукти, виробники яких вказують недостовірну 

інформацію про склад свого товару, що може спровокувати побічні дії. 

Замінники цукру призначені особам, які страждають ожирінням і цукровим 
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діабетом. Їх прийом не рекомендований здоровим людям, оскільки вони не 

несуть в собі ніякої користі, крім солодкого смаку. 
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ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглядаються сучасні аспекти управління персоналом на 

підприємствах готельного господарства, висвітлюються основні риси 

роботи з персоналом для забезпечення високої якості послуг як фактора, що 

істотно впливає на конкурентоспроможність підприємства готельного 

господарства. Розкрита роль ефективного управління персоналом як одного 

з найважливіших факторів розвитку будь-якої діяльності. 
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 Постановка проблеми. На сьогодні особливого значення набувають 

питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом 

готелю, що дозволяють підвищити його соціально-економічну ефективність. 

Головний потенціал готелю полягає в кадрах. Які б прекрасні ідеї, новітні 

технології, найсприятливіші зовнішні умови не існували, без добре 

підготовленого персоналу високої активності домогтися неможливо. Саме 

люди надають послуги гостям, подають ідею і дозволяють готелеві існувати. 

В наш час ринкових відносин, а разом з тим і високої конкурентної боротьби 

у готельному бізнесі жорстку боротьбу витримують лише ті готелі, які 

можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне обслуговування, а це 

неможливо без професійно підготовленого персоналу. Персонал надає гостю 

не лише обслуговування, а гостинність і досягає своєї головної мети – 

задоволеності клієнта, що іноді важливіше, навіть, за отримання прибутку. 

Управління персоналом – це складова частина менеджменту, оскільки всі цілі 

організації досягаються за допомогою людського ресурсу. Персонал – це 

рушійна сила при вирішенні проблем, пов’язаних з конкурентоздатністю, 

економічним зростанням та ефективністю праці будь-якого підприємства. 

Підготовка компетентного персоналу, здатного продуктивно працювати, 

віддаватися своїй праці, - це головне завдання готелю, який йде в ногу з 

часом. Саме люди, які працюють у готелі, створюють те,  що в майбутньому 

приносить або успіх або невдачу підприємству [ 4, с.6 ]. 

 Спираючись на теоретичні засади менеджменту, можна визначити, що 

процес управління персоналом включає такі функції: 

- планування – постановка цілей, розробка правил і послідовних дій, 

розробка планів і прогнозування деяких можливостей у майбутньому. 

- організація – постановка завдань перед кожним підлеглим, поділ на відділи, 

делегування частини повноважень підлеглим, розробка каналів управління і 

передачі інформації, координація роботи підлеглих. 
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- керівництво – вирішення питання про визначення стандарту для необхідних 

кандидатів, підбір, відбір працівників, встановлення вимог до виконуваної 

роботи, оцінка виконання робіт, консультування працівників, навчання і 

розвиток кар’єри працівників. 

- контроль – встановлення відхилень від вимог за кількістю роботи, рівня 

продуктивності, перевірка відповідності виконуваних робіт встановлених 

стандартам, нормам. 

- регулювання – коригування робіт, встановлених вимог у разі необхідності. 

Робота будь-якого підприємства неминуче пов'язана з необхідністю 

комплектування штату. Добір нових працівників забезпечує не тільки режим 

нормального функціонування підприємства, але й закладає фундамент 

майбутнього успіху. Від того, наскільки ефективно поставлена робота з 

добору персоналу, у значній мірі залежить від людських ресурсів, їхніх 

внесків у  досягнення цілей підприємства та якість виробленої продукції чи 

наданих послуг. Управління персоналом являє собою комплексну систему, 

елементами якої є напрями, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи. 

Основними напрямками є набір і збереження персоналу, його професійне 

навчання і розвиток, оцінка діяльності кожного працівника з точки зору 

реалізації цілей організації, що дає можливість скоригувати його поведінку [ 

5, с.36 ]. 

Ефективне функціонування підприємств готельно-ресторанної галузі 

неможливе, якщо структурні підрозділи дублюють функції один одного. 

Тому на кожному підприємстві повинен існувати чіткий поділ праці між 

окремими працівниками та підрозділами. Від того наскільки ефективно 

проводиться політика управління персоналом залежить діяльність 

підприємства. Персонал грає важливу роль в успішному розвитку 

підприємства, тому необхідно чітко підходити до вибору методів управління 

персоналом. Від вибору тих чи інших методів управління персоналом 

залежить якість організації праці на підприємстві, яка приводить до 

укріплення зв’язків у діловому колективі, що є важливим елементом 
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ефективного управління персоналом. Найчастіше використовуються такі 

методи впливу керівників на трудову поведінку підлеглих: 

- адміністративні; 

- економічні; 

- правові; 

- соціально-економічні; 

 Мистецтво управління людьми проявляється у тому, наскільки гнучко, 

доцільно, ефективно керівники використовують різноманітні методи, їхні 

комбінації з урахуванням конкретної виробничої ситуації. Прийняття 

управлінських рішень в організації базується не тільки на прагматичних 

критеріях економічного мислення, але й містить у собі істотні моральні 

детермінанти. Це означає, що професійна діяльність менеджера регулюється 

не правовими і адміністративними нормами, посадовими інструкціями та 

приписами, а й моральними принципами. В даний час управління 

персоналом є необхідним компонентом управлінського, економічного та 

інших напрямків підготовки. Навчання менеджерів основним принципам і 

методам управління персоналом, у тому числі в готельно-ресторанній галузі, 

буде сприяти формуванню в них розуміння важливості ефективності і 

науково обґрунтованої роботи з людьми, зростанню престижу кадрових 

служб і підвищенню ефективності використання трудового ресурсу [1, с.11]. 

Кадровий потенціал - одна з форм вияву особистісного фактора розвитку 

суспільного виробництва, поняття, яке відображає ширший і сучасний погляд 

на роль людини в виробництві. Воно ширше і глибше ніж категорія ‟ робоча 

24 сила ”. Так, ‟ робоча сила ” відображає здатність людини до праці і 

визначається її психофізіологічними властивостями (здібності, нахили, 

здоров'я, працездатність, витривалість, тип нервової системи) і кваліфікацією 

(обсяг загальних і спеціальних знань,трудових навичок та умінь). Поняття 

‟кадровий потенціал ” характеризує особистість працівника у всій її 

різноманітності: крім вищеназваних рис воно ще включає особистісний 

потенціал (рівень громадської свідомості і соціальної зрілості, ступінь 
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засвоєння людиною норм відношення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, 

потреби і запити в сфері праці, виходячи із ієрархи потреб людини. Кадровий 

потенціал має кількісну і якісну характеристики. Кількісний бік кадрового 

потенціалу визначається, як стверджують більшість економістів, ресурсами 

праці, якими володіє підприємство в кожний період, а також кількістю 

відпрацьованого робочого часу. Якісна характеристика кадрового потенціалу 

вміщує показники, які можна сформулювати за допомогою сукупності ознак: 

демографічних, медично-біологічних, професійно кваліфікаційних, 

соціальних, психологічних, ідейно-політичних, моральних та інших [ 6, с.124 

].  

Актуальними в управлінні персоналом підприємств готельного 

господарства з ефективним використанням здібностей співробітників 

відповідно до цілей підприємства та суспільства, на даний час є аспекти, що 

будуються на соціально-психологічних концепціях, коли людина з 

механічного виконавця роботи перетворюється у важливий фактор діяльності 

підприємства, його капітал, а витрати на оплату праці, створення 

сприятливих умов діяльності, підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації працівників – в особливий вид інвестицій [ 3, с.8 ]. 

В Україні у готельно-ресторанній галузі склалася ситуація, коли 

управлінню персоналом не приділяється достатньої уваги та виявлені 

наступні основні проблеми:  

- недосконала технологія розробки і прийняття кадрових рішень; 

- у більшості випадків відсутня орієнтація на досягнення соціальної 

ефективності в управлінні персоналом;  

- погано впроваджуються методи набору, оцінки, розміщення і навчання 

кадрів, що знижує економічну та соціальну ефективність управління 

персоналом; 

- високий рівень плинності кадрів, який заважає плануванню роботи 

колективу. 
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Всі перелічені вище проблеми впливають на використання трудового 

ресурсу, адже головною проблемою є все ж таки матеріальна мотивація, тому 

що гроші і соціальний пакет можуть залучити і утримувати, але не можуть 

викликати повної віддачі, зробити цілі компанії своїми власними. Незалежно 

від професії і організації , людина схильна привносити в свою діяльність своє 

«Я», індивідуальність і прагнуть таким чином або реалізувати її через процес 

роботи, досягнутий результат, свою роль в колективі. Вдосконалювання 

механізму управління персоналом у вітчизняних готелях має бути 

спрямоване на усунення бюрократичних бар’єрів управління, активізацію 

творчого, організаторського, професійного, інтелектуального і людського 

потенціалу персоналу, збільшення його відповідальності за кінцевий 

результат. Керівник повинен вміти мотивувати свій персонал, бо для 

ефективної роботи співробітника в команді необхідно, щоб він був 

зацікавлений у ній морально і матеріально. До моральної мотивації 

відноситься:  

- розробка системи заходів, що дозволять включити працівників в процес 

планування діяльності підприємства, постановки цілей і задач, прийняття 

рішень; 

- систему грошових винагород доповнити непрямими заходами заохочення 

співробітника, а саме надавати більше самостійності, приділення 

співробітникам уваги від керівництва у вигляді оголошення особистої 

подяки, видання наказів про заохочення та ін.; 

- у випадку виникнення конфліктів на підприємстві з’ясування їх причини, їх 

розв’язання, при цьому необхідно приділяти увагу точкам зору обох його 

сторін [ 2, с.87 ]. 

Так, широко розповсюдженим засобом впливу на працівника, на трудові 

відносини, що складаються, є мотивація праці, що передбачає: 

- систему винагороди, матеріального і морального заохочення; 

- збагачення змісту праці, підвищення інтересу до роботи; 
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- розвиток персоналу, надання можливості професійно-кваліфікаційного 

просування, планування кар’єри; 

- активне залучення працівників до управління трудовими процесами, участь 

у прибутках і акціонерному капіталі готелю тощо; 

- поліпшення соціально-психологічного клімату в готелі завдяки зміні стилю 

управління, умов наймання і роботи, заохоченню індивідуальної і групової 

ініціативи, творчості і саморозвитку [ 4, с.112 ] (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиватори ефективної праці персоналу на підприємствах готельного господарства 
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досягнення успіху і визнання 

Стабільність: робота в великій 
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Особиста подяка від керівництва в 
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Соцпакет: страхування життя, 
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оплата транспортних виплат і 
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Рисунок 1. Матеріальні та нематеріальні мотиватори персоналу на 

підприємстві 

 

Щоб економіка управління персоналом готелю забезпечувала найкращі 

результати, слід створити чітку систему роботи з кадрами, що охоплює 

область не тільки повсякденних завдань, які вирішуються за допомогою 

адміністративного втручання, але й стратегічних питань. Так, між 

організаційні зв’язки допомагають об’єднати інтелектуальні ресурси 

підприємств з метою впровадження різного роду інновацій у їхню діяльність. 

На внутрішньо організаційному рівні керівники і менеджери повинні 

усвідомити недоліки традиційної концепції управління персоналом і 

необхідність формування нової кадрової політики, корпоративної філософії 

керівництва. Це буде сприяти досягненню соціального партнерства в 

колективі, узгодженню економічних і соціальних інтересів окремих 

працівників і робочих груп [2, с.45 ]. 

Отже, можна зробити такий висновок, що основу сучасного управління 

персоналом підприємств готельного господарства становить зростаюча роль 

особистості робітника, його мотиваційних установок, уміння їх формувати та 

направляти згідно із завданнями що стоять перед підприємством. Сучасний 

процес управління персоналом містить у собі комплекс інноваційних 

механізмів, організованих навколо взаємодії працівників, активізації 

творчого й організаційного персоналу інтеграції його зусиль на досягнення 

поставлених цілей. Абсорбуючи традиційні світові підходи до управління 

людськими ресурсами, управлінські процеси виходять на потенційно новий 

рівень. 
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Розглянуто базові положення відносно формування поняття, галузевої 

структури і особливостей «міжнародного ринку послуг». Виділено основні 

підходи до інтерпретації економічної категорії «міжнародний ринок 

послуг», узагальнені особливості світового ринку послуг. 

Ключові  слова:міжнародний ринок послуг, торгівля послугами, класифікація 

послуг, галузева структура світового ринку послуг. 

Тема ринку міжнародних послуг є досить актуальною в даний час, тому 

як надання послуг - найдинамічніша стаття світової торгівлі. Для більш 

точного висвітлення питання потрібно проаналізувати динаміку 

міжнародного ринку послуг і виявити сучасні тенденції розвитку. Слід 

сказати, що внаслідок важливості цього питання, він є часто обговорюваним 

на сторінках наукових видань та періодичної преси. 

Об'єктом даної роботи є сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку 

послуг та їх аналіз. 
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Питання розвитку міжнародного ринку послуг розглядається у роботах 

таких авторів: Буглай А.С., Булатов В.Н., Бурмістров І.І., Буторіна В.Б.,  

Дюмулен О.В., Зуєв В.Н., Іноземцев  В.Л., Козак Ю.Г., Кудрі В.М., Ломакін 

В.К.,  Мазаракі А.А., Платонова І.Н., Сабельников Л.В., Спартак А.Н., 

Фаминський І.П.,  Хасбулатов Р.С.,  Шмельов Н.П., Щетинін В.Д. та ін. 

Міжнародна торгівля послугами протягом тривалого часу залишалася 

поза увагою представників економічної науки в світі. Обіг в цій сфері був 

незначним, і проблеми, пов'язані з його регулюванням, не були чимось 

серйозним. В структурі міжнародної торгівлі послугами переважали такі 

види діяльності, як транспортні послуги, банківські і страхові операції, 

поштовий і телеграфний зв'язок, туризм. Кожна держава визначала порядок 

функціонування сфери послуг у межах своїх кордонів, а 

зовнішньоекономічні зв'язки достатньо успішно регламентувалися 

спеціальними міжнародними правилами і конвенціями. 

Сьогодні міжнародна торгівля послугами набуває все більшого значення 

і стає предметом уваги з боку провідних спеціалістів світу. Зазвичай, 

міжнародну торгівлю послугами розглядають невідривно від міжнародної 

товарної торгівлі, а під міжнародною торгівлею розуміють торгівлю як 

товарами, так і послугами. Проте, поняття послуги є більш багатогранним, 

ніж поняття товару. 

Послуги - це комплекс різноманітних видів діяльності, в тому числі і 

підприємницької, пов'язаних із задоволенням сукупності потреб людей. 

Оскільки це дуже загальне визначення, розрізняють поняття «послуги» в 

загальному та вузькому розумінні. У широкому розумінні, послуги – це 

комплекс різноманітних видів діяльності і різноманітних комерційних занять 

людини, за допомогою яких вона контактує з іншими людьми. У вузькому 

змісті поняття «послуги» - це чіткі заходи, акції, які одна сторона (партнер) 

має змогу запропонувати іншій стороні. 
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Більшість послуг можливо придбати або продати, отже, послуга - це 

товар. У той же час послуги мають ряд суттєвих відмінностей від товару в 

його матеріальному вигляді:  

 вони, як правило, невловимі. Ця відчутність і «невидимість» 

більшості послуг є підставою для того, щоб визначити зовнішню торгівлю 

послугами «невидимим» експортом і імпортом; 

 послуги невіддільні від свого джерела;  

 їх виробництво і споживання відбувається, як правило, одночасно; 

 їм притаманна мінливість якості, мінливість, неможливість 

зберігання. [4] 

Роль та значення послуг у національній та світовій економіках, а також у 

торгівлі стрімко зростає. Це пояснюється наступними причинами: 

 науково-технічний прогрес, що включає розвиток технологій в цілому 

і, зокрема, бурхливе зростання інформаційних технологій, що значно 

розширює пропозицію різного виду послуг; 

 розвиток міжнародних економічних зв'язків в процесів 

транснаціоналізації і глобалізації світової економіки, що розширює 

міжнародний обмін послугами; 

 підвищення доходів, а тому і платоспроможності населення в 

багатьох країнах світу. Це відноситься як до індустріально розвинених країн, 

так і до багатьох держав, що розвиваються. 

Послуги також можна класифікувати не тільки по галузях, але і за 

способом їх надання, у зв'язку з рухом факторів виробництва та іншими 

критеріями. 

Частина послуг виробляється і споживається всередині тієї чи іншої 

країни. Це відноситься, зокрема, до урядових та обов'язкових соціальних 

послуг, що фінансуються з бюджету країни. 

Переважна кількість видів послуг може бути також об'єктами 

міжнародної торгівлі. Торгівля послугами – це нетоварні комерційні угоди. 

Якщо угода укладається між фізичними особами та фірмами різних країн, 
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вона вважається міжнародної. Експорт та імпорт послуг не обов'язково 

означає переміщення через митний кордон, на відміну від торгівлі товарами. 

Переважає транскордонна торгівля послугами, тобто коли виробник і 

споживач послугами розділені територіально. Але в той самий час дуже 

поширена присутність закордонних фірм - постачальників послуг в країні, де 

ці послуги надаються. Створюються представництва консультаційних, 

торгових, будівельних фірм, філії страхових компаній та банків. 

Можливі такі варіанти, коли споживач послуги вирушає до країни 

виробництва послуги ( лікування, туризм ) або, навпаки, особа, яка надає 

послугу, прибуває до країни її споживача. [2] 

Практично усі види послуг можливо розподілити на дві основні 

категорії: 

 персональні послуги, які задовольняють потребам фізичних осіб; 

 ділові послуги для обслуговування юридичних осіб. 

У міжнародній фінансовій статистиці, що публікується Міжнародним 

валютним фондом, послуги групуються за такими розділами: 

- транспортні послуги; 

- туризм; 

- інші приватні послуги. 

Використовуючи економічну статистику зовнішньоекономічної 

діяльності, можливо прослідкувати динаміку міжнародного експорту-імпорту 

послуг за останні роки (табл.1.) 

Таблиця 1. Міжнародний експорт та імпорт послуг (млн. дол. США) [5] 

 2014 2015 2016 

Експорт послуг 11520,85 9736,65 9867,9 

Імпорт послуг 6373,13 5523,02 5326,51 

 

 Чітко простежується зменшення обсягів імпорту та експорту послуг у 

2015-2016 рр. у порівнянні з 2014 роком.  
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 Враховуючи обставини, що склались сьогодні у світі, то саме поняття 

як «міжнародний ринок послуг» можна трактувати як  сукупність 

взаємовідносин суб’єктів міжнародної спілки, що надають послуги. 

Міжнародний ринок послуг являє собою  в першу чергу співвідношення 

попиту та пропозиції. Вони можуть бути абсолютно різними як по своїй 

вартості, так і за своїм призначенням. 

Величезне значення у міжнародній торгівлі послугами складають 

транспорт і туризм. Так, наприклад, Японія володіє найбільшим у світі 

торговельним флотом, після неї Великобританія, Німеччина та Норвегія, 

тому у цих країнах судноплавство складає близько 50 % експорту послуг. У 

наданні транспортних, пасажирських і вантажних послуг на ринку переважає 

США, а слідом Великобританія, Франція. Вони лідирують також у сфері 

іноземного туризму. Франція, Швейцарія та Італія надають величезний обсяг 

послуг туризму, тому туризм дає їм доходи у розмірі 45-55% експортної 

виручки. [1] 

 Однією з найдавніших, але й досі широко поширеною і затребуваною 

галуззю у світі є судноплавство. Найбільший в світі торговий флот належить 

Японії, за нею йдуть Великобританія, ФРН і Норвегія, що складає 50% 

експорту послуг цих країн. На ринку вантажних і пасажирських 

транспортних послуг домінують США, за ними йдуть Великобританія, 

Франція. Вони ж утримують пальму першості в сфері іноземного туризму. 

Великий обсяг туристичних послуг надають Франція, Італія, Канада, 

Швейцарія, де туризм приносить 40-50% експортної виручки, що приносить 

непоганий дохід в економіку країни, та таким чином суміжні послуги з 

туризмом отримують також непоганий прибуток. [1] 

 Слід зазначити що не лише туризм та транспортні послуги приносять 

великі статки в економіки своїх країн. Так, на сьогодні країни, що 

розвиваються і досить швидко індустріалізовуються,  активно користуються 

будівельними послугами. На даний момент будівництво споруд та          

машинобудування отримують чималі статки за період своєї діяльності, 
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надаючи свої послуги не лише на території великих мега-країн , а й на 

території країн третього класу, тим самим даючи їм потрібний старт для 

здійснення мікро- та макроекономічних стрибків та різних економічних 

процесів. 

 Розвиток ринку послуг є досить важливим не лише для свого 

добробуту, а й для функціонування галузей пов’язаних зі своєю діяльністю. 

Найперспективнішим напрямком розвитку сучасного ринку послуг в світі 

є туристичний бізнес. Його ефективне функціонування значною мірою 

залежить від системи взаємозв'язків між усіма видами економічної 

діяльності, такими як між транспорт, промисловість, сільське господарство, 

будівництво, медицина, культура, також від розгалуженої транспортної 

інфраструктури, адже транспортні послуги відіграють визначальну роль у 

переміщенні людських, грошових, товарних потоків. Важливу роль в 

туристичній галузі відіграє роль індустрія гостинності, що дає близько 60 % 

усіх доходів від туризму. На сьогодні розвиток індустрії готельного бізнесу в 

гальмується низкою зовнішніх і внутрішніх факторів. Тому важливою є зміна 

структури галузі, зокрема поява висококатегорійних готелів у складі мережі і 

малих готелів сімейного типу. [3] 

Незадовільний стан сьогодні має  ринок маркетингових послуг. Згідно 

дослідженню на цьому ринку, у зв'язку з економічною кризою близько 80 % 

компаній скорочують бюджети на маркетинг. Однак телекомунікаційні та 

мобільні послуги навпаки зростають. Прибутки від мобільного зв'язку зараз 

перевищують прибутки від міжнародного зв'язку в стаціонарних телефонних 

мережах.  

Що стосується України, то експорт послуг складає 64,47%, тоді як  

імпорт послуг 35,53 %. Водночас, у країні є потенціал для розвитку 

міжнародної торгівлі послугами. Так, розвиток науки, технологій і 

висококваліфікована робоча сила є необхідними передумовами для 

динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

програмного забезпечення, електронної і мобільної торгівлі, які базуються на 
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основі глобальної мережі Інтернет, що може відіграти роль "локомотиву 

розвитку", тобто простимулювати розвиток всієї національної економіки, 

забезпечити міцні конкурентні переваги на світових ринках. Слід також 

використати вигідне геоекономічне положення країни для розвитку 

транспортної інфраструктури та туризму.[5] 

 Географічний розподіл міжнародного ринку послуг відрізняється 

нерівномірністю на користь розвинених держав. Найбільш розвиваючимися  

ринками послуг в світі є ринок туризму, транспорту та інформації. Дані 

ринки є швидко зростаючими галузями світової економіки. Послуги 

відіграють важливу роль у розвитку кожної країни, тому що ефективний 

розвиток послуг дозволить значно збільшити потік валютних надходжень в 

економіку країни. 

Динамічний розвиток економіки і збільшення обсягів виробництва 

товарів, зміна потреб суспільства зумовлюють певний розвиток в 

формування та функціонуванні наявного ринку, а також створенню все нових 

і нових послуг та товарів. Сьогодення є таким, що як ніколи потрібно 

розвивати цей прибутковий ринок, даючи  тим самим шанс в розвитку 

економіки та міжнародних відносин завдяки саме послугам, так як загалом 

надання послуг за кордон набагато вигідніше, ніж, наприклад, експорт чи 

імпорт тих самих товарів. 
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Останніми роками в результаті глобалізації, наслідками якої є стирання 

кордонів між країнами, у світі сформувався особливий туристичний потік 

люди, які їдуть за лікуванням за кордоном і з кожним роком цей потік стає 

дедалі більшим. Нині вартість тих чи інших медичних послуг у різних 

країнах світу не є однаковою, що цілком логічно, враховуючи стан розвитку 

національних економік, демографічну та соціальну ситуації, які складаються 

в країні тощо. Зростання вартості лікування в розвинених країнах 

стимулювало появу додаткової вимоги: якісне лікування за низькими цінами 

і яскраві враження від відвідин нової країни. Висока вартість 

медобслуговування в розвинених країнах світу стала серйозною проблемою 

не тільки для пацієнтів, але і для їхніх роботодавців, соціальних фондів, 

страхових систем і держав. У першу чергу, це відноситься до послуг 

стоматології, офтальмології, МРТ-діагностики.  
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Багато туристів цілеспрямовано приїжджають в Україну в пошуках 

унікальних видів лікування – наприклад, стовбуровими клітинами. Отже, в 

останні 10 років з цілком зрозумілих причин у світі сформувалася справжня 

індустрія медичного туризму. Ці обставини і зумовили вибір теми 

дослідження і написання статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень 

Л. Волошенко, О.І. Гулич, В.Ф. Кифяка, О. Коваль, Малімона свідчить про 

суттєві передумови розвитку медичного туризму в світі. Проте, на думку 

авторів, в опублікованих наукових працях не повною мірою визначено всі 

елементи ринку медичного туризму та їх вплив на його розвиток. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження перспективи 

розвитку медичного туризму у функціонуванні туристичної сфери в світі. 

Постановка завдання. Метою роботи є характеристика елементів ринку 

медичного туризму. Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення 

наступних задач: визначити чинники перспективності  медичного туризму; 

визначити структуру компонентів ринку медичного туризму; класифікувати 

виробників послуг з медичного туризму.  

Виклад основного матеріалу. Медичний туризм в світі продовжує 

глобалізуватися і стрімко набирати обертів. За даними ВООЗ, до 2022 року 

туризм і сфера охорони здоров’я (спільно) стануть однією з визначальних 

світових галузей[3, c. 118-121].  

Виділяють чотири основних спонукальних мотивів медичного туризму: 

 - нижча вартість лікування та діагностики в іншій країні; 

 - більш сучасні медичні технології за кордоном;  

- висококваліфікована медична допомога і сервіс;  

- часовий фактор (при довгому очікуванні медичного лікування в своїй 

країні).  

У провідних країнах з високим рівнем медицини прибуток від в’їзного 

оздоровчого та лікувального туризму вимірюється сотнями мільйонів доларів 

щорічно і вносить вагомий вклад у поповнення бюджету країни. В останні 



625 

роки медичний туризм, включаючи як лікування, так і діагностику та 

реабілітацію, становить близько 2% світового ВВП. Наприкінці 2016 року 

глобальна індустрія медичного туризму оцінювалася у 78,5 млрд дол. США з 

очікуваним досягненням у 2017 році позначки у 100 млрд дол. США (за 

результатами дослідження консалтингової компанії «Frost & Sullivan») [2, c. 

8]. Більше 50 країн у рамках розвитку своїх економік прийняли національні 

програми з медичного туризму. Такі країни, як Німеччина, Ізраїль, 

Туреччина, Індія, Сінгапур, Таїланд, інвестують мільйони у розвиток 

медичної інфраструктури, будівництво комфортабельних клінік з кращим 

устаткуванням та інноваційними технологіями для надання високоякісного 

лікування. Під медичним туризмом розуміють вид господарської діяльності, 

спрямований на надання послуг з діагностики, лікування та профілактики 

захворювань за межами країни проживання.  

При деяких видах медичного туризму отримання висококваліфікованої 

медичної послуги поєднується з відпочинком. Часто медичний туризм 

ототожнюють з оздоровчим. Проте ці поняття не ідентичні. На відмінності 

між оздоровчим та медичним туризмом вказує у своїх дослідженнях Хелен 

Косбурн[8, c. 3]. Оздоровчий туризм передбачає подорожі і відвідування 

курортів та інших закладів, що пропонують здебільшого оздоровчі послуги, 

які включають широкий спектр від терапевтичних до різноманітних фітнес та 

релакс -програм. Водночас медичний туризм передбачає першочергово 

отримання медичної допомоги для подолання цілком визначеної конкретної 

проблеми зі здоров’ям. У такому контексті він тісно інтегрований з системою 

медичних закладів. А оздоровчий туризм орієнтується на рекреаційно-

туристичну інфраструктуру. Крім того, при дослідженні даної галузі 

вживається низка різноманітних термінів. Однак аналіз дефініцій цих 

термінів дає чітко зрозуміти, що поняття «спа-лікувальний туризм» є 

тотожним як за змістом, так і за обсягом поняттю «лікувально- оздоровчий 

туризм», який вживається у вітчизняній літературі, та поняттю «health 

tourism» (подорожі за здоров’ям), поширеному в англомовній 
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літературіПоряд із цим у англомовній фаховій літературі також вживаються 

терміни «wellness tourism», «health care turism», «cure tourism», «holistic 

tourism», «well-being tourism», «spa tourism», «medical tourism», «health and 

wellness tourism» тощо[1, c. 10]. Одночасно в українській фаховій літературі 

використовуються терміни: «лікувальний туризм», «санаторно-лікувальний 

туризм», «оздоровчий туризм», «медичний туризм», зустрічаються «спа-

туризм», «велнес-туризм» та інші інтерпретації. Хоча ці терміни інколи 

замінюють одне одного, й навіть вживаються замість поняття «спа-

лікувальний туризм» чи «оздоровчо-лікувальний туризм», в більшості 

випадків під кожним з цих термінів маються на увазі різні концепції.  

Таким чином, головною ознакою медичного туризму є бажання 

отримати неекстрене лікування гострих та хронічних захворювань, або 

проведення медичних маніпуляцій. Умовно виділяють два основних потоки 

медичного туризму, причини появи яких зовсім різні. Перший – це виїзд на 

лікування пацієнтів з багатих і економічно розвинених країн в треті країни. 

Другий – це виїзд з відносно більш бідних країн з невисоким рівнем медичної 

допомоги в країни з високим рівнем розвитку медичної допомоги. За 

аналітичними висновками International Medical Travel Journal, медичний 

туризм перетворюється в одну з найбільш швидкозростаючих галузей. 

Опитування проведені у 280 клініках і лікарнях 60 країн світу – лідерах 

медичного туризму свідчать про позитивну динаміку розвитку цього виду 

світового бізнесу[7, c. 13]. Найбільші прибутки очікуються в медичному 

туризмі, орієнтованому на надання послуг з косметичної хірургії, лікування 

раку, репродуктивної медицини і стоматологічного лікування. За прогнозами 

асоціації Deloitte Center for Health Solutions економіки країн з невисокими 

цінами на медичні послуги отримають прибутки понад 2 млрд дол. США від 

цього виду діяльності[4, c. 1-3].  

Стрімкий розвиток індустрії медичного туризму в останні 10 років 

обумовлений кількома причинами:  

- зростанням вартості лікування в країнах з розвинутою економікою;  
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- появою нового сегменту споживачів медичних послуг, які воліють 

поєднувати якісне лікування за низькими цінами, з можливістю отримання 

яскравих вражень від подорожей в інші країни; 

 - не можливість оперативного отримання необхідної медичної допомоги 

(листи-очікування) в країнах Європейського Союзу та в країнах Близького 

Сходу;  

- відсутність у низці країн світу якісної медичної допомоги та відповідних 

технологій лікування та діагностики. 

 З метою розвитку медичного туризму уряди деяких країн розробляють 

системи охорони здоров’я, в структуру якої входять лікувально-

профілактичні заклади, туристичні агентства та страхові компанії, 

орієнтовані на медичний туризм[6, c. 20-23]. Існують національні програми, 

спрямовані на популяризацію країни в сфері медичного туризму. Чинниками 

перспективності країни для медичного туризму виступають:  

- рівень розвитку медицини, медичних технологій ;  

- вартість діагностики та лікування; - розвиток транспортного та готельного 

секторів;  

-рівень мовної інтеграції в країні;  

- законодавча база;  

- імідж держави;  

- локалізація країни на мапі світу.  

Ринок медичного туризму являє собою систему економічних відносин з 

приводу купівлі-продажу медичних і оздоровчих послуг та організації 

подорожей з метою їх отримання.  

Виробники – продуценти медичних послуг – це зареєстровані та 

ліцензовані в установленому порядку лікувально-профілактичні, санаторно-

курортні та інші оздоровчі заклади будь-яких організаційно-правових форм 

та форм власності, що надають послуги з збереження та відновлення 

здоров’я. Виробники медичних послуг надають послуги із збереження життя 

та повернення здоров’я. Виробники оздоровчих послуг пропонують послуги 



628 

з збереження та підтримки станів здорового організму. До цієї категорії 

також належать заклади, що надають послуги із збереження та підтримки 

певного ступеня хронічних станів та інвалідності.  

Специфіка медичного туризму проявляється в тому, що в переважній 

кількості випадків кінцевий споживач медичної послуги не може 

безпосередньо її купувати у виробника. Тому об’єктивною умовою 

функціонування ринку медичного туризму є наявність виробників-

посередників. Діяльність виробників-посередників характеризується колом 

питань з організації туристичної подорожі, пошуку та укладання угод з 

виробниками-медичних послуг, транспортування, проживання тощо. 

Агентства з медичного туризму забезпечують всебічну підтримку туристів, 

яка є значно ширшою, ніж послуги звичайного туристичного агента. 

Агентства з медичного туризму забезпечують організацію якісного та 

доступного медичного обслуговування до та після лікування, догляд під час 

лікування, формування плану лікування спільно з лікарями зарубіжних та 

вітчизняних клінік, оцінку співвідношення ціна якість в різних лікувально-

профілактичних закладах.  

Висновки. Ринок медичного туризму представляє собою систему 

економічних відносин з приводу купівлі - продажу медичних і оздоровчих 

послуг та організації подорожей  з метою їх отримання. 

Товаром  на ринку медичного туризму виступає медична або оздоровча 

послуга. До медичних послуг відносять послуги з лікування та 

діагностики   захворювань різних медико - діагностичних груп. Медичні 

послуги можна класифікувати за двома основними класами: медичні послуги 

із збереження життя та медичні послуги, що надаються з метою 

повернення  здоров`я  при тимчасовій втраті працездатності.  
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класифікації витрат 

Сучасні тенденції в економічному, культурному та політичному житті 

України на шляху інтеграції у світове співтовариство вимагають 

прискореного розвитку туристичної галузі та готельної індустрії, зокрема. 

Високі темпи росту національної економіки та позитивні зрушення у 

соціальній сфері сприяють трансформації підприємств готельної індустрії в 

напрямі створення умов для надання послуг, які б відповідали міжнародному 

рівню. За цих умов важко переоцінити роль управління готелем як важливого 

фактора визначення та досягнення стратегічних і тактичних цілей 

підприємства. 

На сьогодні стан галузі не можна вважати задовільним. Якісний рівень 

готельних послуг, що надаються в Україні, постійно зростає, але, як правило, 

не відповідає рівню цін на них. Основним джерелом фінансового 

забезпечення процесів реструктуризації та оновлення матеріально-технічної 

бази підприємства є доход від надання місця тимчасового проживання, який 

залежить від кількості реалізованих послуг і цін на них. Вирішальними 

факторами при встановленні цін на послуги є обсяг понесених витрат і рівень 

попиту.  Ефективність управління ціновою політикою визначає рівень 

фінансового результату основної діяльності готелю. 

Питанням формування собівартості присвятили наукові праці М. А. 

Блатов, О. С. Бородкін, В. А. Бунимович, Б. І. Валуєв, К. М.Гарифуллін,  З.В. 

Гуцайлюк, Н.В.Корж, В. І. Єфіменко, М. Х. Жебрак, В. Б. Івашкевич,     В. Ф. 

Палій, Н.В.Онищук, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко та інші. 

Формування собівартості продукції пов’язують з процесом 

калькулювання, під яким розуміють визначення суми витрат на виробництво 

одиниці певного виду продукції (послуг) за окремими видами витрат, для 

чого суму витрат ділять на кількість випущеної продукції. Однак таке 

розуміння значення калькулювання збіднює економічну роботу, оскільки 

калькуляція служить засобом встановлення ціни продукції, пошуку резервів 
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зниження витрат, прогнозування собівартості та ін. 

Невід’ємною складовою системи управлінського обліку є облік витрат 

підприємства. Витрати – це загальноекономічна категорія, що характеризує 

використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання. Під 

економічними витратами розуміють «затрати втрачених можливостей», тобто 

суму коштів, яку можна отримати при найбільш вигідному із усіх можливих 

альтернативних варіантів використання ресурсів [1, c. 15]. Поняття 

економічних витрат обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно з кількістю 

варіантів їх використання. З бухгалтерської точки зору, витрати – це лише 

конкретні витрати ресурсів. 

Крім цього визначення терміну «витрати» подано і в нормативній базі 

ведення обліку в Україні, зокрема, у П(С)БО. Відповідності до п. 3 П(С)БО 1 

«Загальні вимоги до звітності» під витратами розуміють зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що 

приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу 

за рахунок його вилучення або розподілу власниками) [2]. 

Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» всі витрати 

підприємств готельної індустрії поділяють на витрати на звичайну діяльність 

і через надзвичайні події [3]. 

Оскільки діяльність готелю спрямована на обслуговування, насамперед, 

туристів, то термін проживання в готелі повинен узгоджуватися з 

законодавчо визначеним максимальним терміном перебування туристів за 

межами постійного місця проживання, тобто дорівнювати шести місяцям [4].  

Наведені тлумачення поняття «готель» розкривають наступне в 

діяльності підприємств: 

1) характер основної діяльності; 

2) асортимент додаткових послуг; 

3) обмеженість у часі терміну споживання послуг. 

Для цілей нашого дослідження необхідно внести ясність в такі поняття 

як «готель» і «готельне господарство». Так, Н. М. Кузнєцова пропонує 
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розглядати готельне господарство за специфікою його діяльності, у вузькому 

та широкому її розумінні [5, с. 15]. У першому випадку готельне 

господарство, на її думку, це лише розміщення, тобто воно ідентифікується з 

готелем. У другому – це дві «основні групи послуг» – розміщення та 

харчування. Але нині готельне господарство, крім харчування туристів, надає 

інші додаткові послуги,яких потребує особа під час подорожі за межами 

постійного місця проживання. 

Підхід Т. Л. Когана та П. Я. Бабуцького [6, c. 11] і О. П. Мельника [3, c. 

32] до визначення поняття «готельне господарство» співпадають у тому, що 

вони характеризують готельне господарство як галузь або складову сфери 

послуг, що надає місце для тимчасового проживання та різні види послуг, 

пов’язані з перебуванням споживачів поза межами їх постійного місця 

проживання. Звідси можна заключити, що «готельне господарство» є 

ширшим поняттям, ніж «готель», і знаходиться за межами даного 

дослідження. 

Щодо інших підприємств, які надають місця для короткотермінового 

проживання, наприклад, будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, дитячі 

табори відпочинку тощо, Н. М. Кузнєцова стверджує, що такі підприємства 

не входять до системи готельного господарства тому, що «розселення не є їх 

основною діяльністю, ціни тут низькі та, як правило, наближаються до 

собівартості» [5, c. 16]. 

Відмінності в наведеній термінології могли бути усунені шляхом 

витлумачення змісту терміну «готель» у Законі України «Про туризм», однак 

у даному Законі використано терміни «готель» і «готельна послуга», але не 

розкрито їх зміст. 

Готелем, на нашу думку, слід вважати підприємство, що надає послуги з 

тимчасового проживання, якість яких та умови обслуговування споживачів 

визначаються, в першу чергу, українським законодавством, потім - власними 

стандартами засобу розміщення. 

Дана теза відповідає положенням Державного класифікатора України 
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«Класифікація видів економічної діяльності (ГК 009-96)»[8], у якому всі 

засоби тимчасового розміщення (короткострокового проживання) незалежно 

від спеціалізації віднесено до одного розділу «Готелі». 

Управління витратами в сучасних умовах вимагає нових підходів до 

вибору ознак класифікації витрат, які дозволяють організувати систему 

контролю за витратами. Критеріями, за якими можна було б класифікувати 

витрати виробництва в готельному бізнесі, на думку автора,  наступні: 

 вид господарської діяльності підприємства; 

 організаційна структура управління; 

 галузь або підгалузь, кожна з яких має бути відокремленою в системі обліку 

на підприємстві; 

 види послуг, що надаються підприємством; 

 методи оцінки об’єктів обліку та визначення трансфертних цін; 

 система організації внутрішньогосподарських відносин; 

 методи формування собівартості продукції [7]. 

У розвинутих країнах передбачають різні варіанти класифікації витрат 

підприємств залежно від мети або напрямів обліку. При цьому під напрямами 

обліку витрат розуміють відділи управління, яким потрібна відокремлена 

інформація про витрати.  

Аналіз економічної літератури дозволяє виділити класифікаційні групи 

витрат: 

 за економічним змістом (призначенням); 

 за способом включення у собівартість; 

 за характером участі у процесі виробництва; 

 за сферою виникнення; 

 за відношенням до обсягу виробництва; 

 за їх складом; 

 за доцільністю здійснення; 

 за ступенем охоплення планом; 



634 

 за періодичністю виникнення; 

 за місцями виникнення та центрами відповідальності; 

 за альтернативністю рішень; 

 за контролем виконання; 

Однак, на мою думку, така класифікація є неповною, тобто такою, що 

неповною мірою задовольняє потреби управління. Витрати підприємств 

готельної індустрії доцільно класифікувати за наступними напрямами: 

1) для визначення собівартості послуг; 

2) для прийняття управлінських рішень; 

3) для здійснення процесу контролю і регулювання. 

Кожен із цих трьох напрямів теж потребує деталізації, тобто своєї 

класифікації за ознаками. 

Крім цього, витрати готелів можна поділити на виробничі (ті, що 

включаються у собівартість), і невиробничі. Собівартість реалізованих 

готельних послуг (людино-доби) складається з виробничої собівартості 

послуги, реалізованої протягом звітного періоду і нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат [7].  

Невиробничі (або операційні) витрати відносяться до витрат звітного 

періоду залежно від обсягу реалізації послуг. 

На наступному етапі класифікації витрати кожного періоду можна 

поділити на витрати на послугу і витрати періоду. До витрат на послугу 

відносяться витрати, пов’язані з наданням послуги. Витрати періоду – це 

витрати, які не включаються у собівартість послуги. 

Щодо постійних витрат, то їх характеризує відсутність залежності Δа /Δх 

= 0, тобто між приростом обсягів виробництва та змінною сум постійних 

витрат відсутній будь-який зв’язок. 

Розглядаючи класифікацію витрат готелю, слід звернути увагу на те, що 

існують категорії витрат, які необхідно враховувати при прийнятті рішення, 

але дані про які неможливо зібрати в межах системи бухгалтерського обліку. 

Як правило, інформація про витрати, що накопичується в облікових 
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регістрах, базується на відомостях про минулі платежі або зобов’язання за 

платежами у майбутньому. У таких випадках витрати є реальними, – тобто 

витратами, які вимагають виплати коштів або витрачання інших активів. 

Деколи для прийняття рішення необхідно умовно визначати витрати, які, 

можливо, не будуть реальними грошовими витратами у майбутньому. Ці 

витрати називаються можливими. Можливі витрати – це вигода, яка 

втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від 

альтернативного рішення. Поняття «можливі витрати» застосовують лише у 

випадках обмеженості ресурсів на підприємстві.  

У спеціальній літературі виділяють також інкрементні (їх деколи 

називають  диференційованими) і маржинальні витрати, різниця між якими 

полягає у тому, що маржинальні витрати є додатковими витратами і 

доходами на одиницю продукції, а інкрементні (хоч за своєю суттю це 

додаткові витрати) є результатом збільшення обсягу виробництва цілої групи 

одиниць продукції. 

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання 

визначається користувачами інформації з метою управління витратами. При 

цьому номенклатура витрат розробляється залежно від методів контролю: 

кошторисного (бюджетного) і нормативного. 

З метою контролю і регулювання рівня витрат у готелях можна 

застосувати таку класифікацію витрат: регульовані і нерегульовані; 

ефективні і неефективні; у межах норм (кошторису) і відхилення від норм; 

контрольовані і неконтрольовані. 

Регульовані – це витрати, зареєстровані у певних центрах 

відповідальності, розмір яких залежить від ступеня їх регулювання з боку 

менеджера. Загалом на підприємстві всі витрати регульовані, але не всі 

витрати можуть регулюватися на нижніх рівнях управління. Наприклад, 

адміністрація підприємства має право регулювати рівень запасів, наймати 

людей на роботу, організовувати окремі виробничі ділянки, відділи та ін. 

Однак на це не впливає керівник нижньої ланки управління. Витрати, на які 
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не впливає менеджер даного центру відповідальності, називають 

нерегульованими (з боку цього менеджера). 

Ефективні – це витрати, у результаті здійснення яких одержують 

прибутки від реалізації тих видів продукції, на випуск яких були зроблені ці 

витрати. Неефективні – витрати непродуктивного характеру, результатом 

яких не стане отримання прибутків, тому що не буде вироблено продукт. 

Неефективні витрати – це втрати на виробництві. На виробничих 

підприємствах до них відносять втрати від браку, простоїв, нестачі у 

незавершеному виробництві, а також матеріальних цінностей на 

загальнозаводських складах і у цехових коморах, псування матеріалів та ін. 

Обов’язковість виділення неефективних витрат під час контролю і 

регулювання господарської діяльності підприємств готельної індустрії є 

умовною, оскільки туризм відноситься до нематеріального виробництва, і 

тому даних витрат дуже мало. 

Узагальнення отриманих нами результатів дослідження, дозволяє зробити 

наступні висновки: 

1. В Україні відсутні методичні рекомендації щодо планування, обліку і 

калькулювання собівартості готельних послуг. У таких рекомендаціях є 

потреба з погляду на складність та багатогранність готельної діяльності, 

необхідність аналізу витрат та результатів роботи готелю, визначення 

собівартості готельних послуг для її відображення як у фінансовій, так і в 

управлінській звітності. 

2. На основі аналізу норм законодавства та узагальнення різних точок 

зору, що представлені у спеціальній літературі, зроблено спробу визначити 

економічний зміст поняття «готель». Визначено теоретичні основи 

трактувань категорій «готель» та «готельні послуги», «готельний продукт» та 

«готельне господарство». Розглянуто класифікацію готелів за різними 

критеріями. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

В даній статті розглянуто роль та значення екологічного туризму на 

регіональному та національному рівні. Розкрито питання його впливу на 

соціально-економічний розвиток сільських територій. 

Ключові слова: екологічний туризм, сільська територія, підприємницька 

діяльність, довкілля.  

 Соціально-економічний розвиток сільських територій України 

потребує пошуку нових шляхів його забезпечення. Поряд з поширеним 

сільським зеленим туризмом сьогодні виокремлюється такий напрям як 

екологічний туризм. В Україні є природні території, що мало змінені 

діяльністю людини, тому екотуризм з відповідальним ставленням до природи 

і як найменшим впливом на довкілля має перспективи для розвитку. Цей вид 

туризму сприяє стійкому розвитку територій, передбачає участь місцевого 

населення у наданні послуг, створює економічні стимули до охорони 

довкілля.  

Дослідженню питань значення екологічного туризму як складової 

розвитку туристичної сфери присвячені праці В. В. Бондаря, Я. Л. Ганжі, М. 

О. Голуба, О. Г. Зими, М. Т. Кулініча, С. Новицької. Питання рекреаційного 

та культурного потенціалу екологічного туризму розкриті у працях О. А. 

Воробьова, В. М. Мозгальової, В. Д. Олійник, Н. В. Шумлянської та ін. 

Соціально-економічне значення екологічного туризму як складової сталого 

розвитку досліджувались у наукових працях Л. Г. Богуш, Г. А. Білецької, О. 

Ю. Давидової, С. П. Кузика, Н. В. Полстяної, М. Й. Рутинського та ін.  

Розкрити сучасне трактування поняття екологічний туризм, дослідити 

співвідношення понять екологічний туризм і стійкий туризм, проаналізувати 

основні принципи концепції сталого розвитку туризму. 

 У зв’язку з погіршенням стану навколишнього середовища останнім 

часом відбувається пошук альтернативних напрямів використання 

туристичних ресурсів, де доволі вагомою є природна складова. Однимз таких 
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напрямів, що активно розвивається в усьому світі, дослідники називають 

екологічний туризм [1].    

      Власне екологічний туризм представляє собою вид орієнтованого на 

природу туризму, який відбувається у природному середовищі і, крім цього, 

має ряд визначальних ознак, притаманних цьому специфічному виду 

діяльності згідно з міжнародними стандартами.  

      Зокрема, обов’язковими рисами екотуризму мають бути:  

• освітня складова, тобто ознайомлення з природними цінностями;  

• природоохоронна складова, тобто безпосередня участь або внесок в 

охорону довкілля;  

• соціальна складова, що передбачає участь в екотуристичній діяльності 

місцевих громад.  

      Ряд міжнародних організацій виробив свої власні визначення 

екологічного туризму, що в деталях розрізняються, але є дуже подібними. 

Саме їх загальні риси і визначають той зміст екотуризму, що на сьогодні є 

загальновизнаним у світі [2]. 

      Згідно з Міжнародною Спілкою Охорони Природи: “Екотуризм – 

мандрівка з відповідальністю перед довкіллям по відносно непорушеним 

природним територіям з метою відпочинку та вивчення природних і 

культурних цінностей, що сприяє охороні природи, спричиняє мінімальний 

вплив на довкілля, забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих 

жителів та отримання ними переваг від цієї діяльності”. Міжнародне 

Екотуристичне Товариство: “Екотуризм – це відповідальна мандрівка у 

природні території, що сприяє охороні довкілля та підвищує добробут 

місцевого населення”. Всесвітній фонд дикої природи: “Екотуризм – туризм, 

що передбачає мандрівки у місця з відносно недоторканою природою, з 

метою отримати уявлення про природні та культурно-етнографічні 

особливості даної місцевості, що не порушує при цьому цілісності екосистем 

та створює такі економічні умови, за яких охорона довкілля і природних 

ресурсів стають вигідними для місцевого населення”. Існує також чимала 
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кількість інших визначень, проте саме їхні спільні риси дозволяють 

виокремити основні принципи екотуризму, що їх підтримує більшість 

експертів у цій галузі. Саме дотримання цих принципів дає змогу виокремити 

екологічний туризм серед інших видів туризму та обумовлює його соціальне 

значення [2].  

       Екотуризм охоплює різні види туризму: краєзнавчий, відпочинковий, 

пригодницький та ін. за умови, що особа, яка бере участь в екологічному 

турі, свідомо не втручається у природні екосистеми, виражаючи повагу до 

навколишнього середовища і культури місцевих мешканців, а її туристичні 

видатки поповнюють фонди охорони природи та місцевого населення [3].   

      Екологічний туризм підвищує екологічну свідомість як туристів, так і 

місцевих мешканців, які побачивши зацікавленість регіоном, починають 

більше цінувати природні багатства і брати участь в їх охороні. Екологічний 

туризм забезпечує кошти на підтримку охоронних програм, догляд парків, 

видання карт та брошур. Екотур має особливості, які в сукупності 

відрізняють його від масового туризму.  

      Подорож до природних територій здійснюється порівняно невеликими 

групами. Мотивація туристів, полягає у потребі спілкування з природою, 

прагненні отримати естетичне і моральне задоволення від неї, побачити 

унікальні ландшафти. Ще однією особливістю екотуризму є екологічна 

свідомість подорожуючих. Туристи готові на деякий час забути про вигоди 

цивілізації, можливо навіть тимчасово відмовитись від певних звичок заради 

підтримання довкілля у належному стані. Крім того, екотуризм передбачає 

певну екологічну освіту в комплексі з глибоким пізнанням пам’яток природи, 

архітектури, культурних особливостей місцевого населення [3].  

      Екологічний туризм є ефективнимзасобом економічного і соціального 

відродження сільських територій України. Індустрія екотуризму виконує 

важливі функції у розвитку господарського комплексу й економіки країни, 

регіону, області, оскільки: збільшує місцеві доходи; створює нові робочі 

місця; сприяє розвитку галузей, що орієнтовані на виробництво 
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екотуристських послуг; розвиває соціальну і виробничу інфраструктуру в 

туристських центрах; збільшує надходження в бюджет [4].  

      Основними завданнями екологічного туризму є такі:  

а) звернення до природи й використання переважно природних ресурсів;  

б) не завдавати шкоди або мінімізувати її щодо середовища існування;  

в) спрямованість на екологічну освіту і просвіту, формування культури 

відносин рівноправного партнерства з природою;  

г) збереження об’єктів місцевої соціокультурної сфери;  

д) економічна ефективність, забезпечення сталого розвитку тих районів, де 

він здійснюється [1].  

      Основні властивості екологічного туризму такі:  

- по-перше, екологічний туризм– це насамперед подорожі з відвідуванням 

збережених належним чином природних територій, представлених у всьому 

світі здебільшого національними та природними парками, резерватами й 

іншими типами природних територій, що охороняються; 

- по-друге, він передбачає наявність певних, доволі жорстких правил 

поведінки для туристів, їх дотримання є принциповою умовою успішного 

розвитку самої галузі; 

- по-третє, екологічний туризм характеризується відносно слабким 

негативним впливом на природне середовище, тому його іноді називають 

“м’яким туризмом”. Саме із цієї причини він став практично єдиним видом 

використання природних ресурсів у межах природних територій, що 

особливо охороняються; 

- по-четверте, екологічний туризм передбачає: місцеві спільноти не лише 

працюють як обслуговуючий персонал, а й продовжують жити на території, 

що охороняється, вести звичний уклад життя, займатися традиційними 

видами господарювання, які забезпечують ощадний режим 

природокористування. Закономірно це приносить певний прибуток 

населенню, сприяє його соціально-економічному розвиткові; 
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- по-п’яте, екологічний туризм поєднує відпочинок, розваги й екологічну 

освіту для мандрівників [5].  

      За оцінками, туризм, пов’язаний з відвідуванням місць дикої природи, в 

різних регіонах світу охоплює 20–60% загального обсягу туристичних 

послуг; темпи розвитку екотуризму в 2–3 рази перевершують динаміку інших 

видів рекреації, на сукупність його послуг уже припадає 15% світового 

туристичного ринку. Водночас в Україні всупереч зростаючому попиту 

вітчизняних та іноземних туристів (перш за все, з пострадянських держав, а 

також ЄС, де перевагу проведенню відпустки в сільській місцевості, 

наприклад, віддає 35% городян), просторові можливості розвитку екотуризму 

нині обмежені (екологічночисті території становлять 5% площі України). Це 

вимагає не лише вдосконалення мережі об’єктів ПЗФ у процесі реалізації 

довгострокової екологічної стратегії, а й оптимізації правових та 

економічних засад використання цих об’єктів і навколишніх мало 

урбанізованих територій з метою створення інфраструктури та поліпшення 

змістового наповнення послуг екотуризму [6, с. 255]. Цільові заходи щодо 

пожвавлення екотуризму як ланки рекреаційної індустрії територіально 

можливо прив’язувати до визначених Державною програмою формування 

національної екологічної мережі на 2015–2018 рр., що розроблена на 

виконання міжнародної угоди про входження України до пан’європейської 

екомережі ЕСОМЕТ (засобу реалізації  Всеєвропейської стратегії збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття континенту, затвердженої в1995 

р.), основних її каркасних ядер (значних ділянок із досить високою часткою 

збережених природних ландшафтів) та екокоридорів – широтних за 

природно-кліматичними зонами (Поліського, Слобожанського, Степового, 

Причорноморсько-Азовського) і меридіональних за долинами великих річок 

(Дунайського, Дністровського, Південнобузького, Дніпровського, 

Сіверськодонецького), а також до відповідних елементів регіональних 

екомереж, які рекомендується створювати для повного охоплення 

збереженого ландшафтного і біорізноманіття [6].  
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      Водночас за часткою природоохоронних територій Україна належить до 

держав з низьким рівнем заповідності, оскільки в Польщі, Франції та 

Німеччині, зокрема, лише на ландшафтні парки припадає від 8,1 до 19,0% 

площі (в Україні – 0,8%). По регіонах частка заповідних територій 

коливається від менше ніж 1% на Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині, 

Кіровоградщині та Харківщині до 14–30,2% – у Закарпатській, Івано-

Франківській, Хмельницькій областях, містах Київ та Севастополь [7]. 

      Віддаленим орієнтиром залишається і регламентоване угодою щодо 

входження до пан’європейської екомережі зобов’язання збільшити сукупну 

площу природних територій з особливим режимом охорони до стандартів 

ЄС, тобто не менше ніж 10% площі країни. В Україні одним з найбільш 

активних організаторів роботи у сфері екологічного туризму є асоціація 

активного та екологічного туризму. За її сприяння в нашій державі 

проводяться екотуристичний фестиваль “Черемош-фест”, дитячі 

велоперегони “Дивогонка”, конкурс лідерів активного та екологічного 

туризму України та інше.  

      У 2016–2018 рр. впроваджується проект GREENWAYS для сприяння 

розвитку територій України з потенціалом для активного та екологічного 

туризму. Асоціація проводить навчання для бажаючих займатись 

екологічним туризмом у своєму регіоні, розробляє Дорожню карту 

туристичної реформи України, організовує конференції та круглі столи з 

обговорення актуальних питань розвитку активного та екологічного туризму.   

      За сприяння фахівців видано довідник з планування велосипедної 

інфраструктури, який засновано на німецькій методиці планування 

веломережі, адаптований до використання в Україні [3].  

      Незважаючи на активну роботу асоціації в Україні сьогодні розвиток 

екологічного туризму в межах сільських територій загалом відбувається не 

внаслідок продуманої політики регіонального і місцевого планування, а 

екстенсивно, як стихійний інноваційний продукт ринку. Цей вид діяльності 

для сільського населення сьогодні стикається з багатьма перешкодами: 
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природними, фінансовими та адміністративними, оскільки розвивати 

екологічний туризм на певній сільській території краще у співпраці із 

туристичними організаціями, які будуть пропонувати відпочинок 

екотуристам саме в їх регіоні. Водночас сільське населення має фінансові 

проблеми з оформлення відповідних умов проживання та забезпечення 

туристів. Екологічний туризм – вразливий сектор господарської діяльності. 

Будь-які природні лиха, негода, погіршення іміджу території, загострення 

криміногенної ситуації та безліч інших обставин кардинально впливають на 

обсяг потоків споживачів рекреаційних послуг. Саме тому туроператори 

екологічного туризму повинні планувати виникнення непередбачених 

ситуацій, тобто вони мають закладати у план певну частку ресурсів, які 

необхідні для здійснення тактичного планового маневрування [4].  

 Результативне (а не декларативне) планування потребує досвіду та 

відповідних знань і вмінь, тому до розробки планів щодо розвитку 

екологічного туризму варто залучати кваліфікованих осіб з місцевих 

адміністрацій і громадських організацій, інформованих осіб з місцевого 

населення.  

Актуальною є потреба в партнерства, і при плануванні потрібно 

звертати увагу на наявні моделі співпраці між зацікавленими сторонами. 

Намір розпочати діяльність у сфері екологічного туризму має бути 

викладений у вигляді письмових розрахунків у бізнес-плані господарської 

діяльності. Щоб бізнес-план був успішним, він має базуватися на реальних 

даних. При підготовці бізнес- плану треба чітко усвідомлювати й кількісно 

оперувати такими ключовими бізнес-категоріями, як фінанси, час, людські 

ресурси, створення екотуристичного продукту, реклама, складові сервісу, 

складові конкурентоспроможності екотуристського продукту та його 

особливості [4]. Для того, щоб розпочати такий вид діяльності, у сільських 

жителів часто бракує необхідного досвіду та освіти. Позитивний вплив на 

підвищення соціально-економічних умов населення сільських територій 

може мати введення стандартизації комплексу характерних і супутніх послуг 
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екотуризму, удосконалення контролю за дотриманням стандартів і 

нормативів, продовження сертифікації відповідних суб’єктів 

господарювання.  

      Важливимє впровадження ефективного та конкурентоспроможного 

екотурпродукту, що потребує підвищення комплексності шляхом 

стимулювання організації культурних турів на майстерні народних 

промислів, етнокультурних турів з відвідування атракцій місцевого колориту, 

в тому числі сільськогосподарських свят. Самі власники агроекосадиб для 

підвищення рівня зацікавленості туристів створюють музеї стародавнього 

побуту, ремесел і української спадщини, осередки активного туризму та 

оздоровлення в умовах природного середовища та інше [6].  

      Сьогодні актуальним є подальший розвиток мережі об’єктів ПЗФ на 

засадах збалансування всіх форм життєдіяльності навколо і на цих територіях 

(у тому числі правил проживання та структури зайнятості місцевого 

населення) з урахуванням їх еколого-соціальної та економічної ролі; 

визначення центрів туристичного обслуговування і режимів використання 

об’єктів рекреації вмежах туристичних маршрутів; модернізації інженерної і 

транспортної інфраструктури об’єктів ПЗФ (особливо їх охоронних зон) та 

навколишніх територій; розробки мережі еталонних маршрутів та екскурсій 

за різновидами екотуризму (з урахуванням результатів досліджень історії 

рекреаційних елементів ресурсного потенціалу об’єктів ПЗФ), необхідних 

для створення моделей з регулювання турпотоків з різними формами 

пересування [8].  

      Стимулювання підприємницької ініціативи з розвитку комфортної 

інфраструктури екотуризму потребує впровадження єдиного податку на рівні 

мінімуму оподаткування в галузі сільського зеленого туризму. Для 

організації необхідних умов у сфері екологічного туризму підприємці 

потребують довгострокових пільгових кредитів на реконструкцію і нове 

будівництво агроосель та міні-готелів. Водночас запровадження податкових 

пільг і преференцій для інвесторів (суб’єктів господарювання), залучених до 
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створення туристичної інфраструктури дасть змогу прискорити розвиток 

інфраструктури екотуризму у сільських громадах. 

      Важливим є створення мережі навчальних центрів з основ організації, 

менеджменту й маркетингу на базі профільних державних структур, а також 

удосконалення системи професійної освітив регіоні завдяки розширенню 

вивчення спеціальностей, необхідних для реалізації функцій 

природоохоронних територій, зокрема, щодо розміщення, обслуговування та 

організації дозвілля туристів різного віку та категорій.  

      Сьогодні є недостатніми зусилля ініціативних груп та населення у сфері 

організації екологічного туризму в межах сільських територій. Організація 

такого виду господарської діяльності на території сільських громад потребує 

узгодження державного і громадського регулювання ринку послуг 

екотуризму (зокрема, щодо їх сертифікації та досягнення споживчого 

визнання, збалансування територіальних пріоритетів, а також маркетингових 

стратегій профільних суб’єктів господарювання та їх об’єднань). Підвищення 

соціально-економічного рівня населення сільських територій потребує 

забезпечення з боку держави відповідної нормативно-правової бази ведення 

екологічного туризму, пільгового оподаткування суб’єктів-підприємців даної 

сфери, мережі навчальних центрів, які забезпечать бажаючих навчально-

методичним матеріалом та нададуть практичні рекомендації з організації та 

ведення екотуристичної діяльності в межах сільських територій.  
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перебудові і сприяє більш глибокій інтеграції в світову економіку. В даний 

час це один з найбільш динамічних видів економічної діяльності. 

Специфіка готельної індустрії зумовила виникнення ряду проблем 

господарської діяльності, що характеризуються високим рівнем цінової 

конкуренції; неповним завантаженням номерного фонду; високим рівнем 

зносу основних засобів і зростанням витрат на їх ремонт; істотною часткою 

матеріальних витрат у структурі собівартості. У цих умовах активне 

застосування управління доходами стало визнаватися власниками і 

менеджерами готелів в якості завдання стратегічного характеру. У зв'язку з 

цим особливої актуальності набувають питання теоретико-методологічного і 

науково-методичного забезпечення та підвищення ефективності управління 

доходами готелів. 

Фундаментальні економічні категорії «управління» і «дохід» 

вимагають подальшого дослідження і осмислення з точки зору впливу 

факторів виробництва на зміну результатів діяльності готелів. 

Проблеми управління доходами на сучасному етапі розвитку економіки 

досліджували такими вчені, як А.Н. Асаул, Е.А. Ананькіна, Г.Л. Багієв, О.Н. 

Волкова, K.M. Гарифуллин, Н.В. Корж, Д.А. Козлов, М.В. Мельник, Г.С. 

Палій, Л.А. Попов, С.С. Скобкін, Л.Б., А.Д. Шеремет, і ін. 

В сучасних умовах господарювання для більшості готелів вирішення 

проблем поліпшення фінансово економічного стану і стабільного 

нарощування капіталу виходять на передній план. Для неблагополучних 

засобів розміщення характерні наступні недоліки управління своїми 

доходами (таблиця 1). 

Таблиця 1. Недоліки елементів системи управління доходами 

Елемент системи управління доходами Недолік 

Бухгалтерія Займається тільки обліком і звітністю 

Фінансове планування та прогнозування Відсутня, або не використовує інноваційні 

технології 

Фінансові цілі Відсутні, або нечітко сформульовані 

Фінансово-економічна стратегія Немає єдності 

Інформація про фінансову ефективність Чи не формується за видами послуг 
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За наявності в готелі хоча б одного з перерахованих факторів необхідно 

створювати систему управління доходами, інакше неминучі фінансові 

втрати. Основна складність полягає в тому, що планування і прогнозування 

доходів підприємств засобів розміщення неможливі за єдиним шаблоном, 

відповідному для інших господарюючих суб'єктів. 

У сфері туризму проблема стабільності розвитку готелів стоїть досить 

гостро. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що розміщення є найважливішим 

елементом туризму. Як справедливо відмічено, немає розміщення - немає 

туризму [1]. 

Не секрет, що багато готелів виживають і процвітають виключно за 

рахунок транзитних туристів і екскурсійного обслуговування. Це готелі при 

аеропортах, що надають транзитним і трансферним пасажирам номери з 

особливих зниженими тарифами; готелі, що знаходяться в місцях релігійного 

паломництва; готелі, що знаходяться в специфічних географічних зонах. 

Доходи готелю складаються з продажу номерів та інших послуг, до яких 

можна віднести такі, як телефон, послуги таксі, оренда автомобіля, продаж 

сувенірів, платне телебачення, оренда кімнати переговорів [2]. 

Методи управління доходами можна визначити як оптимізаційну 

модель, яка заснована на прогнозуванні попиту для ринкових мікросегментах 

[3]. І одним з напрямків прогнозування і використання інформаційних систем 

в організаціях засобів розміщення є система управління доходами, або Yield 

Management (YM) або Revenue Management (RM) (Yield - дохід, 

прибутковість, прибутковість. 

Стратегічні важелі управління доходами іменуються в міжнародній 

практиці як чотири C, а саме: календар, годинник, потужність і вартість. 

Вони об'єднані один з одним п'ятим С - таким елементом, як замовник. 

Стратегічні важелі Yield Management спрямовані на відповідність 

своєчасності обслуговування і ціноутворення, щоб клієнти були готові 

платити за обслуговування в зв'язку з термінами його проведення. Базуючись 
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на рівнях і характеристиках купівельного попиту, управління готелю в змозі 

зрушити попит тих клієнтів, які щодо чутливі до ціни. 

Управління доходом - це використання точної аналітики, яка 

передбачає поведінку споживача на рівні мікроринку і оптимізує доступність 

продукту і ціни, щоб максимізувати зростання прибутку [4]. Основна мета 

управління доходом полягає в продажу правильного продукту правильному 

клієнту в потрібний час за правильну ціну. Сутність його полягає в розумінні 

сприйняття клієнтами цінності продукту і точному вибудовуванні цін 

продукту, розміщення і доступності з кожним споживчим сегментом. 

Варто відзначити, що управління доходами підприємства засобів 

розміщення має виражатися в економічній техніці, націленої на визначення 

оптимальної цінової політики на основі поведінки попиту на послуги 

підприємств гостинності. 

Така економічна техніка, як Yield Management, може застосовуватися 

на підприємствах, які мають такі відмінні риси (таблиця 2). 

Таблиця 2.Ознаки використання методу Yield Management 

Загальні характеристики підприємства для 

використання YM 

Стосовно до готелів 

 Вартість продукту втрачається після дати 

виробництва 

Незайняті номера в готелі 

 

Плинний попит і фіксовані виробничі 

потужності 

Попит на номери готелю може бути вище 

або нижче номерного фонду 

Попереднє бронювання Продажі послуг до дати їх надання 

Складна схема ціноутворення Додатковий прибуток формується 

залученням клієнтів, чутливих до зміни 

ціни 

Низькі змінні витрати В готелі від 0-20% 

 

Вартість порожніх номерів готелю має нульову чисту вартість 

(нульовий оборотний фонд). Попит на послуги готелів може значно 

коливатися під впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів. При цьому 

якщо попит на них вище наявних потужностей готелю (більше номерного 

фонду), то при всьому бажанні управлінців готелю задовольнити його не 

представляється можливим [4]. 
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Складність системи ціноутворення готелю виражена в тому, що 

залежить вона від багатьох факторів, в тому числі від витрат, середньої 

норми прибутку і рентабельності, а також від іміджу готелю і балансу «ціна-

якість». Ціни в готелі можуть поділяти по групах: 

- стандартна ціна - максимально висока ціна в інформаційних 

матеріалах готелю; 

- знижена ціна - ціна з наданням знижок; 

- диференційована ціна - змінюється ціна на однаковий номер і / або 

послугу готелі в різні періоди часу; 

- брутто-ціна - передбачає комісійну винагороду на користь 

посередника, який бере участь при продажу послуги готелю; 

- нетто-ціна - ціна, звільнена від комісійної винагороди посередника, 

тобто посередник не має права утримувати з неї в свою користь винагороду. 

Змінні витрати готелю дійсно не великі - це витрати, які залежать від 

ділової активності підприємства, тобто зі збільшенням обсягів виробництва 

величина витрат, іменованих змінними, зростає. У готелях до таких відносять 

прибирання номера, прання білизни, надання додаткових послуг. 

Постійні витрати не залежать від ділової активності підприємства (від 

його продаж). На підприємствах засобів розміщення до постійних відносять 

витрати на оплату праці персоналу, відрахування у позабюджетні фонди, 

амортизацію основних фондів. Подальше зростання витрат супроводжується 

зростанням продажів номерів готелю. Сукупні постійні витрати не 

змінюються з ростом продажів номерів готелю і є умовно-постійними в 

рамках певної сталої масштабної бази. 

Отже, можливість застосування методу YM на підприємствах засобів 

розміщення є обґрунтованою, тим більше що, за оцінками фахівців, 

застосування даного методу може збільшити оборот готелю до 7%, і це 

викличе істотне збільшення доходу. Методи управління доходами готелів 

впливає на два основних джерела доходів: 

- обсяг продажів; 
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- ціна на одиницю послуг. 

Для оптимізації обсягу продажів номерів використовується так звана 

техніка перебронювання, на яку впливають такі чинники: 

- номерний фонд готелю; 

- завантаження готелю; 

- кількість від'їздів; 

- кількість гарантованих замовлень; 

- кількість негарантованих бронювань; 

- кількість дострокових від'їздів; 

- кількість продовжених бронювань; 

- кількість скасованих гарантованих замовлень; 

- кількість скасованих замовлень з очікуванням до встановленого 

терміну; 

- кількість неявок по гарантоване бронювання; 

- кількість неявок по негарантованих бронювання; 

- кількість дострокових приїздів; 

- кількість номерів, тимчасово вибулих із загального номерного фонду 

(номера на ремонті (OO - Out of Order) Прим. Автора). 

Всі вищевказані показники розраховуються на кожен день. Для їх 

розрахунків використовують дані по абсолютно такому ж дня в динаміці за 

ряд років. 

Відносно планування показників перебронювання готелям варто 

дотримуватися принципу консерватизму, тобто необхідно залишати певний 

резерв номер на той випадок, якщо фактичних споживачів послуг заїде 

більше, ніж кількість вільних номерів. В такому випадку готель повинен буде 

або забезпечити альтернативне проживання, або компенсувати гостям 

ненадання номерів [2]. 

Випадкові гості також вигідні для готелю, тому що вони оплачують 

своє перебування за стандартними цінами (rack rate; rack - барна стійка, 

ресепшн), які набагато вище, ніж ціни при бронюванні. 
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Управління доходами готелів передбачає зміну ціни на номери і 

послуги в залежності від попиту на них. У цьому процесі беруть участь два 

показника: 

- середньостатистична кількість бронювань за кожен інтервал часу до 

фактичної дати бронювання; 

- поточний стан бронювань на певну дату. 

При аналізі взаємодії даних показників можливі такі ситуації і шляхи їх 

вирішення (таблиця 3). 

Таблиця 3. Взаємодія показників процесу управління доходами 

Форми взаємодії Шляхи вирішення 

Фактичні бронювання нижче значень 

профілю бронювання за досить 

тривалий термін від дати бронювання  

Зниження цін або застосування 

маркетингових стратегій 

 

Фактичні бронювання вище значення 

профілю бронювання 

Продаж номерів за стандартною 

ціною. 

Очікування підвищення продажів 

Фактичний попит знижується Агресивні маркетингові стратегії. 

Знижки на номери 

Зростання фактичних бронювань Продаж номерів з резерву по повній 

вартосты 

 

Таблиця 3 показує варіанти управлінських рішень у випадках 

відхилення обсягів ділової активності готельних підприємств від її 

нормального стану та показує необхідність зниження цін або застосування 

інших маркетингових прийомів в разі, коли тривалий час фактичне 

бронювання набагато нижче максимально можливого.  

При фактичному зниженні попиту пропонується застосування 

агресивних маркетингових стратегій, в тому числі зниження вартості 

номерів. І навпаки, зростання бронювання номерів повинен породити продаж 

номерів з резерву по їх повної вартості. 
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природне, соціально-економічне середовище. Доведена необхідність змін, 
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розвитку, за допомогою якого можливо вирішити цілий комплекс 

економічних та соціальних проблем. 

Ключові слова:соціоетичний чинник, екотуризм, етика відповідальності, 

екологічна свідомість, коекзистенція, «відповідальний туризм», сталий 

розвиток. 

За останні десятиліття, з розвитком процесів глобалізації, суттєво 

розширився ринок міжнародного туризму, зросли туристичні потоки, 

розширились сфери і напрями мандрівок та подорожей, сформувались великі 

транснаціональні кампанії, відбувся розвиток і уніфікація туристичних 

технологій і туристичного продукту, які досягли рівня стандартизації, 

характерних для сучасних галузей індустрії. З огляду на це виникає 

необхідність вивчення негативних наслідків, що породжуються масовим 

туризмом, розробкою стабілізаційних механізмів регулювання галузі в разі 

виникнення форс-мажорних обставин. 

Як і інші економічні сектори, туризм споживає природні ресурси, 

загострює не тільки економічні, але і культурні і соціальні проблеми. Темпи 

розвитку міжнародного туризму потребують особливої уваги до виявлення 

негативного впливу туризму на природне середовище, який сьогодні стає 

об’єктом все більш ретельної уваги світового співтовариства. 

Багато громадських організацій стурбовані наслідками руйнування 

унікальних природних ландшафтів завдяки неконтрольованим потокам 

туристів. 

Неблагоприємні, й навіть катастрофічні наслідки розвитку туризму на 

природне середовище мають найрізноманітніші прояви. Насамперед це 

перенаселеність і перезавантаження  інфраструктури. Як правило, це 

викликано концентрацією туристів в обмежених місцях. Залучаючи в 

людську діяльність природні ресурси – утворюється особливий вид 

ландшафту – рекреаційний: курортні зони, пляжі, лісопарки та інші, де 

рекреаційне використання є основним.[3, с. 106-112] 
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Рекреаційні ландшафти легко вразливі, а рекреаційні ресурси мають 

обмежені можливості і дуже швидко вичерпуються. Їх стихійне та 

нераціональне використання породжує низку екологічних проблем, при чому 

як в районах інтенсивного туристичного освоєння, в економічно розвинених 

країнах, так і в тих, що тільки розвиваються і які не мають достатньо 

технічних та фінансових можливостей для поповнення використаних 

туристами ресурсів. Прибуток від туризму в таких регіонах нерідко 

перевищує збиток, який наноситься зовнішньому середовищу місцевим 

населенням.  

Як зазначає Д. Афіногенов, практична екологія стурбована тим, що 

природу почали сприймати як сировину для здійснення людських замислів. В 

свідомості європейської людини вкоренилася хибна світоглядна схема: 

природа створена для людини; природа позбавлена моральної цінності і  

лише людина здатна наділити її значущістю; природа підкоряється 

принципам раціональності, доступна розкладенню на прості сутності; 

природа може експлуатуватися, оскільки вона на однакові дії відповідає 

однаковими реакціями; природа має бути «вдосконалена» людиною.[1, с. 

149-159] 

Саме такі світоглядні погляди зумовили формування сучасної 

європейської цивілізації з її активними «природоперетворюючими» 

прагненнями. 

Прогресуюче захоплення природою сьогодні стає доволі небезпечним. 

«Споживче» ставлення до природи, місіонерське з боку людини відношення 

до неї загрожує тим, що як пише відомий американський еколог Р. Неш : 

«Дика природа може бути «зацілована» вже в нашому сторіччі».[4, c. 110] 

Величезні зусилля країн світу по «окультуренню» місць масових 

відвідувань природи виявляються неефективними. 

Прибутковий комфортний туризм – автостради, ресторани, прислуга, 

дороги призводять до деградації живої природи. В результаті ми втрачаємо 

оазиси дикої природи. Крім того, інтенсивно організоване дике середовище 
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перестає бути таким і більш не приваблює туристів. Контрольована дика 

природа (в умовах заповідника) є простою фікцією, вважають глибинні 

екологи. На їх переконання, не можна природозахисні заходи оцінювати 

лише під кутом зору безпосередньої корисності для людей. 

Сенс сучасної природоохоронної програми полягає в розумінні того, 

що ставлення до природи як до джерела ресурсів, ставлення о природи як до 

гармонійного і цілісного утворення яке пробуджує в людині не 

утилітаристські мотиви, а етичні й естетичні відчуття. На лоні дикої природи 

людина відчуває себе вільною, що не можна сказати про суспільство, в якому 

вона постійно знаходиться. 

Як зазначає Р. Неш: «Дика природа та «окультурнені» місця її відносин 

є несумісними. Квоти, лотерея, черги, визначені маршрути і місця зупинок 

порушують відчуття дикості».[4, с. 167] 

В наш час дуже значна частка людства є відчуженою від природи. 

Повсякденне життя стількох людей проходить серед мертвих витворів 

людських рук, бо вони втратили здатність розуміти живі творіння і 

спілкуватися з ними. Ця втрата пояснює, чому людство в цілому демонструє 

такий вандалізм по відношенню до світу живої природи, що оточує нас і 

підтримує наше життя. Спробувати поновити втрачений зв’язок між людьми 

та рештою живих організмів, що мешкають на нашій планеті, - дуже важливе 

і дуже достойне завдання. Визначна роль у реалізації цієї важливої задачі 

належить туризмові. 

Констатація негативних наслідків впливу туризму на природу 

супроводжується пропозиціями щодо подолання «конфлікту туризму і 

навколишнього середовища». В реєстрі цих пропозицій оцінка туристських 

ресурсів і розробка програм розвитку м’якого туризму, який спрямованих на 

мінімізацію негативних ефектів туризму. 

Глобальний етичний кодекс туризму передбачає необхідність 

фінансово стимулювати такі заходи, котрі дозволяють економити рідкісні і 

цінні природні ресурси, особливо воду і джерела енергії, а також 
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максимально уникати утворення відходів. Рекомендується також рівномірно 

розподіляти потоки туристів у часі і географічному просторі, намагатися 

згладжувати сезонність; забезпечувати захист природної спадщини, яка 

складає екосистеми і біологічну різноманітність, а також охорону дикої 

флори і фауни, котрим загрожує зникнення; необхідність встановлювати 

певні обмеження діяльності учасників туристичного процесу й особливо 

професіоналів сфери туризму, яку вони здійснюють в особливо вразливих 

місцях – зонах пустель, полярних і високогірних районах, берегових зонах, 

тропічних лісах і вологих зонах, котрі підходять для створення природних 

парків або заповідників. 

В сучасних філософських і соціальних дослідженнях неодноразово 

пропонувалась необхідність змінити стратегію нашого відношення до 

природи.  

Отже, обов’язковими вимогами практичної організації  цивілізованого 

туризму в наш час стає формування сучасно екологічної свідомості. 

Єрмоленко  А. М. у своїй роботі зауважив, що в конкурентній боротьбі 

за землю, ресурси, капітал туризм тіснить сільське господарство та інші 

традиційні джерела доходу місцевих жителів. Вища заробітна плата в 

туристичній індустрії приваблює працівників, що згубно впливає на сільське 

господарство із-за відтоку робочої сили. В результаті знижуються об’єми 

сільськогосподарської продукції, тоді як об’єми споживання ростуть завдяки 

численному прибуванню туристів. Одночасно порушується або повністю 

руйнується традиційний устрій життя і природний ландшафт в центрах 

масового туризму.[2, c. 146-156] 

Основа економічної стабільності – це різноманітність видів 

продуктивного виробництва. Коли одна галузь переживає різкий 

економічний спад, інша як правило процвітає. Таким чином знижується 

можливість кризи або згладжуються її наслідки, якщо криза все ж таки 

наступає. Отже, замість того, щоб сприяти диверсифікації економіки, туризм 

деколи заміщає сектор сільського господарства. А це небажано насамперед в 
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соціальному аспекті. Тому,  що по-перше, туризм – явище сезонне. Іноді 

сезонні коливання в попиті туристичних послуг можуть бути понижені, але 

ніколи не можна уникнути їх повністю. Тому якщо туризм – основна галузь в 

регіоні, то «низький» сезон приносить серйозні проблеми зайнятості. По-

друге, попит на туризм і подорожі в значній мірі залежіть від смаків туристів. 

А тури як мода, річ ненадійна. Обидва ці чинники знаходяться поза 

контролем приймаючого регіону. Іншими словами, повна залежність регіону 

від одного-єдиного сектору індустрії такого як туризм вкрай небажана. 

Таким чином, хоча туризм і володіє значним потенціалом як 

інструмент економічного розвитку, не є «ліками» від усіх економічних 

«захворювань». Слід зазначити, що можливість виникнення і об’єм витрат 

від туризму для країн, що розвиваються, значно більший, ніж для 

процвітаючих. Розвинені країни за визначення володіють здоровою 

економікою, яка здатна з легкістю покрити всі витрати туризму. 

В. Кізіма вбачає головну внутрішню суперечливість туризму в 

постійному стані невідповідності рівня туристичного сервісу, розрахованого 

на масовість туризму, в необхідності створення індивідуальних станів, 

потрібних окремі людині в її плинному процесі субстанційності. [3, с. 100-

122] 

Суперечливим є вплив туризму і на культурне середовище. З одного 

боку, міжнародний туризм – це розширення контактів з представниками 

інших культур, пізнання іншої  культури. З іншого боку – гостро стає 

питання про культурну самобутність і культурні відмінності. 

Туризм робить свій внесок і в динаміку злочинності – кримінальний 

графік відображає сезонні коливання туристичної активності. Зрозуміло, що 

рівень злочинності буде вищий в місцях де панують високі доходи, а 

вірогідність розкриття злочинів менша. Виділяють наступні особливості  

кримінальної ситуації, пов’язані з туризмом: збільшення витрат на підтримку 

правопорядку в туристичні сезони; пограбування і шахрайство, пошкодження 

нерухомості і вандалізм, комерційні злочини, ухилення від податків та 
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посилення чорних ринків, зростання соціальної напруги, хибне відчуття 

безпеки. 

Отже, з огляду на вищесказане, майбутнє туризму, його зростання, 

гарантія тривалого успіху може забезпечити вихід туризму на якісно новий 

рівень, за допомогою якого можливо зменшити гостроту або вирішити 

великий комплекс проблем, які стосуються не лише економічного зростання, 

соціального прогресу та охорони навколишнього середовища, а й мають 

етичний та культурний виміри. 

Ці завдання можуть бути вирішені в рамках реалізації програми 

сталого розвитку туризму, яка на сьогодні є безальтернативною основою 

моделювання розвитку світу, окремих країн, регіонів і міжрегіональних 

утворень, окремих галузей і секторів економіки, суб’єктів господарювання. 

Критерій сталого розвитку туризму повинен бути триєдиним, 

взаємопов’язаним за такими компонентами: доступність-якість-безпека. 

Для переходу всіх видів туризму на шлях сталого розвитку необхідно 

прийняття різних, нестандартних заходів. Головне, щоб цей процес був 

двосторонній як з боку туристів, які повинні об’єктивно оцінювати свої 

запити, бути готовими до отримання нових послуг, так і з боку приймаючої 

сторони, якій потрібно впроваджувати і рекламувати тільки форми, шо 

ґрунтуються на концепції сталого розвитку. 

Досягнення поставленої мети, забезпечення високого рівня якості 

життя стане більш реальним, якщо критерій сталого розвитку туризму буде 

узгоджений з критерієм сталого розвитку суспільства в цілому. 
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У статті проаналізовано тенденції розвитку ринку ресторанних послуг м. 

Чернігів за період з 2000 по 2016 рік. Проведено маркетингові дослідження 
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ресторанного господарства.  

Актуальність теми. Однією із найбільш вагомих складових туристичної 

індустрії є ресторанний бізнес. Він є одним із найбільш розповсюджених 

видів малого бізнесу у світі, оскільки забезпечує можливість 

високоліквідного використання капіталу. У той же час характеризується 

високим ступенем конкурентності. Ресторанні заклади ведуть між собою 

постійну боротьбу за певні сегменти ринку, за пошук нових та за утримання 

постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Велике значення у боротьбі 

за виживання на ринку ресторанних послуг є володіння інформацією про 

його кон’юнктуру та тенденції розвитку. 
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В Україні ресторанний бізнес розвивається повільними темпами, що 

зумовлено загостренням фінансово-економічною кризи у 2008 р. Проте 

окремі регіони та Україна в цілому мають значний потенціал для розвитку 

ресторанного господарства, як окремої галузі, так і для підвищення 

економічних показників. 

Україна є країною багатою на історичні міста, які мають велику 

кількість пам’яток культури. Усе це говорить про те, що Україна є 

привабливим місцем для туристів. Не дивлячись на складне економічне 

становище в Україні, в цілому відбувається постійне надходження коштів, 

адже цьому сприяє підготовка до Євро–2012 [3]. Незважаючи на позитивні 

зміни, що відбуваються в Україні у теперішній посткризовий час, а саме: 

розвиток промисловості; сільського господарства; транспортної 

інфраструктури; забезпеченість паливно-енергетичними ресурсами; 

підвищення рівня добробуту населення; зниження показників безробіття; 

стабільне зростання середньомісячної заробітної платні; покращення 

демографічного стану; надання соціального захисту населенню; покращення 

матеріально-технічного стану закладів культури; проведення політики щодо 

розвитку підприємств, залучення інвестицій; необхідним завданням 

залишається постійне проведення наскрізного моніторингу ринку, у тому 

числі в регіональному розрізі та діяльності підприємств ресторанного 

господарства [2]. 

Останнім часом на ринку ресторанних послуг м.Чернігів з’явилося 

чимало нових закладів, які успішно конкурують, а то й витісняють із 

зайнятих ніш підприємства, що вже тривалий час надають послуги 

харчування. Така ситуація нормальна для висококонкурентного середовища, 

яким є ресторанний бізнес. Проте, дуже часто конкурентна боротьба 

розгортається всередині окремих сегментів ринку, у той час коли інші, на 

послуги яких теж є попит, залишаються незайнятими. 

Задля досягнення конкурентоспроможності у даному бізнесі, а також 

забезпечення послугами закладів ресторанного господарства різних верств 
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населення необхідно забезпечити постійний моніторинг ринку послуг 

харчування.Теоретичними питаннями розвитку ринку ресторанних послуг в 

Україні займаються науковці Київського національного торговельно-

економічного університету, Донецького національного університету 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Харківського 

державного університету харчування та торгівлі, Львівської комерційної 

академії: Архіпов В.В., Аветисова А.О., Антонова В.А., Бєляєва А.М., 

Благополучна Н.П., Гайовий І.І., Левченко М. М., Мазаракі А.А. та ін [1-7]. 

Конкретні дослідження ринку ресторанних послуг проводять експерти 

спеціалізованих журналів “РестораторЪ” та “Ресторанное дело”. Проте, ці 

дослідження стосуються лише м.Київ. Систематизовані дані про тенденції 

розвитку ринку ресторанних послуг м.Чернігів у наукових публікаціях 

відсутні. 

У зв’язку з вищесказаним автор ставить за мету охарактеризувати у 

даній статті сучасний стан ринку ресторанних послуг м.Чернігів, 

проаналізувати тенденції його розвитку, оцінити ступінь його насиченості, 

виявити ніші, перспективні для розвитку. 

Ресторанне господарство є специфічною галуззю економіки, яка дуже 

чутливо реагує на зміну макроекономічних показників. В умовах ринку зміна 

в часі параметрів його розвитку може бути своєрідним індикатором 

соціально-економічного стану в країні. Пов’язано це з тим, що послуги 

ресторанного господарства є альтернативою домашньому або “вуличному” 

харчуванню та іншим формам проведення дозвілля. З ростом добробуту 

суспільства, зростанням доходів громадян все більша їх кількість звертається 

до послуг закладів харчування, тим самим вивільняючи час, необхідний для 

приготування їжі, для роботи і відпочинку. У великих містах, де на 

подолання відстані між місцями роботи та проживання доводиться витрачати 

до декількох годин, заклади ресторанного господарства допомагають також 

організувати раціональне харчування впродовж дня. Вони ж залишаються 

популярними місцями проведення дозвілля. Натомість, під час економічних 
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криз послуги харчування виявляються в числі перших, від яких 

відмовляються, заощаджуючи на більш дешевих видах харчування і 

проведення дозвілля. 

Дана властивість чітко прослідковується на прикладі динаміки основних 

показників розвитку ресторанного господарства м. Чернігів (табл.1). За 2000-

ні  та 10-ті роки ресторанне господарство розвивалось в умовах 

трансформації економіки, що супроводжувалась процесами зміни форм 

власності, банкрутствами промислових підприємств, економічними 

зростаннями та кризами. 

Таблиця 1.Динаміка основних показників розвитку закладів 

ресторанного господарства 

Показник 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2016 

Кількість закладів 

ресторанного 

господарства, од. 

341 166 161 149 169 159 151 

Кількість місць у 

закладах ресторанного 

господарства, од. 

27616 18198 15083 11311 12198 11353 11404 

Середня місткість 

закладів ресторанного 

господарства, місць/1 

заклад 

81 110 94 76 72 71 76 

Забезпеченість 

населення закладами 

ресторанного 

господарства, 

закладів/1000 населення 

1,13 0,54 0,53 0,51 0,58 0,54 0,52 

Забезпеченість 

населення місцями у 

закладах ресторанного 

господарства, місць/1000 

населення 

91,56 59,57 50,09 38,50 41,63 38,81 39,11 

  

Внаслідок цих процесів кількість закладів ресторанного господарства з 

2000 до 2016 зменшилась вдвічі. Значно повільніше скорочувалась у них 

кількість місць: за вказаний період - у 1,5 рази. Відбувалось це, очевидно, за 
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рахунок закриття їдалень, які обслуговували працівників промислових 

підприємств. До цього кроку вдавались як до одного з антикризових заходів. 

Надалі скорочення кількості закладів харчування і місць у них 

продовжувалось, проте таких стрімких темпів, як у перші роки незалежності 

України, не спостерігалось. Незважаючи на зниження показників 

забезпеченості населення місцями у закладах ресторанного господарства, їх 

значення не є нижчим за нормативне: 36-50 місць на 1000 населення. Деяке 

пожвавлення на ринку ресторанних послуг спостерігаємо у передкризовий 

2006 рік. Доступні кредити та зростання доходів населення сприяли 

збільшенню активності представників малого бізнесу у цій галузі економіки. 

Намітилась тенденція до відкриття закладів меншої місткості. Разом з тим, 

існуючий попит на послуги харчування сприяв встановленню певного рівня 

забезпеченості жителів міста закладами, що такі послуги надають, та місцями 

в них, який мало змінився за останні 15 років: 5-6 закладів та 500-380 місць 

на 10000 населення.  

Реально ці показники є меншими за рахунок туристів та гостей міста, 

кількість яких з кожним роком збільшується. Специфічною рисою 

чернігівських закладів харчування є те, що їхніми послугами користується і 

чимало жителів столиці. Незначні, з точки зору киян, витрати часу на дорогу 

(1,5 год.), а також на порядок нижчі ціни, ніж у київських закладах, високий 

рівень обслуговування та інші фактори роблять чернігівські ресторани 

привабливими для представників столичного середнього класу. Вищесказане 

стосується і інших закладів сфери послуг. 

За останніми статистичними даними, кількість підприємств 

ресторанного господарства в Україні у 2009 р. зменшилася на 243 об’єкта, що 

складає 5% порівняно з 2008 р. і налічує 4785 об’єктів. Така сама негативна 

тенденція спостерігається й у 2010 р., кількість підприємств ресторанного 

господарства зменшилася ще на 41 об’єкт та становить 4744 підприємства, це 

99% від 2009 р. 
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Найбільшу кількість підприємств ресторанного господарства України 

зосереджено у Львівській області і складає 682 об’єкти або 14,2% від 

загальної кількості підприємств в Україні. Близько 400 (у кожному регіоні) 

підприємств ресторанного господарства знаходиться у АР Крим, Донецькій 

та Одеській областях. Значна їх кількість також спостерігається в Харківській 

та Дніпропетровській областях, відповідно 320 та 251 об’єктів. У цілому в 

зазначених регіонах зосереджено 2422 об’єкта ресторанного господарства, 

що становить 51% від загальної кількості закладів харчування України. 

За результатами оцінки забезпеченості населення об’єктами 

ресторанного господарства, найвища 7–9 підприємств на 10000 осіб 

спостерігається в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, 

Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. А 

найменша (до 4) – у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, 

Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 

Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. 

За даними Головного управління статистики в Чернігівській області, на 

кінець 2016 р. у Чернігові функціонував 151 ресторанний заклад із загальною 

кількістю місць - 11404. Більше половини ресторанних закладів були 

представлені кафе та закусочними, 7% - барами та лише 4% - ресторанами. 

Популярність серед підприємців формату кафе пояснюється більшою 

гнучкістю і передбачає більш лояльні вимоги до рівня комфорту, 

асортименту страв та послуг, рівня обслуговування, тоді як до ресторанів та 

барів висуваються більш жорсткі вимоги. В умовах нестабільної економічної 

ситуації цей фактор є дуже важливим, оскільки дозволяє більш вільно 

маніпулювати з асортиментом страв, обладнанням, торговими площами, 

рівнем сервісу і т.ін. 

Взагалі щодо визначення типу ресторанного закладу в Україні не існує 

однозначного підходу. З одного боку, ДСТУ 4281:2004 “Заклади 

ресторанного господарства. Класифікація” визначає такі типи як: ресторан, 

кафе, бар, їдальня, закусочна. У цьому ж документі зазначені вимоги, яким 
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повинні відповідати заклади того чи іншого типу. З іншого, заклади, що 

з’явились в Україні по іноземному франчайзингу (здебільшого, фаст-фуди), 

декларують себе як ресторани, оскільки за кордоном, зокрема, США, будь-

який заклад харчування називається рестораном (в Чернігові “ChickenHut”, 

“Mc’Donalds”, “Мастер Кук”). З метою приваблення клієнтів та створення 

певного іміджу в їх очах багато з кафе позиціонують себе на ринку як кафе-

ресторани (“Княжий Орден”, “Армения”, “Колиба”), ресторанчики 

(“Валері”), банкетні комплекси (“Княжий Двір”), банкет-холли (“У пані 

Ірини”). З’являються й нові комплексні заклади, які надають не лише послуги 

харчування, але й організації дозвілля. Такими, наприклад, є туристичний 

комплекс “Золотий Берег”, який обслуговує клієнтів у ресторані, клубі, 

готелі, на дитячому майданчику, пропонує можливості організації активного 

відпочинку; ресторани-клуби “Океанія”, “Брюссель”, боулінг-клуб 

“Світлофор” і т.ін. 

Другий за чисельністю у місті тип закладів харчування - їдальні. Їх 

кількість продовжує зменшуватись: на ринку залишаються спеціалізовані 

заклади, які організовують харчування обмеженого контингенту споживачів 

(школярів, студентів, робітників). Ініціативу у наданні послуг харчування 

службовцям та гостям міста перехоплюють кафе та ресторани, пропонуючи 

порівняно дешеві комплексні обіди та бізнес-ланчі вранці та в обідню пору. 

У поєднанні з більш респектабельним, ніж у їдальнях, інтер’єром, кращим 

обслуговуванням, можливістю здійснення ділових та особистих зустрічей 

така цінова політика стає вагомим фактором, що сприяє перехопленню даної 

цільової аудиторії у їдалень. В цілому, починають мінятися цілі відвідин 

ресторанних закладів, які все більше зводяться до харчування і 

супроводжуючого його спілкування. 

Можливо, у зв’язку із збільшенням кількості офісних працівників та 

зростанням попиту на організацію харчування під час обідніх перерв у 

Чернігові незабаром з’являться заклади формату Quick&Casual, які, 
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використовуючи інноваційні технології обслуговування, здатні за короткий 

термін якісно обслужити велику кількість людей. 

Значна конкуренція та нові можливості, пов’язані з використанням 

інноваційних технологій в ресторанному бізнесі, сприяли створенню т.з. 

віртуального ринку ресторанних послуг. І хоча більшість чернігівських 

закладів не практикує замовлення столиків on-line, потенційні споживачі 

можуть швидко і зручно ознайомитись з місцезнаходженням, основними 

характеристиками, меню, додатковими послугами, що пропонують заклади 

харчування. Рестораціям Чернігова не слід нехтувати даною інновацією. 

Особливо це стосується дорогих ресторанів, кафе та барів, рішення про 

відвідування яких приймається не спонтанно, як у випадках з фаст-фудами та 

закусочними. Наразі на сайтах Інтернет-простору розміщено інформацію про 

85% закладів харчування м. Чернігів. Проблемою є постійний моніторинг 

інформаційного наповнення сайтів на предмет представнення оновленої, 

правдивої інформації, оскільки подається інформація й про ті заклади, які 

вже вийшли з ринку ресторанних послуг. 

Щодо розміщення закладів харчування, то без перебільшення, “вулицею 

ресторацій” у Чернігові можна назвати проспект Миру, зокрема його 

центральну частину. Тут зосереджено 22% (34 об’єкти) усіх ресторанних 

закладів міста, причому більшість з них (29 об’єктів) - на відрізку “Алея 

Героїв - вул. Бойова” довжиною 3 км. Таким чином, середня густота 

розміщення закладів харчування на проспекті - 1 на 194 м. Другим за 

кількістю досліджуваних об’єктів є проспект Перемоги - 14 закладів, густота 

- 1 заклад на 257 м. На вулиці Шевченка та Рокоссовського функціонують, 

відповідно, 13 та 8 закладів, середня відстань між об’єктами на яких - 1 на 

492 та 262 м. Чимало об’єктів розміщено в центрі, на вулицях, які 

знаходяться неподалік від вищезгаданих: П’ятницькій, Кирпоноса, 

Коцюбинського, Магістрацькій та ін. Цільова аудиторія таких закладів - гості 

міста, відпочиваюча публіка, службовці, що працюють в центрі. Вигідне 

місцерозташування таких об’єктів поєднується з вищими цінами, які ті 
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вимушені сплачувати за оренду приміщень, та значним рівнем конкуренції. 

Проте, як показав аналіз джерел, саме ці підприємства найдовше 

затримуються на рику ресторанних послуг, тоді як заклади, розміщені на 

периферії, частіше зникають з карти міста. Привабити в периферійні заклади 

жителів спальних районів міста (їх основна цільова аудиторія) може 

примусити демократичний рівень цін у поєднанні з достатнім сервісом 

(піцерія “Базис” на вул. Пухова), розширити цільову аудиторію допоможуть 

додаткові специфічні послуги (“Хата Рибака” за готелем “Брянськ”, 

“Чардаш” на вул. Толстого). 

Поки що мало освоєним є ринок заміських ресторанних або готельно-

ресторанних послуг. Дослідниками даного ринку відмічено, що в Києві у 

період літніх уїкендів ресторани, розташовані в межі міста, значно пустіють, 

тоді як заміські - переповнені. Жителі Чернігова теж відчувають потребу у 

відпочинку на природі у колі сім’ї та друзів. Тому даний бізнес має непогані 

перспективи для розвитку. На користь цього свідчить і той факт, що за 

містом легше викупити землю, побудувати власне приміщення для ресторану 

чи навіть комплексу і стати повновладним його власником. Це - безперечна 

перевага, оскільки ті заклади, що орендують приміщення, час від часу 

переживають серйозні кризи при зміні власника нерухомості, відмові від 

оренди або підвищенні орендних ставок. 

Попит чернігівців на такі послуги задовольняють туристичний комплекс 

“Золотий Берег”, кафе “Колиба”, клуби та ресторанні комплекси “Ранчо”, 

“Вілла Гарден”, “Кольцевой”, “Хата рибака” та ін. Як правило, окрім 

ресторанів (в одному приміщенні або окремих будиночках) такі комплекси 

мають невеличкий готель, мангал, дитячий майданчик, а також 

влаштовується невеликий зоопарк або басейн, баня. Розміщуються вони в 

зелених зонах міста, а також неподалік від пожвавлених трас, але все ж 

передбачають певну відстань від них, щоб забезпечити клієнтам затишок, 

спокій, безпеку та чисте повітря. Здебільшого, це дорогі ресторації. За 

браком достатньої кількості доступних заміських закладів харчування, 
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орієнтованих на задоволення потреби городян у відпочинку на природі, 

ініціатива в цьому сегменті ринку ресторанних послуг перехоплюється 

дрібними підприємцями, що працюють у сфері сільського туризму. Послуги 

сільських господарів по організації весіль, днів народження, корпоративних 

вечірок та ін. користуються попитом, тому біля Чернігова (Седнів, Улянівка, 

Боромики, Андріївка, Горбове) і в рекреаційних зонах самого міста вже 

функціонує ряд садиб, для яких дана діяльність є чи не основною статтею 

формування доходів їх господарів.  

Заклади, що орієнтуються на транзитних подорожуючих, розміщуються 

безпосередньо при дорозі та обмежуються кафе чи закусочною, невеликим 

готелем, мангалом та автосервісом (автозаправкою). Поки що закладів такого 

формату досить мало, і даний бізнес має перспективи розвитку з огляду на 

транзитне положення області. 

Щодо тенденцій розвитку певних кухонь, то на ринку ресторанних 

послуг м. Чернігів найбільш широко представлена змішана (європейська або 

міжнародна) та українська (вона ж традиційна чи домашня) кухні. Це 

зумовлено тим, що споживачі віддають перевагу улюбленому продукту в 

улюбленому виконанні, і при цьому абсолютно не важливо, який тип кухні 

представляє та або інша страва. Функціонують також ресторації, що 

пропонують відвідувачам страви японської кухні (“Суші-Студія”, “Суші-

Сіті”), в’єтнамської (“Кінг-До”), вірменської (“Армения”, “Нарцисс”), 

угорської (“Чардаш”), кавказької (“Айгун”, “Шенонсо”), американської 

(“Mc’Donalds”), італійської (“Неаполітано”, “Сан-Ремо”, “Челентано”), 

грецької (“Діоніс”, “Паллада”) кухонь. Але і в цих закладах страви 

національних кухонь доповнюються тими, що мають інше походження. 

Разом з тим, зовсім не представлена китайська кухня, популярна у всьому 

світі. Існують і ресторани-гастрономи, які знайомлять відвідувачів зі 

стравами різних національних кухонь. Так, наприклад, ресторан “Велюров” 

час від часу проводить дні італійської, французької та інших кухонь. 
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Значна конкуренція на ринку ресторанних послуг зумовила динамічний 

розвиток концептуальних закладів, які підкреслюють свою індивідуальність 

та унікальність, що знаходить відображення у назві, кухні, інтер’єрі, 

екстер’єрі, навіть одязі персоналу, посуді та предметах сервірування. 

Найбільш яскравими прикладами у Чернігові є ресторації “Океанія”, 

“Охота”, “Абажур”, “Велюров”, “Чардаш”, “Ранчо”, “Армения”. Натомість, 

неконцептуальні заклади потроху відходять у минуле. 

У боротьбі за клієнта більшість ресторацій окрім послуг харчування 

пропонує і додаткові. Найбільший простір для фантазії мають ресторанні 

комплекси та ресторації, що мають досить великі торгівельні площі та 

прилеглі території. Серед найбільш оригінальних ідей ресторанних закладів - 

гра “Мафія” (“Фальварек”), школа більярду (“Піраміда”), постріл з гармати 

(“Колиба”), концерти, фото- та художні виставки (“Varenik’s”). Найбільш 

поширеними та популярними є Wi-Fi, парковка, літній майданчик, караоке, 

плазменна панель. 

Наявність живої музики хоч і декларується 28 закладами, але, 

здебільшого обмежується виконанням пісень під фонограму і майже зовсім 

не практикуються виступи музичних колективів з концертними програмами у 

форматі “арт” - кафе, “арт - ресторан”. 

Деякі із закладів пропонують дитяче меню та дитячі розваги, 

просуваючи ідею сімейного відпочинку. Існує навіть дитячий ігровий 

комплекс “Кіндер-Сіті”, до складу якого входить кафе, проте, спеціалізовані 

дитячі кафе у місті відсутні.  

Щодо цінової політики, то серед кафе і ресторанів найбільша кількість 

тих, що мають середній чек 200-350 грн. і орієнтуються на представників т.з. 

“середнього класу”. Значний розвиток середньо цінових ресторанів (кафе, 

барів ) є показником досить стабільного соціально-економічного розвитку 

міста. На ринку фаст-фудів і закусочних в нижньому ціновому сегменті 

останнім часом популярним є формат піцерії (мережі “Базис”, “Марконі”, 

“Челентано”). Стають популярними заклади, що пропонують каву, чай, 
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борошняні і кондитерські вироби, шоколад “Кофемания”, “Кофейня на 

Пятницкой”, “Бабушкин кофе”, “Espressobar Чашка”. Стратегічно 

правильним кроком є створення не одиничної кав'ярні або кондитерської, а 

мережі таких закладів. Це обумовлено, перш за все, технологічними 

(набагато вигідніше мати власний кондитерський цех для роботи на декілька 

закладів), і маркетинговими причинами (споживач швидко звикає до певної 

торгової марки і продукції). 

Висновки. Отже проаналізувавши тенденції розвитку ринку, можна 

сказати, що ринок ресторанних послуг м. Чернігів динамічно розвивається, 

чутливо реагуючи на зміну соціально-економічної ситуації в місті та країні. 

Внаслідок значної конкуренції між підприємцями, що представляють цей 

бізнес, відбувається поступовий перехід на європейські стандарти розвитку: 

з’являються концептуальні заклади, поліпшується рівень обслуговування, 

беруться до уваги потреби різних цільових аудиторій, поширюються 

національні кухні, з’являються ресторанні мережі. 

Незважаючи на те, що за темпами інновацій на ринку ресторанних 

послуг Чернігів відстає від Києва, ресторації цього міста користуються 

популярністю серед киян через більшу доступність та достатньо високий 

рівень сервісу. Формується віртуальний ринок ресторанних послуг. 

Незайнятими або нішами ринку з незначним рівнем конкуренції є 

заміські ресторації, локальні заклади, які б обслуговували спальні і околичні 

райони міста, дитячі спеціалізовані кафе, підприємства кейтерингу, арт-

ресторани та арт-кафе. 
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Зараз як ніколи, гостро стоїть проблема реформування системи 

закладів готельного господарства з метою підвищення ефективності 

функціонування закладу. За нових економічних умов і соціального рівня 

життя громадян, особливого значення набуває аналіз ринку готельних послуг 

регіонів з метою інформування не лише споживачів цих послуг, а й тих, хто 

ці послуги надає.  

Метою написання даної статті єпроведення аналізу ринку готельних 

послуг у Вінницькому регіоні.   

Аналіз закладів готельного господарства регіону та України в цілому 

було висвітлено в роботах таких вчених як: С. І. Байлик, М. В.Бойко, Г. П. 

Вітавської, М. В. Гудзь, К. П. Максимець, Х. Й. Роглєв, Є. В. Самарцев,  М.Є. 

Сейфуллаєва, Т. І. Ткаченко, О. С.Філонич та багато інших.  

Готелі відіграють важливу роль в інфраструктурі індустрії гостинності, 

надаючи широкі можливості для проведення конференцій, офіційних нарад 

та ділових зустрічей, але в першу чергу вони слугують визначальним 

фактором для організації відпочинку і розваг туристів. Могутня індустрія 

гостинності об'єднує не лише ті підприємства, які надають різні послуги з 

прийому, розміщення та обслуговування, а й підприємства з розваг, 

постачання та організації харчування гостей. 

Наразі готелі необхідні для економіки і суспільства так саме, як і добре 

організована промисловість, зв'язок, транспорт, системи роздрібного збуту та 

розподілу різних товарів і послуг та багато інших галузей економіки, що 

сьогодні без них не можливо уявити сьогодення. Використовуючи свої 

потужності та виробничі можливості, готелі вносять значний внесок у 

загальний обсяг виробництва товарів і послуг, що складає матеріальний 

добробут нації і суспільства [3]. 

Готелі виконують також важливу роль у залученні робочої сили, 

забезпечуючи тисячі робочих місць за багатьма спеціальностями, що формує 
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цілі готельні галузі в більшості країн. Крім того, в готельній галузі зайняті 

люди, які ведуть власний бізнес, або є власниками маленьких готелів, 

хостелів чи баз відпочинку. Роль готелів як роботодавців особливо важлива в 

районах, де занадто обмежені інші джерела зайнятості, що є вагомим внеском 

розвиток регіону [4]. 

Готелі є також важливими точками роздрібної продажу продукції 

інших галузей. Продукти харчування, напої та інші щоденно необхідні 

товари споживання входять до числа значних щоденних закупівель, які готелі 

здійснюють у фермерів, приватних підприємців, постачальників продуктів 

харчування та напоїв, у державних компаній, що постачають газ, 

електроенергію і водопостачання. Окрім того готелі створюють 

безпосередню зайнятість для своїх співробітників [3]. 

Готель є джерелом соціально-побутового обслуговування місцевих 

жителів. Ресторани і бари, що розташовані при готельних закладах, часто 

привертають велику увагу не лише місцевих споживачів, а й стають 

культурно-соціальними центрами у своїх населених пунктах [5].  

Згідно з даними Державної служби статистики у Вінницькій області з 

періоду 2011-2015 року обсяги реалізованої промислової (харчової) продукції 

та послуг наданих у готельно-ресторанних комплексах зросли на 15% і 

складають 70 % у порівняні з іншими галузями і у сумі складають 29832 тис. 

грн. (рис. 1). Це свідчить про доцільність розвитку і фінансування готельно-

ресторанних комплексів, так як в сукупності це приносить не малі доходи в 

економіку як країни, так і місцевості, тому як ресторани співпрацюючи з 

поставника і малими підприємцями фінансують і їхню діяльність. 
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Рисунок 1. Обсяги реалізованої промислової продукції (харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів, товарів, послуг) у готельно–ресторанних 

комплексах у Вінницькому регіоні  у 2011-2015 роках 

 

В зв’язку з інтеграцією України до світової спільноти постає питання 

про можливу конкурентоспроможність готельних послуг на ринку, 

вдосконалення рівня результативності процесів у готельному бізнесі, та 

оцінку аналітичних досліджень. Виникає потреба в дослідженні сучасного 

стану ринку готельних послуг на теренах нашого регіону. Потрібно 

проаналізувати не лише те, що являє собою готельна індустрія сьогодні, а й 

проаналізувати сам попит на готельні послуги в регіоні, зазначити що 

впливає на стан ринку, прослідкувати самі туристичні потоки в цілому, 

зробити висновки виходячи з даних. 

На основі статистичних досліджень готельного господарства у 

вінницькому регіоні проаналізовано кількість готельних господарств та 

кількість розміщених ними осіб (табл. 1).  

Таблиця 1. Кількість готельних господарств та розміщених ними осіб з 

періоду за 2011 – 2016 рр.[7] 
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Рік 
Кількість готелів та аналогічних 

засобів розміщування 

Кількість розміщених, 

осіб 

2011 46 55572 

2012 61 85115 

2013 72 74140 

2014 73 79306 

2015 75 78881 

2016 75 77990 

.  

За інформацією, наданою Державною службою статистики, чітко 

прослідковується тенденція збільшення кількості готелів за останні роки, 

однак рівень завантаженості готелів зі зростанням чисельності не 

збільшується, а навпаки в відсотковому відношенні зменшився на 14%.  

Дохідність номерів в готелях Вінницького регіону з 2015 року знизилася 

майже вдвічі порівняно з 2012 роком. Ця тенденція певною мірою зв’язана з 

воєнними діями на сході країни.  

Сучасна політична та економічна криза в Україні окупація Автономної 

Республіки Крим та жорстока війна на сході спричинили значне зменшення 

кількості туристів не лише в Україні в цілому, а й нашого регіону зокрема. У 

сфері в'їзного та внутрішнього туризму готельний сервіс містить у собі цілий 

комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає 

перспективи розвитку туризму в Україні в цілому, і конкурентоспроможного 

у світовій системі туристичного бізнесу. Туристичні послуги будуються на 

принципах сучасної гостинності, що підвищує їх роль у розвитку 

вітчизняного туризму, а також ставить певні завдання в системі підготовки 

кадрів для туристично-готельного сервісу [8]. В таблиці 2 представлено 

офіційно зареєстровані внутрішні та зовнішні туристичні потоки на території 

України в цілому. 

Таблиця 2. Туристичні потоки 

Роки 
Кількість 

туристів в 
Із загальної кількості туристів: 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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України 
іноземні 

туристи 

туристи-громадяни 

України, які виїжджали за 

кордон 

внутрішні 

туристи 

2011 26383 17 13583 12783 

2012 25878 52 18064 7762 

2013 29606 15 21308 8283 

2014 20744 – 14553 6191 

2015 22748 42 13580 9126 

2016 27485 – 17550 9935 

 

Спираючись на дані експертних досліджень готельного господарства 

зниження туристичного потоку призвело до підвищення рівня конкуренції 

між готелями за платоспроможного клієнта. Відбулось значне переважання 

пропозицій на готельні послуги над реальним попитом. Згідно з даними ВТО, 

середня завантаженість у готелях світу становить 65–75%. В Україні цей 

показник коливається від 13%, а у Вінницькій області до 35%.  

Жорстка конкуренція між представниками готельних послуг потребує 

уміння формувати стійку і дієву конкурентну перевагу та розробляти 

ефективні заходи з просування своїх послуг. Для повноцінного 

функціонування закладів готельного господарства потрібно здійснювати 

стратегічно обґрунтовані заходи з просування послуг гостинності, надання 

ресторанних, розважальних та інших додаткових послуг. Передусім 

необхідно визначитися із цільовою аудиторією, наданні послуг 

внутрішньому потоку туристів, просування готелю на зовнішніх ринках, 

наявність в готелі англомовного персоналу, зменшення ціни проживання 

оскільки економічна криза суттєво впливає на платоспроможність українців.  

Серед заходів, що можуть позитивно вплинути на розвиток галузі з 

розміщення та надання готельних послуг, є популяризація Вінничини як 

туристичної окраси України як за межами, так і всередині країни.  

Нестабільна економічна і політична ситуація впливають на рівень 

конкурентоспроможності готельних послуг в Україні та значно знижують 
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внутрішній потік туристів, що впливає не лише на якість надання послуг 

гостинності, а й на існування та функціонування закладів в цілому.  

Таким чином, основною особливістю сучасних закладів готельного 

господарства повинна бути їх локальність за характером діяльності, 

спрямованість на регіональний ринок, на задоволення індивідуальних потреб 

споживачів i, як наслідок, - наявність достатньої кількості закладів даного 

господарства на ринку. При створені кожного закладу повинен 

використовуватись індивідуальний підхід до об’єкту проектування та 

проводитись маркетингові дослідження, що дає можливість визначити 

специфіку конкретного регіонального ринку.  
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РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

У статті розглядаються основні теоретичні підходи до формування 

інтеграційних процесів в управлінні підприємств туристичної галузі. 

Виявлено актуальність завдань щодо формування та впровадження новітніх 

організаційно-управлінських засад в управлінні підприємств туристичної 

галузі у зв’язку з входженням України до високорозвиненого соціально-

економічного, культурного й правового поля Європи та світу. Досліджено 

напрямок і динаміку процесів інтеграції в туристській сфері, їх вплив на 

діяльність національних туристичних компаній та розвиток процесів 

міжнародної інтеграції 

Ключові слова:інтеграційні процеси, міжнародний туризм, туристична 

галузь, конкуренція, глобалізаційні процеси, туристичні послуги, 

міжнародний стратегічний альянс. 

Туризм – одна з найбільш високо прибуткових і інтенсивно розвинених 

галузей світової економіки. На частку туристичної індустрії припадає 

близько 7% загального обсягу інвестицій, 10% світових споживчих витрат і 

третину світової торгівлі послугами. За даними Всесвітньої ради з подорожей 

і туризму (Всесвітня рада подорожей і туризму), світова індустрія подорожей 

в даний час виробляє товарів і послуг на загальну суму близько 7 трлн. дол. в 

рік і, за наявними прогнозами, в найближчі 10 років приріст обсягів 

виробництва в даній галузі буде складати не менш 4,6% щорічно [1]. 

У більшості країн світу на частку туризму припадає близько 10% ВНП, 

світових інвестицій, всіх робочих місць і споживчих витрат. Його розвиток 

надає стимулюючу дію на багато секторів економіки: транспорт, зв'язок, 
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торгівлю, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 

народного споживання. 

Проблемам дослідження теорії і практики розвитку міжнародного та в 

цілому туризму присвячено значну кількість робіт вчених різних шкіл і 

напрямків. 

Міжнародний туризм в контексті розвитку системи світогосподарських 

зв'язків вивчається в працях Е.Ф. Авдокушин, Е.С. Акопова, А.С. Булатова, 

В.Ю. Воскресенського, А.П. Кірєєва, В.В. Полякова, Р.К. Щеніна та ін. 

Питання економіки туризму, його бізнес-напрямках присвячені роботи І. 

Т. Балабанова, А.І. Балабанова, Г.А. Бондаренко, Г.Н. Бургонова, Ю.Ф. 

Волкова, А.П. Дурович, М.А. Жукової, Н.І. Кабушкин, НА. Каморджанова, 

В.А. Квартальний, Т.Л. Тимохіної, Е.Е. Філіповський, А.Д. Чудновський. 

Розвиток тенденцій глобалізації світової економіки породило ряд нових 

явищ і процесів в туристській сфері: виник глобальний ринок туристичних 

послуг, зросла інтенсивність процесів інтеграції між підприємствами і 

організаціями туристської сфери, що належать різним країнам світу і, 

нарешті, найбільш динамічною областю розвитку туристичних послуг став 

міжнародний туризм. 

Названі обставини актуалізували проблеми розвитку української 

туристської сфери та ефективної інтеграції її в систему світогосподарських 

зв'язків. Уже в 1990-х рр. Україна розпочала формування національного 

туристичного ринку, який активно стає частиною міжнародного. 

Метою статті є виявлення та узагальнення світових тенденцій розвитку 

інтеграційних процесів в міжнародному туризмі, обґрунтування з їх 

урахуванням пропозицій з інформування споживачів туристичних послуг 

щодо можливостей підприємств туристичної галузі. 

У XXI столітті туризм як форма міжнародних економічних відносин 

став однією з найбільш динамічно розвинених і перспективних галузей 

господарства і грає все більш істотну роль, як у світовій, так і в національній 

економіці. Надходження від міжнародного туризму в світовому ВВП 
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становить 3,6%, а з урахуванням пов'язаних з туризмом галузей - 10,3%. У 

сфері туризму і сполучених галузях в 2016 році  працювали 234305 млн. осіб, 

тобто 8,7% світової зайнятості. За оцінками фахівців WTTC, перше місце за 

цим показником займають країни східної Азії, друге - держави Південної 

Азії. В Європі прямо або побічно в сфері туризму і подорожей задіяні 24 300 

тис. осіб. На частку туризму припадає близько 11% світових споживчих 

витрат. Лідери за видатками туристів США, є Японія, держава Євросоюзу, 

Канада і Мексика [1].  

За прогнозами в 2017 році витрати на туризм збільшаться вдвічі, 

відповідно внесок туристичної сфери в світовій економіці досягне більше 12 

млрд .дол. Зростання попиту на туристичні послуги очікується в районі 4,2-

4,6% щорічно, утворюючи стійко зростаючий ринок [2, с.210]. 

Ринок туристичних послуг має ряд особливостей. Це, перш за все, 

специфіка предмету купівля-продаж – туристичний продукт, обумовлений 

багатогалузевий характер і нерозривність процесу його виробництва і 

споживання, мінлива якість, нездатність до зберігання. Цей ринок 

відрізняється також високою еластичністю (індивідуальність запитів 

споживачів, високий ступінь їх диференціації, найчастіше значна 

віддаленість попиту за часом і місцем від туристичної пропозиції). 

Пропозиція на ринку туристичних послуг характеризується тим, що 

товари і послуги мають потрійний характер. Це –  природні ресурси, створені 

ресурси і забезпечують їх використання послуги. У свою чергу, з боку 

попиту цей ринок характеризується значною диференціацією споживачів по 

матеріальним можливостям, віком, цілям і мотивами поїздок. 

Крім традиційно характерних для ринку покупця і продавця в механізм 

туристичного ринку включено значну кількість посередницьких ланок, які 

забезпечують зв'язок попиту і пропозиції. 

Нарешті, ринок туристичних послуг відрізняється своєрідністю 

інфраструктури, що включає власне об'єкти надання туристичних послуг, 

кошти розміщення туристів, об'єкти громадського харчування, транспорт, 
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причому останні обслуговують не тільки туристів, але і інших суб'єктів, що 

не мають відношення до туризму. 

Під дією тенденцій глобалізації формується глобальний ринок 

туристичних послуг, який визначається нами як сформувалася в планетарних 

масштабах сфера міжнародного виробництва і руху туристичних послуг, в 

рамках якої формуються не тільки глобальний попит і пропозиція, а й 

встановлюються єдині міжнародні стандарти діяльності та світові ціни на 

туристичний продукт. Найважливішою передумовою функціонування цього 

ринку є міжнародні системи інформації і комунікацій. 

Глобалізація в туристській сфері – це процес різкого посилення 

міжнародних туристичних потоків, потоків послуг, капіталу, інформації та 

технологій, наслідком якого стає посилення взаємозв'язків і взаємодії 

підприємств і організацій туристичного бізнесу в світовому масштабі, а 

також виникнення глобальних форм його інтеграції.  

Поряд із загальними рисами вона має виражену специфіку, багато в 

чому пов'язану зі своєрідністю турпродукту, який являє собою комплекс 

послуг, що надаються підприємствами та організаціями різних сфер і галузей 

діяльності. У зв'язку з цим, більшість ТНК, що працює на ринку туристичних 

послуг, за створеним галузевим принципом –  готельний, ресторанний бізнес, 

транспорт та ін. 

У числі найбільш відомих міжнародних готельних мереж, керованих з 

США, система франчайзингу відносяться Hospitality (4400 готелів і 435000 

номерів в 6 країнах), Holiday Inn Worldwide (2031 готелів і 365309 номерів в 

62 країнах), Best Western International (3401 готелів і 276659 в 60 країнах), 

Marriott Hotel (2600 готелів і 500000 номерів в 27 країнах), Hilton (більше 800 

готелів в 27 країнах), ITT Sheraton (417отелей і 129937 номерів в 61 країні). 

Серед інших країн можна відзначити Францію (Accor, Club Mediterranee), 

Великобританію (Forte Hotels, Hilton International), Німеччину (Robinson Club 

GmbH), Іспанію (Grupo Сол Мелія) [2, с.208]. 
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Разом з тим, потреба в розширенні ринку готельного бізнесу сприяє 

встановленню партнерських зв'язків з підприємствами і організаціями інших 

галузей. Партнерські угоди укладаються, наприклад, з онлайновими 

компаніями і турагентствами (Expedia. Inc., Hotels.com, Priceline.com, Los-

Angeles.com та ін). Метою таких угод є збільшення обсягів продажів, в тому 

числі через Інтернет, який набувають все більшої популярності в світі. Як 

показує статистика останніх років, в мережі представлено близько 80 млн. 

готельних номерів, а число продажів через Інтернет становить до 10% від 

загального обсягу. 

Процеси транснаціоналізації проявляються також в ресторанному бізнесі 

(McDonalds, Pizza Hart, Сбарро, Рок, Wag мама, П'ятницю, Бірс трубка, 

Федеріко Фелліні та ін.). У своїй більшості міжнародні ресторанні мережі 

об'єднують підприємства, так званий, швидкий сервіс (швидке 

обслуговування). Даний формат має на увазі швидку подачу страв і тривале 

перебування відвідувачів у ресторані, що відрізняє швидке обслуговування 

від традиційних фаст-фуд. 

Найважливіша особливість міжнародних ресторанних мереж полягає в 

тому, що всі підприємства, розташовані за межами країни базування, є 

франчайзинговими. Потенційні франчайзери з інших країн, при цьому, 

повинні мати стаж ефективного управління рестораном, досвід в області 

комерційної оренди або розвитку нерухомості, максимальна відповідність 

міжнародним стандартам роботи. Претендент повинен бути також 

зацікавлений в масштабному розвитку мережі у себе в країні. 

Приклади транснаціоналізації в туроператорської секторі є німецькою 

збутовою мережею TUI, британська компанія «Фест Чойс Холідейс», 

швейцарський «Куоні» і французький «Клуб Мед». Ці компанії – найбільші 

холдинги, провідна туроператорська діяльність в різних країнах світу через 

розташовані там дочірні компанії та філії. 

Однак, серед міжнародних перевізників, обслуговуючий туристичні 

поїздки, виражені тенденції до транснаціоналізації не зазначені. Прикладом 
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ТНК в області авіаперевезень може служити, мабуть «Стар Альянс», який 

об'єднує німецькі, шведські, канадські і бразильські авіалінії. Більшість 

компаній залишається національними, хоч і беруть участь в міжнародному 

співробітництві за допомогою встановлення партнерських угод. Найбільш 

поширена форма такої співпраці – членство в міжнародних асоціаціях –  

Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Міжнародної організації 

повітряного транспорту (IATA), Міжнародному Союзі автомобільного 

транспорту (MCAT-IRU). 

Завданнями асоціацій перевізників є розробка єдиних стандартів 

обслуговування і контроль за їх дотриманням, забезпечення координації та 

безпеки перевезень, професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації 

кадрів, інформаційна підтримка та ін. Діяльність даних асоціацій 

фінансується урядами країн учасниць. 

Поряд з внутрішньогалузевою співпрацею перевізників співпрацює з 

інтернет компаніями, що забезпечують доступ до комп'ютерних систем 

резервування. При цьому, авіа- і залізничні компанії, фірми з оренди 

автомобілів платять внесок для включення в бази даних. 

В останні роки встановлюється тісні взаємини між авіалініями і 

готелями, що призводить до виникнення корпорації з конгломеративним 

типом інтеграції. Причина цього криється в тому, що авіалінії хочуть бути 

впевнені, що їх пасажири будуть розміщені в містах, які вони обслуговують. 

Наприклад, транспортний концерн Allegis включає авіакомпанію United 

Airlines, компанії з оренди автомобілів – Hertz і є співвласником готельних 

мереж Hilton і Westin [3, с.54]. 

Формування галузевих інтеграційних і партнерських об'єднань є 

необхідними, але недостатньою умовою для забезпечення ефективного 

функціонування туристичної галузі.  

Діяльність галузевих ТНК і партнерських об'єднань, що беруть участь в 

створенні турпродукту, потребує в управлінні та координації. У відповідь на 

цю потребу виникли керуючі компанії, до числа яких належить компанія 
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«Амадеус RMS (система управління доходами)» - визнаний лідер в розробці 

інформаційно-технологічних, управлінських і дистрибутивних рішень для 

індустрії туризму. Її клієнтами є 49 міжнародних готельних мереж, понад 

1000 готелів, залізничні та авіакомпанії, компанії з оренди автомобілів, 

страхові провайдери і туроператори. 

Головний офіс компаній, що визначає загальнокорпоративні, 

маркетингові і фінансові стратегії, знаходяться в Мадриді (Іспанія); Центр 

розвитку продуктів – в Ніцці (Франція); Центр обробки інформації – в 

Ердінге (Німеччина). Є регіональні офіси в Майамі, Буенос-Айресі та 

Бангкоку. Послуги, які пропонує компанія «Амадеус», діляться на чотири 

групи: дистрибуція ресурсів, інструменти продажів і електронна комерція, 

управління бізнес-процесами, консалтингові послуги [4, с.112]. 

Уявлення про інтеграційні процеси в туристській сфері узагальнені і 

формально інтерпретовані на рисунках 1 і 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема функціонування міжнародного стратегічного альянсу 

в сфері туризму [5] 
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Рисунок 2. Типи міжнародних інтеграційних і партнерських об'єднань в 

туризмі [5] 

Розвиток міжнародного туризму відіграє важливу роль у вирішенні 

соціальних проблем не тільки країн, але і окремих територій. При 

ефективному функціонуванні регіонального туризму послужить фактор 

економічних (джерело поповнення регіонального бюджету), соціальні (спосіб 

відтворення життєвих сил людини і компонент високої якості життя), 

соціально-економічні (забезпечення зайнятості) і культурна (спосіб 

трансляції знань і збереження культурних традицій) розвитку, забезпечить 

зростання якості трудового потенціалу та оптимізацію соціального клімату в 

регіоні, підвищення його іміджу, розширення міжрегіональних та 

міжнародних контактів. 

Отже, визначені на основі існуючих специфічних організаційних форм 

(галузеві ТНК, асоціації, міжгалузеві партнерські об'єднання на чолі з 

керуючою компанією) і інструменти (об'єднання брендів, створення нових 

підприємств за межами країни базування; впровадження загальних правил і 

стандартів, що підтримують фірмовий стиль обслуговування клієнтів по 



688 

всьому світу. Визначено широке використання передових інтернет-

технологій) міжнародної інтеграції та співпраці в туристській галузі, що 

дозволяють розкрити специфіку даного процесу і створити основу для 

розробки та реалізації ефективної стратегії інтеграції туристичної галузі 

України в світовому ринку туристичних послуг. 
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В статті проаналізовано основні методи управління персоналом, 

представлені в працях вітчизняних та закордонних вчених. Зазначено про 

необхідність пошуку інноваційних методів управління персоналом як 

стратегічним ресурсом підприємств індустрії гостинності в сучасних 

умовах господарювання. Запропоновано ряд методів активізації творчості 

та пошуку інноваційних ідей серед персоналу з метою диверсифікації послуг 

підприємств індустрії гостинності та підвищення їх 

конкурентоспроможності. Зроблено висновки щодо необхідності переходу 

на нове бачення ролі працівників в діяльності сервісних організацій і пошуку 

методів активізації їх потенціалу.  

Ключові слова: методи управління, персонал, індустрія гостинності, 

інновації.  

Постановка проблеми.  В епоху ринкових відносин та інтенсифікації 

розвитку підприємств індустрії гостинності, жорстку боротьбу витримують 

лише ті компанії, які можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне 

обслуговування. В свою чергу якість обслуговування напряму залежить від 

наявності правильно-скерованого та професійно-підготовленого персоналу. 

Для сучасного управлінця підприємств індустрії гостинності стає 

надзвичайно актуальним питання щодо пошуку найбільш ефективних 

методів управління персоналом, максимізація використання його потенціалу 

задля забезпечення продуктивної роботи підприємства, підвищення його 

конкурентоспроможності та прибутковості. Управлінець повинен розуміти, 

що на нього працюють люди, які мають різні здібності, характери та звички, 

тому він має ставитися до своїх працівників як до особистостей, і саме ці 

фактори в першу чергу повинні впливати на організацію роботи підлеглих 

[1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління персоналом 

організації присвячено велику кількість наукових досліджень вітчизняних і 

закордонних вчених. Значну увагу методології управління персоналом в 

умовах ринкової економіки приділяють у своїх роботах вітчизняні вчені: 
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Богиня Д.П., Булгакова А.К., Веснін В.Р., Віханський О.С., Волкова О.В., 

Данюк В.М., Кузнецова Т., Наумов А.И., Петюх В.М., Сокольський М., 

Цимбалюк С.О. та інші. Серед видатних закордонних вчених 

фундаментально досліджена система управління персоналом підприємства в 

працях Каплана Р.С., Нортона Д.П., Рамперсада Х.К., Сінка Д.С. та інших. 

Незважаючи на те, що тема управління персоналом досліджена досить 

глибоко, існує цілий ряд сучасних аспектів цього напрямку, які  поки що не 

знайшли ефективного вирішення. 

Постановка завдання. Умови ринкової економіки в нашій країні вимагають 

зміни підходу до управління персоналом від його розуміння як 

функціональної складової управлінської та виробничої ланки підприємства 

до вивчення та оптимізації його як стратегічного ресурсу зі значним та 

високоефективним потенціалом, який включає професійні компетенції, 

здатність до розвитку, творчість та креативні ідеї. Особливої актуальності це 

питання набуває для підприємств індустрії гостинності з огляду на 

підвищену роль персоналу в досягненні ефективності їх господарської 

діяльності. Послуги, що пропонуються підприємствами туризму, готельного 

та ресторанного господарств потребують безпосереднього контакту 

персоналу з клієнтом, що значно підвищує вимоги до його професійної 

компетентності, комунікабельності, культури та творчості у вирішенні 

ситуативних проблем з клієнтом. Окрім цього, персонал підприємств 

індустрії гостинності, маючу значну практику спілкування з клієнтом в 

різноманітних умовах та ситуаціях, є значним джерелом ідей щодо 

підвищення ефективності функціонування підприємства та задоволення 

вимог споживачів. Розуміння цього, ставить перед сучасними управлінцями 

завдання пошуку нових методів управління персоналом з метою максимізації 

використання його потенційних можливостей, креативних ідей для 

підвищення конкурентного статусу  підприємства на вітчизняному та 

міжнародному ринку послуг гостинності. 
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Виклад основного матеріалу. В наукових працях вітчизняних та закордонних 

вчених пропонується ряд методів ефективного управління персоналом. До 

класичних методів відносять: 

- адміністративні (ґрунтуються на владі, дисципліні та покаранні, 

відомі в історії як «метод батога»; вони спираються на адміністративну 

підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої ієрархії управління; 

орієнтуються на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність трудової 

дисципліни, почуття обов'язку, культура трудової діяльності; діють через такі 

механізми: правові норми, інструкції, організаційні схеми, нормування, 

накази, розпорядження, які використовуються в процесі оперативного 

управління); 

- економічні (базуються на використанні економічних стимулів і відомі 

як «метод пряника»; за їх допомогою здійснюється матеріальне 

стимулювання колективу, окремих працівників; це – економічні нормативи 

діяльності, система матеріального заохочення, участь у прибутках і капіталі, 

премії); 

- соціально-психологічні (засновані на використанні моральних 

стимулів до праці і впливають на персонал за допомогою психологічних 

механізмів з метою переведення адміністративного завдання в усвідомлений 

обов'язок, внутрішню потребу людини; цього можна досягти через: 

формування колективу, створення нормального психологічного клімату й 

творчої атмосфери; особистий приклад; задоволення культурних і духовних 

потреб працівників; встановлення соціальних норм поведінки і соціального 

стимулювання розвитку колективу; встановлення моральних санкцій і 

заохочення; соціальний захист) [1]. 

Більш сучасні методи управління  пропонують використання так 

званих 3-х стилів: 

- стиль участі (пояснити чому працівник важливий у команді, створити 

відчуття власної значущості; застосовується для нових членів команди та 

працівників низових ланок); 
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- стиль безпосереднього керівництва (дати працівникам відповідь на 5 

запитань Що?Де?Як?Чому?Коли?; працівники повинні знати що повинні 

робити, які їхні обов’язки, коли робота повинна бути завершена; як приклад, 

цей метод часто застосовується в організації роботи працівників клінінгових 

служб готельних підприємств); 

- стиль командної роботи (обмін досвідом, спільне вирішення проблем, 

колективні поради; як приклад, застосовується при організації банкетів і 

подібних заходів в ресторанах) [2].                

Останнім часом значної популярності серед багатьох компаній 

індустрії гостинності, особливо в корпоративному секторі, набула ідея 

сприйняття персоналу як стратегічного ресурсу. Для ефективного управління 

цим ресурсом необхідно максимально використовувати його явний та 

прихований потенціал. Основу даного потенціалу складає не тільки 

професійна майстерність, а й здатність до творчості, до креативного 

мислення та генерації нових ідей. Саме останні складові можуть стати 

вагомим фактором підвищення конкурентоспроможності підприємства та 

розширення сегменту потенційних споживачів. 

 До сучасних методів пошуку інноваційних ідей серед персоналу 

можна віднести наступні [3]: 

«Альтер-его» (вирішення будь-якого питання з точки зору відомої 

людини). Для того, щоб вирішити конкретну проблему за цим методом, 

необхідно подивитись на неї очима історичної особи, персонажу книги, 

видатного спеціаліста в певній сфері, відомого корпоративного лідера. 

Застосування цього методу дозволяє спрогнозувати рішення, 

використовуючи стиль та ідеї відомих особистостей. 

«Сесія питань» (мозковий штурм, мінімум критики, максимум свободи 

думки). Представляє собою обговорення ряду попередньо сформульованих 

питань у форматі мозкового штурму (брейнстормінгу) з повною свободою 

висловлювань думок без обтяження критикою. 
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«Символ» (представлення проблеми чи питання певним символом, 

який максимально відповідає цій проблемі; кожний елемент символу може 

бути відповіддю на питання). За цією методикою керівник формулює 

проблему та пропонує групі працівників придумати аналогію у вигляді 

певного символу, який би максимально відповідав висунутій проблемі по 

суті та характеру. За складеним списком атрибутів даного символу група 

продумує способи їх застосування для вирішення проблеми. 

«Виклик» (керівник формує уявну проблему, а персонал повинен 

вирішити її без будь-якої допомоги). За цим методом керівник кидає виклик 

підлеглим, випливаючи на їх підсвідоме бажання довести свою спроможність 

самостійно вирішувати проблеми та приймати рішення. 

«Метод SCAMPER» (вирішення проблеми шляхом заміни, комбінації, 

адаптації, модифікації, застосування, ліквідації, створення протилежності). 

Назва методу включає перші букви дій, які потрібно зробити персоналу над 

продуктом, послугою чи явищем в організації. Це дозволить знайти безліч 

несподіваних ідей для модифікації існуючих та створення нових продуктів чи 

послуг.  

«Метод провокацій» (пошук вигоди від незвичайних, навіть безглуздих 

ідей). Цей метод сприяє генеруванню серед персоналу ідей, які виходять за 

межі стандартних моделей мислення і особливо корисний, коли підприємство 

хоче створити абсолютно новий товар, розпочати новий бізнес. 

«Рефреймінг» (використовується для вирішення важливих бізнес-

проблем). Найбільш поширеною формою рефреймінгу є оцінка працівниками 

проблеми з точки зору людей різних професій. Керівник доручає підлеглим 

грати різні ролі при критичній оцінці різних складових продукту чи послуги 

підприємства та вислуховує їх думку, фіксуючи нові ідеї. 

«Метод інверсії» (пошук раціональних рішень проблеми при аналізі 

протилежного завдання). За цим методом керівник ставить перед підлеглими 

завдання, протилежне тому, яке він хоче вирішити. В результаті можна 

отримати перелік дій та рішень, які не допустимі для даного продукту чи 
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послуги і використати ці знання для їх покращення. Цей метод дозволяє 

працівникам побачити те, чого б вони не помітили при прямому 

формулюванні проблеми. 

Ще одним нестандартним методом пошуку інноваційних ідей є 

використання чотирьох, так званих «лінз сприйняття», кожна з якої 

представляє собою нову точку зору на бізнес, клієнта та зовнішнє 

середовище . 

Перша «лінза» - це заперечення стереотипів, які протягом багатьох 

років діють у компанії чи взагалі туристичній сфері в цілому. Більшість 

проривних інновацій виникають, саме завдяки цьому. Іноді важко 

відмовитись від установлених правил і порядку, тому  існують такі методи 

подолання стереотипів: виявлення догми (складання переліку найважливіших 

передумов, які використовує компанія в повсякденній діяльності; виділення 

їх у списку стереотипів, розуміння чому вони існують, спроба замінити їх на 

альтернативи), пошук абсурдності (погляд на свій бізнес очима клієнта, це 

дозволяє знайти дрібниці, які для клієнта є абсолютно абсурдними; в 

результаті народжується нова ідея для покращення результатів своєї 

діяльності), прийняття «екстремальних» рішень, пошук можливості для «і» 

(здатність компанії не ставити клієнта перед вибором, наприклад взяти 

старіше, але дешевше, чи новіше, але дорожче, а запропонувати йому такий 

варіант, в якому б клієнт був у виграші з будь-якого боку) [4]. 

Другою «лінзою» є виявлення і комбінування трендів, що являє собою 

аналіз тенденцій не лише своєї сфери діяльності, але й демографічної, 

технологічної, геополітичної та інших сфер. Для того щоб успішно 

використати цю «лінзу» необхідно звернути увагу на зміни зовнішнього 

середовища і виявити його вплив на бізнес. Це можливо здійснити, 

виконуючи такі дії: йти туди, де ще не було конкурентів (самостійний аналіз і 

дослідження певної послуги, чи ринку, які в майбутньому зможуть 

приносити чималий прибуток); посилювати слабкі сигнали (помітивши зміни 

і нові тренди на ранніх стадіях, слід взяти їх до уваги і діяти радикально); 
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досліджувати контекст (детальне вивчення змін і нових трендів, для того щоб 

чітко розуміти як їх розвивати); шукати взаємозв’язки (після пошуку, аналізу 

трендів, слід знайти взаємозв’язок між ними і скомбінувати їх) 

Третя «лінза» - актив в роботу, поєднання ключових активів і 

компетенцій, кожна з яких може надати нові можливості для розвитку, а не 

виокремлення в бізнесі ряду підрозділів.  Наприклад, компанія Дісней 

зрозумівши, що вона є світовим провайдером «тривимірних розваг» (їхні 

тематичні парки - актив), використала дану компетенцію для створення 

мюзиклів та театральних постановок з мультяшними героями. Це стало 

можливим після того, як компанія визначила чим вона володіє і використала 

свої ресурси для створення нового продукту [5].             

І четверта «лінза» - неявні потреби клієнтів, тобто це дослідження 

бажань клієнтів шляхом прямого спостереження (без анкетування і 

опитування), складання карти клієнтського досвіду (записи самими 

клієнтами своїх вражень з чітким зазначенням недоліків і переваг), аналогії з 

других галузей (використання в своєму бізнесі досвіду компаній зовсім з 

іншої сфери діяльності), краудсорсінгу (використання «розуму тисяч людей», 

тобто створення інтернет-форумів і соціальних мереж, де люди самі зможуть 

запропонувати нові ідеї і виразити думки; проте слід фільтрувати те, що 

пропонує «натовп», адже це може призвести до створення чогось абсурдного 

і провального) [6]. 

Таким чином, чотири «лінзи сприйняття» представляють собою 

будівельні блоки для народження нових революційних ідей, проривів, 

проектів у будь-якій ланці бізнесу і їх використання у повсякденній роботі 

підприємств індустрії гостинності може призвести  до її значного розвитку, 

освоєння нових ринків збуту, задоволення потреб споживачів та піднесення 

підприємств на новий рівень. 

Для ефективного управління персоналом менеджер повинен вміти 

розпізнавати креативний потенціал та роль особистості працівника в 

інноваційних процесах, знати його мотиваційні установки, вміти їх 
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формувати та направляти згідно із завданнями, що стоять перед 

підприємством індустрії гостинності. Численні дослідження вказують на те, 

що працівники, націлені тільки на прибуток, не особливо схильні до 

креативності. Відомий дослідник Тереза Амабайл сформулювала 

«внутрішній мотиваційний принцип креативності», який полягає в тому, що 

люди більш креативні, коли вони мотивуються інтересом до роботи та 

отриманим від неї задоволенням, а не тільки грошима. Тому управлінець 

повинен вміти переконувати працівників у тому, що бажання як можна 

скоріше отримати прибуток є небезпечним для інноваційного процесу, або 

взагалі не залучати до цього процесу працівників, зацікавлених тільки у 

доходах.  

Висновки з даного дослідження. Різноманітність методів управління 

персоналом та активізації їх інноваційного потенціалу з одного боку дає 

значні результати, а з іншого створює ряд нових управлінських проблем, 

через те, що не дають стандартних схем дій в різних ситуаціях та конкретної 

прив’язки кожного методу до ситуативних завдань. Висококваліфікований 

управлінець повинен вміти обирати саме ті методи пошуку інноваційних 

ідей, які будуть найбільш продуктивними в певному середовищі і для 

конкретних працівників. Окрім цього, кінцевий результат в значній 

мірі  залежить від того, наскільки менеджер зумів розпізнати явні та 

приховані здібності своїх працівників і дав можливість кожному з них 

приймати участь в інноваційній діяльності. Отже, сучасний процес 

управління персоналом містить у собі комплекс інноваційних механізмів, 

організованих навколо взаємодії працівників, активізації творчого потенціалу 

персоналу, інтеграції його зусиль на досягнення поставлених цілей. Саме 

розвиток креативності та інноваційного мислення персоналу сучасних 

підприємств індустрії гостинності може стати їх ключовою компетенцією та 

фактором виживання у конкурентній боротьбі. 
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Тимчишина І.А. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

У статті досліджено туристичну рекламу як форму комунікації, 

охарактеризовано її комунікативні властивості, канали поширення 

інформації у сфері туризму, визначено місце туристичної реклами в теорії 

комунікації. 

Ключові слова: туристична реклама, комунікації, види реклами,  «директ 

мейл», фантазійна реклама, індивідуальний образ фірми, маркетинг подій, 

реклама іміджу фірми. 

Протягом останніх років туристична галузь в Україні досягла особливої 

активності і зараз перебуває на вершині популярності. Цьому особливо 

сприяє постійне оновлення змісту і форми рекламної продукції. 

У наукових розвідках дотепер відсутні ґрунтовні дослідження специфіки 

рекламних комунікацій в туристичній сфері. Тому об’єктом пропонованої 

статті є рекламні продукти та послуги в комунікаційній діяльності турфірм. 

Мета статті полягає в з’ясуванні місця туристичної реклами в теорії 

комунікації загалом та її ролі в комунікаційній діяльності турфірми.  

Туристична реклама як форма комунікації залишається найбільш 

переконливим і досить дешевим способом інформування потенційних 

споживачів про конкретний товар (продукт) чи послугу. Рекламуючи 

продукти та послуги, туристична фірма публічно подає відомості про свої 

можливості шляхом використання художніх, технічних і психологічних 
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прийомів, що забезпечує швидке і надійне просування таких продуктів і 

послуг на ринку.  

У галузі туризму застосовують такі види реклами:  

– початкова – використовується для ознайомлення уже існуючих 

споживачів з новим туристичним продуктами або послугами шляхом 

повідомлення про якість, ціну, спосіб споживання, місце проведення 

туристичні акції;  

– конкурентна – відбувається виділення рекламованого туристичного 

продукту з великої кількості аналогічної продукції, що пропонується 

туристичними фірмами-конкурентами;  

– зберігаюча – забезпечує підтримку високого рівня попиту на раніше 

рекламований туристичний продукт [3]. 

Туристична реклама займає особливе місце в теорії комунікації. Її 

комунікативні властивості зашифровані в абревіатурі AIDA, яка є однією із 

найпоширеніших моделей рекламного звернення, запропонована у 1896 році 

М. Е. Левісом – автором багатьох праць з рекламної масової комунікації:  

1. A (attention – увага) – звернення повинно привернути увагу туриста 

формою, зовнішнім виглядом, яскравістю, незвичністю;  

2. І (interest – інтерес) – звернення повинно пробудити в адресата інтерес 

завдяки вміщеними у ньому інформації та ілюстраціям;  

3. D (desire – бажання) – звернення повинно викликати бажання придбати 

рекламований тур на підставі виділення в тексті найпривабливіших 

властивостей турпродукту (маршрут, програма, пакет послуг, ціна);  

4. A (action – дія) – звернення повинно спонукати туриста до дій, тобто 

придбання туристичного продукту за допомогою інформації про його 

доступність (де і як можна його придбати) [4]. 

Залежно від цілей, зумовлених конкретною ринковою ситуацією, 

туристична реклама може ефективно вирішувати такі завдання:  

– інформування (формування поінформованості і знання про нову 

послугу, конкретну туристичну подію, акцію тощо); 
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– умовляння (поступове, послідовне формування переваги, що 

відповідає сприйняттю споживачем образу турфірми та її турпродукту; 

переконання споживача, заохочення щодо вибору рекламованого 

туристичного продукту тощо);  

– нагадування (підтримка поінформованості, утримання в пам’яті 

споживачів інформації про турпродукт, нагадування, де можна його 

придбати); 

– позиціонування (перепозиціонування) товару фірми-комунікатора; 

утримання споживачів, лояльних до рекламованої марки; створення 

«власного обличчя» фірми, що відрізнялося б від образів конкурентів [7]. 

На сьогодні активно використовують такі канали поширення інформації 

про туристичні послуги або продукти: засоби масової інформації, 

спеціалізована друкована продукція, зовнішня реклама, засоби «директ 

мейл», фантазійна реклама, товарна реклама.  

Засоби «директ мейл» – це прямі рекламні звернення, поширені за 

допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, Інтернету, телефаксу та 

телефону. В туризмі вони частіше застосовуються для реклами власних 

потреб або для встановлення тривалих зв’язків з посередниками чи 

виробниками туристичних послуг і товарів.  

Фантазійна реклама – це широкий спектр звернень, які створюються 

шляхом залучення нетрадиційних рекламних засобів, наприклад: реклама на 

повітряних кулях, під час карнавалів, реклама на аудіо- та відеокасетах, 

комп’ютерних дисках. Цей канал поширення реклами є досить цікавим, 

проте не завжди вкладені кошти повертаються, тому застосовують його лише 

ті фірми, які стабільно працюють і мають широку рекламу, що поширюється 

традиційними каналами [6]. 

Останнім часом масштабним джерелом поширення туристичної реклами 

є мережа Інтернет. Туристичні агентства активно створюють свої сайти і 

просувають таким чином туристичні послуги на ринок.  
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Також важливим шляхом проходження туристичної реклами є власні 

сайти туристичних фірм чи компаній. Вони відкривають нові можливості для 

зацікавлених споживачів, зокрема отримання інформації про компанію, її 

партнерів, вартість туристичних послуг тощо. Сайти турфірм допомагають 

споживачам, не виходячи з дому, оформити відповідну заявку на певний тур, 

уточнити його вартість, а також укласти договір про надання туристичних 

послуг. Такі переваги Інтернету підвищують роль туристичної реклами як 

елементу комунікації.  

Чималі переваги має такий канал поширення інформації про туристичні 

продукти і послуги, як реклама «з вуст у вуста». Її суть полягає в тому, що 

кожен турист, який повернувся з подорожі, ділиться враженнями з родичами, 

друзями, колегами. Залежно від того, якими є ці враження, у слухачів 

формується позитивне чи негативне враження про країну, маршрут, турфірму 

загалом. Соціологічні дослідження, які проводилися за кордоном, показують, 

що майже 60 % усіх туристів у своєму рішенні про вибір поїздки 

орієнтувалися на власний досвід або на поради знайомих і родичів. Тому 

чітка організація і висока якість послуг для будь-якої турфірми є 

вирішальними факторами просування свого турпродукту на ринку.  

Для того щоб туристична реклама спонукала зацікавлених споживачів 

до певних дій, повинні реалізуватися ефекти комунікації. Насамперед треба 

визначити, які саме ефекти, тобто асоціації, пов’язані з турфірмою, повинні 

виникнути у споживачів і яку позицію повинна зайняти фірма, щоб рішення 

було позитивним. Для цього і встановлюються цілі комунікації, що для 

кожної туристичної фірми чи агенції є особистісними. Здебільшого вибір 

цілей комунікації включає такі елементи: потреба у відповідній категорії 

туристичних послуг чи продуктів, поінформованість про турфірму, ставлення 

до фірми, намір придбати тур і сприяння покупці [2]. 

У сучасному світі поведінка людини суттєво залежить від реклами. 

Варто пам’ятати, що поінформованість про рекламну продукцію ще не 

означає про її обов’язковий вибір споживачем. Навіть завдяки 
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найталановитішим комунікаційним старанням неможливо стимулювати 

вибір низькопробних рекламних продуктів чи послуг, що не відповідають 

потребам, інтересам цільової аудиторії, сформувати позитивне ставлення до 

турфірми, якщо менеджери ігнорують засади фахової культури або не 

спроможні якісно працювати. Оточена грамотною інформаційною 

підтримкою, якісно підготовлена рекламна продукція має більше шансів бути 

сприйнятою споживачем, а в ситуації альтернативного вибору – схиляти 

вагання реального споживача на свою користь. Цільова аудиторія може мати 

однаковий рівень зацікавлення до двох туроператорів, однак вибір буде на 

користь того, рівень поінформованості котрого є вищим.  

Важливими цілями рекламної комунікації в туризмі є створення, 

покращення, підтримка, модифікація та зміна ставлення цільової аудиторії до 

турфірми. Вибір цілі в конкретному випадку безпосередньо залежить від 

попереднього ставлення аудиторії до певної туристичної фірми. Вплив на 

ставлення (вибір) споживача є одним із компонентів рекламної стратегії 

турфірми. 

Тому менеджери повинні мати розроблену чітку програму дій: 

визначити первинне чи попереднє ставлення цільової аудиторії до 

туристичної фірми, потім – ймовірне (очікуване) ставлення, на створення 

якого і буде спрямована рекламна кампанія, провести порівняння та аналіз, і 

лише після цього – втілювати у практичну діяльність. Важливим у системі 

цілей рекламних комунікацій є здійснення у потенційного споживача 

правильного вибору, звичайно, на користь певної туристичної фірми. На 

функціонування комунікаційної діяльності туристичної фірми впливають у 

масовій свідомості її авторитет, стильові особливості рекламної продукції, 

використання найновіших технологій. Рекламні комунікації відіграють 

особливо важливу та принципово нову роль у сучасному бізнес-житті та 

житті звичайних людей. Спектр завдань, що повинна вирішувати реклама на 

сьогодні, оновився і значно розширився, а це вимагає від учасників процесу 

планування та проведення рекламної кампанії використання новітніх засобів, 
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високої кваліфікації та глибокого розуміння тенденцій розвитку ринку. На 

сьогодні рекламні комунікації, окрім звичайної реклами торгових марок та 

засобів просування туристичних продуктів і послуг на ринку, обов’язково 

включають такі елементи: створення індивідуального образу фірми, 

налагодження зв’язків з громадськістю, рекламу іміджу фірми, спонсорську 

діяльність, маркетинг подій, пабліситі тощо [1]. 

Індивідуальний образ фірми – це певне візуальне уявлення на основі її 

назви, логотипу, уніформи співробітників, рекламних носіїв, в тому числі 

транспорту та представницьких сувенірів, їх упаковки та інших візуальних 

символів. Розробка фірмового дизайну містить на початковому етапі вибір 

назви та логотипу фірми, який потім розповсюджується на всі інші візуальні 

атрибути функціонування компанії: представницьку продукцію, публіковані 

звіти, канцелярське приладдя, уніформу співробітників, транспорт, упаковку 

тощо. 

Налагодження зв’язків з громадськістю (PR) – це реалізація 

встановлення хороших стосунків з різними аудиторіями, пов’язаними або не 

пов’язаними з фірмою безпосередніми комерційними угодами. PR містить 

цілу низку спеціальних заходів щодо підтримки стосунків з аудиторією.  

Реклама іміджу фірми спрямована на просування її індивідуального, 

пізнаваного образу, а в деяких випадках – одночасно з її продукцією чи 

послугами.  

Спонсорство – це фінансова підтримка турфірмою різних видів 

інформаційної, суспільної, спортивної чи культурної діяльності в обмін на 

можливість демонструвати свою фірмову марку.  

Маркетинг подій передбачає фінансову підтримку лише особливо 

важливих короткотривалих заходів, а пабліситі – організацію репортажів для 

ЗМІ, ініційованих самою турфірмою і присвячених позитивному висвітленню 

її діяльності та її продукції. Якщо стратегію спонсорської діяльності буде 

розроблено вдало, то вона з успіхом може замінити звичайну рекламу зі 

значно меншими витратами [5]. 
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Висновки. Постійне оновлення каналів поширення та засобів вираження 

реклами, а також активне впровадження новітніх рекламних технологій у 

галузі туризму визначає одне із важливих місць туристичної рекламі в теорії 

комунікації. Туристична реклама займає важливе місце в теорії комунікації 

загалом і комунікаційній діяльності турфірми зокрема. Засоби вираження 

туристичної реклами реалізують такі функції комунікації як: інформаційну 

(передача інформації) та прагматичну (здатність передавати комунікативну 

установку, що в своїй основі має певний вплив на споживача). 

Рекламна продукція обов'язково повинна виконати основні 

комунікаційні функції, що сприятиме реалізації основних завдань фірми чи 

агенції у туристичній галузі. Цілеспрямовані комунікаційні впливи 

допоможуть сформувати бажані оцінки, сприйняття, реакції та поведінку 

цільової аудиторії. Чітко продумана, фахово підготовлена і проведена 

рекламна стратегія – надійний шлях до успіху запланованої справи, 

розширення кола потенційних покупців, формування іміджу туристичної 

фірми. 
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На сьогоднішній день похід у гори або проживання в наметі в лісовій 

гущавині є для людини справжнім подвигом, адже ми звикли до 

автоматичних систем, комп’ютерних технологій, транспорту і елементарних 

побутових умов, котрі забезпечують нам комфорт. Не багато хто готовий 

кинути все це і самостійно прожити якийсь час у горах або в лісі, і тим не 

менш, загротуризм в Україні сьогодні набирає нові рівні популярності. Для 

цілей безпеки, підстрахування і складання грамотного маршруту наймаються 

організатори, що займаються подібним видом туризму. Турист проживає в 

екоселі або просто сільській місцині, занурюється в подібний спосіб життя і 

під керівництвом організатора або в самостійному порядку здійснює кінні 

прогулянки, походи, виїзди на велосипеді в ліс або невеликі походи. В 

Україні існує маса місць, призначених для даного виду туризму, але в обох 

перерахованих вище пунктах лідируючі позиції займають тури в Карпати [1, 

с. 44-45] . 

http://pidruchniki/
http://pidruchniki/
http://pidruchniki.com/15410104/%20marketing/upravlinnya_komunikatsiynoyu_politikoyu_firmi
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В гайсинському районі ситуація з агротуризмом склаладається дещо 

інша, порівняно з іншими туристичними точками України. Вінниччина – 

лісостепова зона, що урізноманітнює себе багатьма місцями для такого виду 

відпочинку: рибалка, грибництво, збирання ягід та трав, кемпінги, тощо. 

Якщо говорити статистично, то слід зазначити, що кількість туристів, що 

перебувають на відпочинку в даному регіоні варіюється з року в рік, 

починаючи з 2000 по 2015 роки відповідно. 

Туристичні потоки Вінницької області з 2000 по 2015 рік 

Роки Кількість 

обслугованих 

туристів 

Із загальної кількості туристів Кількість 

екскурсантів Іноземні 

туристи 

Туристи-

громадяни 

України, що 

виїхали за кордон 

Внутрішні 

туристи 

2000 66464 1828 2825 61811 23173 

2001 36413 1506 2562 32345 24509 

2002 37104 1439 1879 33786 26407 

2003 32673 1354 2496 28823 22816 

2004 27466 2088 2097 23281 23281 

2005 29189 2527 4891 22401 19297 

2006 39346 2544 8416 28386 21068 

2007 47844 2844 11383 33584 21660 

2008 49146 2392 13795 32959 22502 

2009 37272 1889 11960 23424 12786 

2010 38530 2193 13960 22377 21083 

2011 26383 17 13583 12783 10864 

2012 25878 52 18064 7762 6946 

2013 29606 15 21308 8283 6560 

2014 20744 - 14553 6191 1814 

2015 22748 42 13580 9126 4580 

 

Згідно із статистичною інформацією, прослідковується негативна 

динаміка по загальній кількості туристів, що відвідують Вінниччину. Частка 

Гайсинського району від цих даних не перевищує 7%, що дозволяє сказати, 

що загальна ситуація по району досить складна, проте вплив внутрішніх 

туристів має найбільшу значимість  в даному регіоні. 

На таку кількість туристів впливає маса факторів: економічне 

становище, політичне становище, матеріальний достаток (з обох боків), 

інфраструктура, загальний стан сфери обслуговування та проживання, тощо. 
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Економічне та політичне становище в нашій державі є нестабільним з 

кінця 2013 року й до сьогодення, оскільки нестабільна ситуація в країні 

відштовхує туристів, для яких безпека та стабільність  є найголовними 

факторами, що впливають на рішення про відвідування тих, чи інших місць. 

Якщо розглядати інфраструктуру в цілому, то слід сказати, що якщо всі 

її складові, застосовані на тій, чи іншій дислокації, повністю функціонують в 

стабільному режимі, то у туристів не виникне жодних проблем при 

відвідуванні тих, чи інших туристичних точок: 

- переміщення туристів (і в межах регіону відвідування, і транзитним 

проїздом його територією) різними видами транспорту; 

- гастрономічні (забезпечення туристів харчуванням); 

- екскурсійні (послуги екскурсоводів, перекладачів, супровідників груп); 

- рекламно-інформаційні й збутові (послуги закладів із бронювання 

місць на транспорті, у засобах розміщення, інформаційно-туристичних 

центрах, рекламних агентствах, медіа, видавництвах та ін.); 

- зі задоволення пізнавальних, розважальних і побутових інтересів; 

-контрольно-адміністративних органів (прикордонних, митних, 

міліцейських служб, овіри та ін.) [2. с. 102-103]. 

В гайсинському районі проблеми з інфраструктурою прослідковуються 

майже у всіх селах району, що могли б слугувати ідеальним місцем для 

відпочинку, оскільки мають туристичну привабливість у сферах агротуризму 

та сілького туризму: с. Губник, с. Степашки, с. Бондурі, с.Кіблич, с. Огіївка, 

с. Крутогороб, с. Сокільці, с. Щурівці. Ці села мають загальну туристичну 

привабливість для сільсього туризму та агротуризму, оскільки територія 

розташування вигідна для лісництва, рибальства, збору трав та ягід, катання 

на катамарах, тощо.  

Основною інфраструктурною  проблемою цих точок є транспортна 

важкодоступність. Стан доріг не дозволяє мати доступ до деяких точок сіл та 

навіть до лісів. У зміну сезону, при високому рівні опадів та вологості 
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утворюються непроїзні ділянки доріг, що унеможливлюють проїзд, та 

перешкоджають походи до лісу та кемпінги.  

Незважаючи на це, деякі села також мають інші інфраструктурні проблеми, 

серед яких: відсутність юридичних та банківських установ. Ця проблема не є 

фатальною для туристів, що планують свій бюджет, проте у випадку 

непередбачених ситуацій буде неможливо швидко отримати банківські 

послуги, оскільки всі банки розташовані в районному центрі – місті Гайсин. 

Загальний стан розвитку готельного господарства у Вінницькій області 

наведений статистично з 2011 по 2015 роки, що відображає загальну 

кількість засобів розміщення (готелів, спеціалізованих засобів розміщення) 

та надані ними послуги з розміщення. 

Засоби розміщення Вінницької області 

Роки Кількість колективних 

засобів розміщування, 

одиниць 

Кількість місць, одиниць Кількість розміщених, 

осіб 

 Усього Готелів Спец. Усього Готелів Спец. Усього Готелі Спец. 

2011 77 46 31 7609 1918 5691 114700 55572 59128 

2012 90 61 29 7567 2201 5366 146359 85115 61244 

2013 100 72 28 7649 2310 5339 134551 74140 60411 

2014 98 73 25 7276 2213 5063 140261 79306 60955 

2015 99 75 24 7440 2391 5049 130136 78881 51255 

 

Наведена інформація представлена по області, проте слід зазначити, що 

по гайсинському району, станом на 2017 рік, зареєстровано офіційно лише 10 

готелів та 4 спеціалізованих заклади розміщення.  

Всі інші засоби розміщення в регіоні мають неофіційний статус, що 

негативно впливає на їх функціонування з маркетингової точки зору. Деякі з 

цих закладів (будинки для відпочинку, хостели, тощо) функціонують на 

приватних ділянках, тому не оподатковуються і не є обов’язковими для 

реєстрації. Тому постає проблема в різноманітності та дислокації цих 

закладів розміщування, більшість з яких знаходиться у віддалених локаціях 
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від точок сільського та агротуризму району. Виняток можуть складати 

туристичні бази, що знаходяться в с. Степашки, проте вони мають лише 

сезонне функціонування (кінець весни – літо – початок осені), тому стає 

неможливим розміщення туристів в інші пори року для зимнього рибальства, 

збору грибів, тощо. 

Організація обслуговування туристів для агро- та сільського туризму 

також залишає бажати кращого, оскільки у спеціалізованих закладів 

розміщення немає переліку додаткових послуг, що могли б забезпечувати 

туриста всім необхідним для відпочинку, а саме: продаж та оренда 

спеціального інвентарю для кемпінгу, рибалки, збору грибів, ягід, тощо. Це 

відштовхує туристів, що подорожують не на власному транспорті, оскільки 

вони намагаються зберігати ергономічність, що забезпечує комфорт при 

транзиті чи піших подорожах. Тим самим, туристи повинні заздалегідь 

купувати та брати інвентар для того типу дозвілля, якому вони імпонують. 

Отже, наведені вище проблеми прямо впливають на туристичну 

привабливість Гайсинського району у сфері агро- та сільського туризму. 

Економічна та політична нестабільність в державі, недостатньо розвинена 

інфраструктура та розвиток готельно-ресторанного господарства 

спричиняють низький приплиів туристів до даного регіону та в області 

загалом. Якщо перші два фактори неможливо вирішити на локальному рівні, 

оскільки це може бути вирішено лише шляхом загального економічного 

рівня зростання та покращення загальної політики держави, то останні два 

фактори можна покращити в даному регіоні.  

Саме через це пропонується: 

- покращити загальний рівень інфраструктури в регіоні: поліпшити 

транспортну доступність до окремих точок сіл та місцевостей для кемпінгу, 

встановити в окремих селах точки, що могли б надавати банківські послуги 

(банкомати, термінали); 

- диверсифікувати рівень додаткових послуг, що надаються в закладах 

готельного господарства в окремих населених пунктах, що могли б 
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полегшити перебування та дозвілля туристів у сфері агро- та сільського 

туризму, а саме: запровадити оренду чи продаж необхідного інвентарю для 

кемпінгу, рибальства, походів у ліс, катання на катамаранах, зимнього 

рибальства тощо; 

- провести необхідні маркетингові дослідження та заходи з покращення 

привабливості даного району та представлення його кращих сторін для 

приваблення туристів. 

Після проведення даних заходів можливе кількісне зростання туристів у 

даному районі у сфері агро- та сільського туризму. 
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Досліджено нормативно-правові засади регулювання ринку банківських 

платіжних карток в Україні. Виявлено необхідність упорядкування термінів, 

що стосуються діяльності платіжних систем, з використанням 

електронних платіжних засобів. 
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Головною метою стратегічного розвитку банківської системи України є 

створення надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б 

максимально задовольняла вимоги та очікування клієнтів, інвесторів і була б 

стійкою до криз. На даний момент в нашій державі досить швидко 

налагоджують свою роботу картки різноманітних міжнародних платіжних 

систем. Розвиток безготівкових розрахунків сприятиме інтеграції 

вітчизняних банків у світову систему банківських послуг і стимулює 

опанування новітніх іноземних технологій банківської діяльності. Реалізація 

цієї діяльності потребує врегулювання нормативно-правового забезпечення 

здійснення операцій з банківськими платіжними картками та удосконалення 

органів регулювання ринку банківських платіжних карток. 

Метою статті є дослідження нормативно-правових засад регулювання 

ринку банківських платіжних карток в Україні. 

Вітчизнянаплатіжна система включає наступні компоненти: 

 системи електронних платежів Національного банку України; 

 платіжні системи із використанням електронних платіжних засобів 

(платіжних карток); 

 системи переказів коштів; 

 електронні гроші; 

 інші банківські і небанківські платіжні системи. 

Основними базовими законодавчими та нормативно-правовими актами 

України, що стали правовою основою для розробки, впровадження та 

регулювання діяльності на ринку платіжних карток України систематизовано 

у таблиці 1. 

Таблиця 1.Зміст нормативно-правових актів що регулюють ринок 

платіжних карток України 

№ Нормативно-правовий акт 
Зміст щодо регулювання ринку платіжних 

карток України 

1 Закон України «Про платіжні Регулює діяльність карткових та інших 
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системи та переказ коштів в 

Україні» 

платіжних систем, зокрема СЕП НБУ та 

внутрішньобанківських 

2 Закон України «Про 

Національний банк України» 

Визначає порядок здійснення в Україні 

маршрутизації та взаєморозрахунків між 

учасниками платіжної системи за операціями, 

які здійснені в межах України із 

застосуванням платіжних карток, емітованих 

банками-резидентами 

3 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» 

Забезпечує стабільний розвиток і діяльність 

банків в Україні і створення належного 

конкурентного середовища на фінансовому 

ринку 

4 Положення про порядок емісії 

електронних платіжних засобів і 

здійснення операцій з їх 

використанням 

Встановлює загальні вимоги Національного 

банку України до порядку здійснення 

банками емісії платіжних карток, визначає 

операції, що здійснюються з їх 

застосуванням, та порядок розрахунків за 

цими операціями, а також установлює 

загальні вимоги до внутрішньодержавних 

платіжних систем, що створюються 

5 Про міжбанківське 

обслуговування операцій із 

застосуванням спеціальних 

платіжних засобів Національної 

системи масових електронних 

платежів 

Регулює порядок використання платіжних 

карток, загальні правила документообігу і 

здійснення розрахунків, порядок вирішення 

спорів 

6 Правила бухгалтерського обліку 

операцій з використанням 

платіжних карток 

Визначає порядок обліку банками України 

операцій з використанням платіжних карток 

внутрішньодержавних та міжнародних 

платіжних систем під час здійснення оплати 

вартості товарів і послуг 

7  Концепція поширення 

безготівкових розрахунків з 

використанням спеціальних 

платіжних засобів 

Спрямована на створення умов для 

поліпшення структури грошового обігу та   

скорочення частки готівкових розрахунків 

шляхом поширення безготівкових 

розрахунків з використанням платіжних 

карток 

8  Положення про порядок 

реєстрації платіжних систем, 

учасників платіжних систем та 

операторів послуг платіжної 

інфраструктури 

Визначає порядок реєстрації договорів про 

членство у міжнародних платіжних системах 

та узгоджує з НБУ правила 

внутрішньодержавних і міжнародних 

платіжних систем 

*Джерело: систематизовано автором на основі [2;3;4;5;6;7;8;9] 

Загальні засади функціонування платіжних систем в України, зокрема 

емісії здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів, 

регулюються нормами законів України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні» [2], «Про Національний банк України» [3], «Про банки і 

банківську діяльність» [4], Положенням про порядок емісії електронних 
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платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням [5], Положенням 

про міжбанківське обслуговування операцій із застосуванням спеціальних 

платіжних засобів Національної системи масових електронних платежів [6], 

іншими нормативно-правовими актами України, у тому числі нормативно-

правовими актами Національного банку України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Функції НБУ у регулюванні платіжної системи України 

*Джерело: систематизовано автором на основі [10] 

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

визначає загальні засади функціонування платіжних систем і систем 

розрахунків в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу 

коштів у межах України, встановлює відповідальність суб’єктів переказу, а 

також визначає загальний порядок здійснення нагляду за платіжними 

системами. Платіжні системи, засновані на використанні платіжних карток в 

Україні, класифікують таким чином [2] : 

 міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна 

організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою 

діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу 

коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу; 

 внутрішньодержавні платіжні системи: внутрішні міжбанківські та 

локальні системи, упроваджені вітчизняними банками, що ґрунтуються на 

технологіях, подібних до тих, що застосовуються в міжнародних платіжних 

системах та інших технологіях; Національна система масових електронних 

НБУ 

регулює діяльність 

платіжних систем і 

систем розрахунків 

в Україні, визначає 

порядок і форми 

платежів, у тому 

числі між банками 

визначає напрями 

розвитку сучасних 

електронних 

банківських 

технологій, 

забезпечує надійне 

функціонування 

визначає порядок 

здійснення в 

Україні 

маршрутизації та 

взаєморозрахунків 

між учасниками 

платіжної системи 

видає ліцензії 

небанківським 

фінансовим 

установам, які 

мають намір стати 

учасниками 

платіжних систем 
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платежів (НСМЕП). 

Згідно Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і 

здійснення операцій з їх використанням, емісія електронних платіжних 

засобів у межах України проводиться виключно банками, що уклали договір 

із платіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її 

дозвіл на виконання цих операцій. Платіжна організація відповідної 

платіжної системи самостійно визначає вид електронного платіжного засобу 

(крім мобільного платіжного інструменту, реалізованого на програмній 

основі), що емітується банком, тип його носія ідентифікаційних даних 

(магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на нього 

графічно. Учасник платіжних систем має право розміщувати на платіжній 

картці одночасно дві і більше торгівельні марки (знаки для товарів і послуг) 

систем відповідно до договорів із платіжними організаціями всіх платіжних 

систем, торгівельні марки яких розміщені на платіжній картці. Ці договори 

мають містити правила виконання операцій з використанням платіжної 

картки. Електронний платіжний засіб має містити обов’язкові реквізити, які 

дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента [5]. 

Банк і користувач укладають договір щодо порядку та умов 

використання електронного платіжного засобу. Банк перед укладенням 

договору зобов’язаний ознайомити користувача з умовами договору про 

використання електронного платіжного засобу, ознайомити з тарифами на 

обслуговування електронного платіжного засобу та правилами користування 

електронним платіжним засобом.  

З метою врегулювання питань, пов’язаних з діяльністю міжнародних 

платіжних систем в Україні, систем переказу коштів між фізичними особами 

без відкриття рахунку, платіжними організаціями яких є банки-резиденти, 

здійсненням їх моніторингу, Правління Національного банку України 

затвердило Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників 

платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. 

Положення визначає порядок [9]: 
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 реєстрації Національним банком України договорів про членство або 

про участь у міжнародних платіжних системах, укладених банками, 

небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію спеціального 

уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків 

фінансових послуг на здійснення переказу коштів, національним оператором 

поштового зв’язку, платіжними організаціями внутрішньодержавних 

платіжних систем та іншими організаціями, засновниками яких є банки, а 

також небанківські фінансові установи, з платіжними організаціями 

міжнародних платіжних систем – нерезидентами або уповноваженими ними 

установами – нерезидентами; 

 узгодження з Національним банком правил внутрішньодержавних і 

міжнародних платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти, 

у тому числі систем переказу коштів, внутрішньобанківських платіжних 

систем, систем міжбанківських розрахунків, систем, у яких ініціювання 

переказу коштів здійснюється з використанням електронного платіжного 

засобу; 

 реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським 

платіжним системам на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом коштів; 

 надання дозволу на здійснення клірингових операцій і розрахунків; 

 повідомлення Національному банку платіжними організаціями 

міжнародних платіжних систем резидентами про укладення договорів з 

юридичними особами нерезидентами щодо їх членства або участі в цих 

системах, а також про укладення договорів із платіжними організаціями 

міжнародних платіжних систем нерезидентами для здійснення переказу 

коштів за участі двох платіжних систем. 

Для забезпечення ефективного розвитку карткового бізнесу в Україні 

сьогодні було 6 доцільно розробити й ухвалити закон про кредитне бюро, 

який би дозволив використовувати кредитну історію клієнтів і суттєво 

скоротити рівень фінансових ризиків, що притаманні картковим технологіям 

розрахунків, і, таким чином, розширити мережу учасників та користувачів 
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системи, удосконалити і розширити інфраструктуру карткових платіжних 

систем шляхом залучення до безризикових технологій нових надавачів 

торговельних та сервісних послуг. Не менш актуальним є прийняття закону 

про пільги для торговельних підприємств, які впроваджують безготівкові 

схеми платежів, який би забезпечив розширення мережі учасників та 

користувачів системи і, як наслідок, створення якісно нового рівня 

інфраструктури Національної системи масових електронних платежів. Це 

дасть змогу зменшити обіг готівкових платежів поза установами банку, 

сприятиме детінізації економіки в країні та забезпечить зручність 

розрахунків за товари та послуги 

В сучасних умовах зростає необхідність упорядкування діяльності 

платіжних систем з використанням електронних платіжних засобів, 

посилення контролю за функціонуванням платіжних систем і захист інтересів 

їх користувачів. Оскільки правова база карткових платіжних систем є 

суттєвим чинником створення сприятливих умов для їх ефективної 

діяльності, то вона має постійно вдосконалюватись і синхронно змінюватися 

відповідно до змін інших складових інфраструктури карткових технологій 

(технічної та технологічної бази, телекомунікаційного середовища тощо). 

Зміни до законодавчих актів України, що регулюють ринок банківських 

платіжних карток, дадуть змогу вдосконалити правові засади у сфері 

безготівкових розрахунків, запровадити єдиний підхід до державного 

регулювання діяльності платіжних систем в Україні, створених як банками, 

так і небанківськими установами. Будуть створені умови, які сприятимуть 

збільшенню частки безготівкових розрахунків і зменшенню витрат держави й 

бізнесу на підтримання готівкового обігу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

У статті розглянуті сутність фінансової безпеки страхового ринку та 

визначено її місце у системі фінансової безпеки країни. Виявлені тенденції, 

передумови і фактори розвитку страхового ринку та сформовані 

перспективи розвитку українського страхового ринку. Запропоновано 

основні заходи захисту фінансів страхових компаній в Україні. 

Ключові слова: страховий ринок, фінансова безпека, фінансова безпека 

страхового ринку, фінансова безпека страхових компаній, загрози фінансовій 

безпеці страховиків. 

Страховий ринок відіграє подвійну роль у забезпеченні фінансово-

економічної безпеки держави. Перш за все, через страхування створюється 

економічний механізм управління ризиками та перерозподілу фінансових 

ресурсів в економіці, тому від ефективності функціонування страхового 

ринку безпосередньо залежить можливість економічних суб’єктів 

мінімізувати власні ризики та підвищити стійкість до різного роду загроз. 

Поряд з тим, виступають однією з важливих ланок фінансової системи, 

страховий ринок робить свій внесок у формування загального рівня 

фінансово-економічної безпеки держави. Вирішенню багатьох проблем у 

сфері захисту економічних суб'єктів держави сприяє саме страховий ринок і 

тому формування досконалого, фінансово стійкого та безпечного страхового 

ринку в Україні є одним з першочергових завдань органів влади.  

У дослідження визначеної тематики вагомий вклад зробили такі 

науковці, як В. Базилевич, О. Барановського, В.О. Суховим, І. Бланка, І. 

Бойко, О. Гаманковою, Р.Глейзером, О. Завада, О. Козьменко, С. 
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Кучерівською, Л. Нечволод, М. Носенко, Д. Пархомчук, В. Суховим, Н. 

Ткаченко та інші вчені.  

Метою статті є дослідження стану фінансової безпеки страхового 

ринку України, визначення основних внутрішніх та зовнішніх загроз, що 

впливають на нього, а також здійснення рекомендацій щодо покращення 

сучасного стану фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку. 

 Економічні та соціальні перетворення, що відбуваються в світі та в Україні 

відображаються на всіх сферах господарювання, зокрема й на 

функціонуванні страхового ринку. Одним із наслідків світової кризи є 

зростання конкуренції, що призводить до переорієнтації та вдосконалення 

системи фінансової та економічної безпеки страхового ринку з метою 

підвищення захисту юридичних та фізичних осіб. 

Одним з найбільш вичерпних визначень сутності фінансової безпеки є 

визначення, запропоноване М.М. Єрмошенко [3, с.47], у якому під 

фінансовою безпекою держави розуміється такий стан фінансово-кредитної 

сфери держави, який характеризується збалансованістю і якістю системної 

сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери 

забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги 

фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарювання і населення і в цілому 

– ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний 

розвиток. 

Відповідно до методики розрахунку рівня економічної безпеки 

України, затвердженої Наказом Міністерства економіки України від 

02.03.2007 № 60, фінансова безпека держави розглядається як такий стан 

бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових 

ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи та економічне зростання 

[6]. 
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Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека 

її страхового ринку. Фінансова безпека страхового ринку сприяє створенню 

ефективної системи захисту населення, суб’єктів господарювання та 

держави. Страховий ринок також є важливим джерелом довгострокових 

інвестицій, які можуть бути направлені в економіку країни. Підвищення 

рівня фінансової безпеки страхового ринку сприяє акумулюванню 

необхідних коштів та розвитку економіки. 

Доволі всебічно до визначення фінансової безпеки страховика 

підходить Ю.В. Панков. Він вважає, що «фінансова безпека страхової 

компанії – це здатність страховика забезпечувати стійкість фінансово-

економічного розвитку; забезпечувати стійкість платіжно-розрахункових 

відносин (зобов’язань) й основних фінансово-економічних параметрів; 

нейтралізувати вплив зовнішніх кризових ситуацій і навмисних дій 

агресивних акторів (держави, компаній, груп), тіньових структур на 

фінансову стійкість страхової компанії; попереджувати витік капіталів за 

межі впливу (з-під контролю) страховиків, попереджувати конфлікти між 

власниками різних рівнів з приводу розподілу та використання ресурсів 

страхової компанії; найбільш оптимально залучати та використовувати 

засоби іноземних та вітчизняних партнерів; попереджати зловживання та 

адміністративні порушення у фінансових правовідносинах» [9]. 

Фінансову безпеку страхової компанії також можна розглядати як міру 

гармонізації в часі та просторі фінансових інтересів страховика з інтересами 

складових навколишнього середовища – держави, ринку, конкурентів [5]. 

Тобто страховий ринок тоді знаходиться у фінансово безпечному стані, коли 

фінансові інтереси страхових компаній у певній мірі узгоджені з інтересами 

інших суб’єктів – страхувальників, кредиторів, конкурентів, держави, 

позичальників, інвесторів та ін., що сприяє мінімізації зовнішнього впливу 

загроз на загальний рівень фінансової безпеки ринку страхових послуг. 

На нашу думку, при розгляді фінансової безпеки страхового ринку 

також необхідно враховувати й фінансову безпеку інших його учасників, 
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окрім страхових компаній, а це і страхові посередники, і страхувальники і 

навіть органи державного нагляду та саморегулівні організації. Адже 

страхові компанії не зможуть стати фінансово захищеними і безпечними 

ізольовано від цих учасників страхового ринку і тільки комплексно у 

взаємозв’язку і взаємодії між собою страховий ринок України зможе 

досягнути фінансово безпечного рівня свого розвитку. 

Загрози фінансової безпеки страхового ринку зазвичай поділяють на 

внутрішні та зовнішні. Внутрішні загрози породжуються в основному 

неадекватною фінансово-економічною політикою учасників страхового 

ринку; помилками, зловживаннями структурних підрозділів та окремих 

спеціалістів; відсутністю контролю за збереженням фінансової інформації; 

помилками в управлінні фінансами. 

До чинників, які позитивно впливають на функціонування страхового 

сектора, можна віднести: підвищення капіталізації страхових організацій, 

підвищення професійного рівня суб’єктів страхового ринку, удосконалення 

його інфраструктури, перехід компаній на міжнародні стандарти обліку та 

складання звітності тощо. Негативними  факторами, які загрожують 

фінансовій безпеці страхового ринку, можна віднести:  

 високі темпи інфляції; 

 низький рівень капіталізації страхового ринку;  

 відсутність привабливих напрямків інвестування для страхових 

компаній; 

 недосконала законодавча база, що стосується регулювання у сфері 

страхування;  

 недоліки нормативно - правової бази зі страхування, зокрема 

відсутність належного захисту прав страхувальників, недосконалість 

правового регулювання діяльності страхових агентів та брокерів, відсутність 

законодавчих гарантій отримання вкладів страхувальниками в разі 

банкрутства страховика, тощо; 

 непрозоре державне регулювання; 
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 надмірна інформаційна закритість, непрозорість страхового ринку; 

 відсутність систематичних і ґрунтовних досліджень, а також 

необхідного обсягу статистичної інформації;  

 нерозвиненість вітчизняного перестрахового ринку; 

 розвиток фіктивного страхування, існування корупційних схем та 

шахрайських дій з боку страхувальників; 

 недосконале законодавче регулювання діяльності актуаріїв, 

аварійних комісарів, страхових агентів та брокерів. 

Основними причинами виникнення зовнішніх загроз для сучасного 

страхового ринку є: стрімкий розвиток інтеграційних та глобалізаційних 

процесів, інтернаціоналізація світового ринку страхових послуг; високий 

рівень мобільності,  взаємозв`язку та взаємозалежності страхового і 

фінансового ринків, заснованого на новітніх технологіях; різноманіття і 

динамізм існуючих фінансових інструментів; нездатність фінансових 

інститутів та наглядових органів в належній мірі контролювати кризові 

явища; високий рівень залежності від зовнішнього перестрахування; 

шахрайство у страхуванні; недосконалість національного законодавства у 

страховій сфері; нерозвиненість фондового ринку країни; зростання 

залежності національного страхового ринку від іноземного капіталу; 

збереження тенденцій затягування виходу із економічної (фінансової), 

політичної кризи [7, с.91-93]. 

Серед заходів забезпечення фінансової безпеки страховими компаніями 

від внутрішніх загроз використовуються: 

-створення, ведення та використання «чорних списків» 

недобросовісних клієнтів; 

-проведення роботи у напрямку підвищення страхової культури 

населення; 

-розробка загальної стратегії діяльності страхової організації та 

встановлення пріоритетів фінансового менеджменту, направлених на 

досягнення безпечного рівня її діяльності; 
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-постійне прогнозування ймовірних загроз діяльності страхової 

компанії; 

-забезпечення збалансованості страхового портфеля, тарифної, 

інвестиційної та перестрахувальної політики страховика;  

-забезпечення власної інформаційної безпеки (захист інформаційних 

баз даних, розподіл прав доступу до інформації, програмне забезпечення 

захисту від помилок); 

-налагодження чіткої схеми дій страхових підрозділів і головних 

спеціалістів та контроль за їх дотриманням; 

-поглиблення фінансового аналізу клієнтів до укладення договору 

страхування та попередження шахрайств за допомогою новітніх технологій 

(використання інформації анти-рейтингів, публікацій про фінансові махінації 

тощо); 

-обґрунтування та реалізація найраціональніших форм, методів, 

способів і шляхів створення, вдосконалення й розвитку системи фінансової 

безпеки страхової організації; 

-забезпечення безперервного контролю та управління фінансовою 

безпекою; 

-дотримання відповідного рівня підготовки співробітників страхової 

компанії з дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих на 

забезпечення фінансової безпеки. 

З боку держави основними методами забезпечення фінансової безпеки 

учасників страхового ринку є: 

- підвищення рівня якості життя населення та страхової культури; 

- встановлення підвищених вимог щодо діяльності страхових компаній 

з іноземним капіталом; 

- включення до функцій наглядового державного органу функції 

моніторингу зовнішніх загроз для учасників страхового ринку; 

- нагляд і контроль за злиттями і поглинаннями на страховому ринку. 
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Саме за допомогою забезпечення фінансової безпеки учасників 

страхового ринку владними органами законним шляхом будуть реалізовані 

фінансові інтереси України і її громадян на міжнародному та національному 

рівнях. 

Стримуючим чинником діяльності українського страхового ринку є те, 

що він знаходиться у досить суперечливій та складній ситуації. Це є 

очевидним, адже питання капіталізації і стратегії розвитку своєчасно не були 

вирішені акціонерами страхових компаній. Минулий рік став найбільш 

незадовільним з точки зору нагляду та відношення держави до страхового 

ринку, що було пов’язане з реорганізацією Національної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг й відсутністю стратегії розвитку на 

цьому ринку. 

На відміну від розвинених країн, страховий ринок України 

характеризується високою часткою компаній загальних видів страхування. 

Кількість страхових компаній станом на 31.12.2016 становила 361, з яких 49 

страхових компаній зі страхування життя та 312 страховиків, що здійснювали 

види страхування, інші, ніж страхування життя. 

Вітчизняні науковці та експерти оцінюючи вітчизняний страховий 

ринок виділяють такі його позитивні риси як: великий потенціал для 

розвитку страхування (вітчизняний страховий ринок займає всього 0,07% 

світового страхового ринку, що є мізерним при врахуванні особливостей 

розташування та кількості населення України; рівень страхових премій у 

ВВП за 2016 рік склав лише 2% тоді як у розвинутих країнах  майже 9%), 

існування конкуренції та високу конкурентоспроможність на ринку 

майнового страхування, наявність нижньої межі капіталізації. Однак є і 

негатині риси, до яких відносять: ізольований характер страхового ринку, 

низький рівень ємності страхових послуг, недостатній рівень капіталізації 

страховиків, помірно концентрований стан та невисоку 

конкурентоспроможність ринку страхування життя, значну кількість 

ліцензійних вимог, відсутність верхньої межі капіталізації, недостатній 
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розвиток страхової інфраструктури, процвітання схемних й перестрахових 

угод, демпінг, недобросовісна конкуренція, лобіювання інтересів окремих 

фінансово-промислових груп, використання деяких видів страхування для 

відмивання грошей, забезпечення статутних капіталів і страхових резервів 

фіктивними активами та інше [2, с.59,65;10, с.84]. 

Важливим завданням для страхових компаній в рамках забезпечення 

фінансової безпеки є формування збалансованих страхових портфелів, а 

проблемою вітчизняного страхового ринку є те, що більшість страхових 

компаній відшкодовує витрати за рахунок нових страхових премій, не 

приділяючи значну увагу страховим резервам. Саме тому, на відповідну 

увагу заслуговує питання ефективного розміщення коштів страховиків, 

представлених у формі страхових резервів. Страхові компанії повинні 

сформувати інвестиційний портфель таким чином, щоб вчасно і в повному 

обсязі виконувати взяті зобов‘язання перед страхувальниками, внаслідок 

чого наглядові органи могли б чітко регламентувати напрями розміщення 

активів і частку, яку має займати кожен вид активу в загальному 

інвестиційному портфелі страхової компанії. 

Однак вітчизняні страховики не демонструють значну зацікавленість в 

ефективному розміщенні страхових резервів. Найбільше своїх активів 

страхові компанії вкладають в акції – 47%, депозити – 24,5%, прававимоги до 

перестраховиків – 8% та цінні папери, що емітуються державою – 6,2% 

(станом на 31.12.2016 року) В основному вони тяжіють до консервативного 

управління інвестиційним портфелем, що можна пояснити низьким рівнем 

збитковості страхових операцій, незначними обсягами акумульованих 

фінансових ресурсів, а також нерозвиненістю ринку страхування життя, саме 

для якого і характерно залучення коштів на довгостроковий період (станом 

на 31.12.2016 року на вітчизняному страховому ринку діяло 49 компанії, що 

займались страхуванням життя, які забезпечили надходження майже 9% 

валових страхових премій) [8]. 
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Істотною фінансовою загрозою для сучасного страхового ринку 

залишається і відтік капіталу за кордон. Нині склалася ситуація, коли 

страхові компанії з іноземним капіталом фактично виконують функції 

страхових посередників, передаючи в перестрахування близько 90-95% 

ризиків материнської компанії, тим самим перенаправляючи фінансові 

потоки за кордон. Дана ситуація властива більше компаніям зі страхування 

життя, оскільки при ризиковому страхуванні разом з капіталом вивозяться 

ризики, а при страхуванні життя - 80-90% довгострокового інвестиційного 

ресурсу і лише 10-20% ризиків. 

При розгляді загроз фінансовій безпеці страхового ринку ми звертали 

увагу і на шахрайські дії з боку суб‘єктів страхового ринку. Шахрайство у 

страховому секторі має доволі масштабний характер і з кожним роком 

набирає все більше обертів. При цьому в більшості випадків злочинні дії 

спрямовані на максимізацію прибутку або отримання доходу, який не 

підлягатиме оподаткуванню. Зокрема, страхові компанії вдаються до 

протиправних дій для зменшення розміру страхового відшкодування, їх 

працівники - для отримання власної матеріальної вигоди. Фінансові 

аналітики оцінюють щорічні сумарні збитки від здійснення шахрайських дій 

на вітчизняному страховому ринку приблизно на 600 млн. грн. Підраховано, 

що близько 16% страхових виплат потрапляють до рук фінансових аферистів 

[1]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що страховий ринок та 

фінансова безпека його учасників є важливою складовою ринкової економіки 

і виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з 

іншого – комерційною діяльністю, що приносить прибуток та значні 

інвестиції в економіку. Роль страхових компаній у ринковій економіці, 

зобов’язує їх приділяти особливу увагу організації власних фінансів, і як 

наслідок, забезпеченню фінансової стійкості та платоспроможності всього 

ринку. 
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Латанська Ю.К. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА 

ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті розглянуто основні аспекти фінансово-економічного механізму 

функціонування закладів вищої освіти та запропоновано впровадження 

дієвих заходів щодо його удосконалення.Описано підходи щодо вдосконалення 

механізму державного регулювання системи освіти. Зроблено аналіз 

розподілу обсягу фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

джерелами фінансування. Запропоновано напрями з удосконалення механізму 

планування видатків на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: механізм, фінансові ресурси, вищі навчальні заклади, 

Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні ресурси, кошторисне 

фінансування, цільове фінансування, фінансова автономія, диверсифікація 

джерел фінансування, конкурентоспроможність 

Перехід до ринкової економіки в Україні зумовив зростання впливу 

освіти на підвищення якості робочої сили та її здатності вчасно 

пристосовуватися до нових ринкових вимог. Освіта є одним із визначальних 

чинників соціальної стабільності в суспільстві, ознакою економічної та 

національної безпеки держави, визначальним чинником зростання 

матеріального виробництва. Саме тому її розвиток та вдосконалення є 

важливою передумовою подолання негативних кризових ситуації в економіці 

і суспільстві в цілому, що мають місце на сьогоднішній день. 

Метою статті є проведення аналізу проблем у сучасній системі 

фінансування вищої освіти. Визначення та формування на основі отриманих 
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результатів ряду пропозицій у вигляді пріоритетних напрямів вдосконалення 

фінансування вітчизняної освіти. 

Основним завданням держави в сучасних умовах має бути створення 

відповідного нормативного й регуляторного середовища, в якому бізнес, 

громадські організації, будуть зацікавлені у компетентних працівниках, а 

отже, активніше будуть залучені до фінансування освіти. 

Кризовий стан економіки, дефіцит державних ресурсів зумовив 

функціонування освіти в Україні за принципом обмеженості бюджетного 

фінансування. 

 В умовах європейської інтеграції України питання щодо поліпшення 

механізму фінансування освіти, якості надання освітніх послуг є надзвичайно 

актуальними. Ці питання вивчали такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як В. 

Буковинський [1, 2], А. Монаєнко [5], Ц. Огонь [6], Н. Грек [3], Т. Боголіб, 

Кичко І.І [4], Г. Бекер та ін.Модернізація освітньої галузі України передбачає 

здійснення відповідних системних заходів в механізмі фінан-сової взаємодії 

держави і освітніх установ, що забезпечують становлення і розвиток 

економіки, заснованої на знаннях. У цьому випадку особли-вого значення 

набуває модернізація фінансового механізму системи вищої освіти (ВО) як 

сфери, безпосередньо забезпечують діяльність вищих навчальних закладів в 

частині надання освітніх, науково-дослідних, консультаційних та інших 

послуг. Основна мета даного процесу полягає в підвищенні 

конкурентоспроможності українських вузів, у впровадженні передової 

системи фінансової звітності, застосуванні в сфері вищої освіти сучасних 

методик фінансового менеджменту. Однак у фінансовій політиці держави, 

нормативно-правових документах, в цільових програмах різного рівня 

міститься безліч протиріч, що породжують проблеми та інституційні бар'єри 

в розвитку освітніх установ ВО як суб'єктів економічної діяльності. Державні 

вищі навчальні заклади, з одного боку, є установи, які надають державну 

послугу і фінансуються з бюджету, а з іншого боку – організації, що 

здійснюють діяльність з надання платних послуг.  
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Законодавчо прийнятим методом фінансування освіти в Україні є 

бюджетне фінансування, що здійснюється на основі єдиного кошторису 

доходів та видатків. Джерелами формування кошторису є як бюджетні 

кошти, так і кошти, отримані з інших джерел (від надання закладом 

додаткових освітніх послуг, прибутки від реалізації навчально-виробничої 

продукції, від здачі приміщень в оренду, кредити банківських установ, 

добровільні внески). При цьому співвідношення між бюджетними та 

небюджетними фінансовими ресурсами змінюється залежно від наявності 

бюджетних ресурсів та адекватної державної політики у сфері освіти, темпів 

економічного розвитку, форми власності навчального закладу, 

співвідношення між державним та недержавним секторами економіки та ін. 

[2,с.75] 

         На сьогоднішній день передбачається створення мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів з високим технологічним рівнем, 

новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним 

кадровим потенціалом, створення ефективного освітнього середовища з 

урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості та 

суспільства, що в кінцевому результаті сприятиме інтеграції України. 

       Проте виділених державою коштів на галузь не вистачає для досягнення 

її головної мети в сфері освіти – створення умов для реалізації гарантованого 

Конституцією України права громадян на отримання якісної повної загальної 

освіти. 

       В наслідок невиконання Урядом покладених на нього зобов’язань щодо 

фінансового забезпечення, бюджетні установи освітньої сфери змушені 

функціонувати за принципами мінімальної достатності та багатоканального 

фінансування освіти (включаючи позабюджетні джерела), опираючись при 

цьому на підтримку місцевих органів влади, благодійних внесків юридичних 

та фізичних осіб. В той час, як суми виділених бюджетних ресурсів вистачає 

лише на забезпечення оптимальних умов навчання учнів та студентів, в 

результаті відповідного скорочення можливостей самих бюджетних установ 
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до розширення своєї діяльності (забезпечення рівних умов здобуття освіти 

дітьми сільських та міських навчальних закладів). [1,с.61] 

       З метою вирішення проблеми діяльності закладів освіти у багатьох 

галузевих нормативно-правових актах знайшли відображення норми, 

присвячені фінансуванню бюджетних установ. Так, для вирішення даних 

проблем на державному та районному рівнях розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 вересня 2002 р. №538-р «Про схвалення Концепції 

застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» було 

законодавчо введено програмно-цільове фінансування закладів бюджетної 

сфери, у тому числі освіти. 

 Суть даного методу на рівні загальної середньої освіти полягає у 

запровадженні таких районних бюджетних програм, як «Шкільний автобус», 

«Сільська школа», «Вчитель», «Розвиток позашкільної освіти», 

«Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді» та ін.. Головним 

розпорядником кредитів під час виконання цих програм є відділ освіти. 

Щорічно з метою фінансування виконання даних програм державою 

видаються цільові бюджетні кошти. Виходячи з бюджетних запитів, поданих 

головним розпорядником бюджетних коштів, та відповідних бюджетних 

призначень, формується паспорт кожної бюджетної програми, що містить 

основну інформацію щодо мети та обсягів виконання програми. 

  Велика увага приділяється фінансовому плануванню видатків на освіту, 

об’єктом якого переважно виступають фінансова діяльність суб’єкта 

бюджетної установи та відповідне коло фінансових операцій. Фінансове 

планування здійснюється з метою обґрунтування ефективності управлінських 

рішень із урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, 

оптимізації затрат і позитивних економічних результатів. Планування 

видатків має здійснюватися згідно принципів об’єктивної потреби, 

комплексності, науковості, достатності, ефективності та контролю за 

використанням отриманих бюджетних та позабюджетних ресурсів. 

      В результаті запровадження заходів для розширення доступу до сучасної 
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освіти жителів українських міст і сіл, громадяни матимуть можливість 

підняти рівень свого життя до європейських та світових стандартів. 

Запровадження збільшеного нормативу видатків на утримання бюджетних 

установ дасть змогу у майбутньому поліпшити умови для фізичного, 

розумового та духовного розвитку особистості кожного учня та студента. 

Участь у контролі якості освітніх послуг, доцільності та ефективності 

використання бюджетних коштів мають приймати як державні органи 

контролю, так і громадяни. 

Отже, проведене дослідження сучасного стану фінансування освіти в 

Україні свідчить, що для розв’язання проблем галузі необхідно розробити 

цілісну систему державних заходів, що будуть спрямовані на забезпечення її 

ефективного розвитку. При цьому головним завданням, на наш погляд, має 

стати забезпечення достатнього фінансування галузі, шляхом оптимізації 

бюджетних та позабюджетних джерел її розвитку. 

        Особливу роль повинна відігравати система управління та контролю за 

діяльністю бюджетних установ щодо ефективності використання фінансових 

ресурсів держави. Для поліпшення становища, що склалося, політику 

фінансування освіти потрібно формувати відповідно до соціально-

економічної доцільності здійснених бюджетних видатків. 
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Постановка проблеми. Однією з головних умов розвитку конкурентного 

підприємництва в країні є можливість освоювати державні кошти. 

Публічність та доступність до участі у тендерних закупках довгий час була 

майже закритою сферою для пересічних підприємців, проте на сьогоднішній 

день ситуація змінюється завдяки створенню та запуску системи електронних 

тендерних закупок через платформу ProZorro. Основана мета реформи у 

сфері публічних закупівель – суттєве зниження корупції під час закупівель за 

публічні кошти, досягнення максимальної ефективності та економії. Успішна 

реалізація проекту має повернути довіру бізнесу до держави та стимулювати 
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його до участі в держаних тендерах. Головний принцип системи ProZorro – 

«всі бачать все».  

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем, пов’язаних з 

вдосконаленням системи державних закупівель, забезпеченню прозорості їх 

проведення та протидії правопорушенням в цій сфері присвячені роботи 

таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Воронова Л.К., Горбатюк Я.В., 

Гриценко О.І., Касьяненко Л.М., Користін О.Є., Кузьменко О.В., Леонов Б.Д., 

Мельник О.П., Мінка Т.П., Монаєнко А.О., Ніщимна С.О., Орлюк О.П., 

Романенко Є.О., Савченко Л.А., Сірош М.В., Хавронюк М.І., Шохін С.О., 

Ярмак І.М. та ряд інших. 

Мета статті полягає у дослідженні та висвітленні правових проблем, 

пов’язаних із застосуванням електронної системи публічних закупівель 

«ProZorro». 

Виклад основного матеріалу.ProZorrо – це електронна система взаємодії 

державного замовника товарів та послуг і постачальника. ProZorro допомагає 

зробити державні тендери доступними для будь-якого бізнесу. Всі закупівлі, 

що проводяться в системі, можна простежити в режимі реального часу. А для 

участі не потрібно збирати безліч паперових документів – необхідні 

матеріали подає тільки компанія-переможець. Всі умови закупівель відкриті і 

будь-хто може зайти на портал і подивитися як відбуваються закупівлі. 

Запровадження системи електронних закупівель та електронної системи 

оскарження має на меті підвищення конкуренції у сфері державних 

закупівель та зниження рівня корупції. Переведення процедур в електронний 

формат передбачає швидкий обмін документами та інформацією, розкриття 

усіх пропозицій учасників після завершення аукціону у відкритих торгах, 

створення моделі електронних закупівель за участю держави та приватного 

бізнесу [1, с. 134]. 

Наразі державні закупівлі регламентуються Законом України «Про 

публічні закупівлі», де у статті 2 зазначаються умови їх проведення (див. 

таблицю 1). 
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Таблиця 1.Особливості проведення публічних закупівель із врахуванням 

вартісних порогів 

Публічні закупівлі 

Вартісні пороги Особливості застосування 

менше 50 тис. грн. 
прямий договір або електронна 

закупівля в ProZorro 

від 50 тис. грн. до 200 тис. грн. – 

товари / послуги 

до 1,5 млн. грн. – роботи 

прямий договір або електронна 

закупівля в ProZorro + звіт (1 к. дн. з 

дня укладення договору) 

від 200 тис. грн. – товари / послуги 

(1,5 млн. грн. – роботи) 

до 133 тис.євро – товари / послуги 

(5150 тис. євро – роботи) 

закупівля в ProZorro: 

- відкриті торги (15 к. дн.) 

- конкурентний діалог 

- переговорна процедура 

від 133 тис. євро – товари / послуги 

від 5150 тис. євро – роботи 

закупівля в ProZorro: 

- відкриті торги з оприлюдненням 

англ. мовою (30 к. дн.) 

- конкурентний діалог 

- переговорна процедура 

*таблицю складено на основі джерел: [7], [8] 

 

Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» з 1 квітня 2016 року до 

системи були підключені близько 500 державних підприємств та всі 

центральні органи виконавчої влади, які почали проводити закупівлі 

виключно за допомогою системи «ProZorro», а починаючи з 1 серпня того ж 

року, до системи «ProZorro» приєдналися усі державні підприємства, 

установи, організацій та їх об’єднання [3, с. 108]. 

Стаття 12 Закону України «Про публічні закупівлі» вказує, що закупівля 

може здійснюватися шляхом відкритих торгів, конкурентного діалогу та 

переговірної процедури закупівлі. Замовник здійснює процедури закупівлі, 

передбачені законодавством, шляхом використання електронної системи 

закупівель. Електронна система закупівель повинна бути загальнодоступною 

та гарантувати недискримінацію, рівні права під час реєстрації всім 

заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам, обмін і 

збереження інформації та документів має відбуватися з гарантуванням 

непорушності даних про учасників і їхніх пропозицій під час проведення 
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процедури закупівлі та їх конфіденційність до моменту розкриття тендерних 

пропозицій [7]. 

Поряд із законом «Про публічні закупівлі» в Україні діють наступні 

нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері держаних 

закупівель: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок 

функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації 

електронних майданчиків, затверджений постановою КМУ від 24.02.2016 р. 

№ 166, Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом 

Мінекономрозвитку від 17.03.2016 р. № 454, Порядок розміщення інформації 

про публічні закупівлі, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 

18.03.2016 р. № 477; Примірна тендерна документація, затверджена наказом 

Мінекономрозвитку від 13.04.2016 р. № 680; Примірне положення про 

тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затверджене наказом 

Мінекономрозвитку від 30.03.2016 р. № 557; Порядок здійснення 

допорогових закупівель, затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав 

України» від 13.04.2016 р. № 35. 

Виділяють наступні етапи проведення публічних закупівель в системі 

ProZorro: 

- державний замовник онлайн розміщує оголошення про закупівлю: 

ціна, назва предмету закупівлі, вимоги та свій орієнтовний бюджет; 

- підприємець читає оголошення (або підписується на розсилку та 

отримує новини на імейл або мобільний телефон) та обирає цікаві для себе 

торги; 

- підприємець через особистий кабінет подає в онлайн свою пропозицію 

на торги; 

- після збору всіх пропозицій система розкриває ціни постачальників 

анонімно і кожен з них може в інтерактивному режимі знизити свою першу 

пропозицію (аукціон на зниження ціни); 

- після закінчення аукціону система розкриває всю інформацію про 
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учасників 

- учасник з найпривабливішою ціною має підтвердити документально, 

що в нього є товар або послуга заявленої якості та він сам відповідає вимогам 

Замовника 

-якщо учасник пройшов кваліфікацію, він оголошується переможцем. 

Замовник публікує договір в системі і закупівля набуває статус завершеної 

- якщо під час закупівлі учасник бажає оскаржити дії або бездіяльність 

Замовника, він може подати вимогу або скаргу в онлайн режимі 

- інформація про оголошені торги ідентична на всіх майданчиках, тому 

обирайте майданчик за зручністю користування та якістю сервісу [10]. 

Як зазначалось, що впровадження електронних торгів дозволить усунути 

значну кількість корупційних ризиків та надасть можливість створити 

конкурентне середовище серед суб’єктів господарювання, що, природно, 

дозволить здійснити економію бюджетних коштів. Проте, нажаль, як свідчать 

повідомлення у ЗМІ, а також правозастосовна практика контролюючих та 

правоохоронних органів, система електронних закупівельProZorro допускає 

можливості здійснення зловживань, що нівелюють мету її запровадження. 

Розглянемо найпоширеніші з них, зокрема, це:  

- неправомірне відхилення учасника або навпаки – свідоме допущення 

до тендеру особи, документація якої не відповідає вимогам тендерних правил 

чи законодавства; 

- неправомірне скасування закупівлі – необґрунтоване зняття пропозиції 

з аукціону; 

- змова («свій до свого по своє») або участь пов’язаних осіб; 

- порушення прав інтелектуальної власності (інтелектуальна крадіжка 

або порушення авторського права) тощо [6]. 

Одним з поширених способів зловживань з боку замовника є застосування 

схеми, за допомогою якої держзамовник «ховає» у системі ProZorro тендерну 

пропозицію, щоб потенційні учасники не змогли її знайти. Звичайно, що про 

цей тендер дізнаються лише «свої» учасники. Для «приховування» тендерної 
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пропозиції у її назві здійснюються орфографічні помилки, або описується 

предмет закупівлі без вживання загальновідомих назв чи термінів, або ж 

тендерна пропозиція поміщується у розділ, якому вона не відповідає. Так, у 

Київському міському клінічному онкологічному центрі під час закупівлі 

професійних німецьких швабр Vermop було зазначено, що предметом 

закупівлі є «пристрій з утримувачем та насадкою». Пропозицію в 

зазначеному тендері подав лише один учасник і, як наслідок, 50 «пристроїв» 

було придбано за 123 тис. грн. (2,5 тисячі за швабру) [4]. 

Однією із поширених схем зловживань під час закупівлі є участь у тендері 

«псевдофірм», які пропонують мінімальну ціну, навіть, нижче рентабельної, 

та, у випадку перемоги, відмовляються укласти договір із замовником. У 

такому випадку або підписується договір з наступним за переможцем, або 

потрібно проводити тендер заново, що, в певних випадках, втрачає сенс 

(наприклад, виконання будівельних робіт, що не можуть бути проведені в 

зимовий період). Інколи фірми-постачальники таким чином підтасовують 

процедури в інтересах зацікавлених третіх осіб, або тиснуть на замовника, 

щоб той змінив тендерні умови [5]. 

На практиці часто зустрічається ще один спосіб забезпечити перемогу в 

тендері лише «потрібних» постачальників: виділити для подання пропозицій 

дуже короткий період часу. Наприклад, оголосити тендер пізно ввечері, а на 

ранок вже провести торги та оголосити переможця. Звичайно ж, певні 

суб’єкти господарювання вчасно дізнаються про тендер і подадуть заявки на 

торги. Як приклад, можна навести випадок, коли ПАТ «Укрзалізниця» пізно 

ввечері оголосила тендер на поставку постільної білизни на суму 999 тис. 

грн, а вранці на наступний день підприємство вже підписало договір з 

переможцем торгів. [5]. 

Найбільш «традиційним» прийомом зловживань під час публічних 

закупівель є зазначення замовником у вимогах до учасників настільки 

дискримінаційних умов, що їм будуть відповідати всього 1-2 потенційних 

постачальника на ринку. Наприклад, в на етапі уточнень, в останній момент, 
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замовник може висунути про наявність в учасників ряду документів, які 

більшість з учасників не зможе надати у визначений час. 

Система публічних електронних закупівель ProZorro передбачає два 

основні способи впливу учасника торгів на замовника при виявлених 

порушеннях або неточностей, зокрема, це: скарга і вимога. На офіційному 

сайті ProZorro у розділі «Захист учасників» міститься детальний опис шляхів 

реалізації прав на подання скарги або вимоги, проте, як показує практика, ці 

заходи залишаються малоефективними.  

Як показує практика правозастосовних органів, найбільше кримінальних 

правопорушень виявляється під час перевірки проведення допорогових 

торгів (див. табл.2).  

Таблиця 2.Зареєстровані кримінальні провадження після проведення 

допорогових неконкурентних закупівель у 2016 році [12] 

№ Місто Предмет порушення Сума Орган влади 

1. 
Немирів 

(Вінницька обл.) 
Ремонт доріг 

2,1 млн. 

грн. 

Немирівська міська рада 

2. 
Рубіжне 

(Луганська обл.) 
Заміна вікон 

0,25 млн. 

грн. 

Управління капітального 

будівництва ЛОДА 

3. 
Черкаси 

(Черкаська обл.) 
Ремонт каналізації 

0,22 млн. 

грн. 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

4. 

Олександрія 

(Кіровоградська 

обл.) 
Ремонт доріг 

1 млн. 

грн. 

Управління житлово-

комунального господарства, 

архітектури та 

містобудування 

5. 

Дніпро 

(Дніпропетровська 

обл.) 

Проектні роботи 
0,8 тис. 

грн. 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та будівництва ДОДА 

6. 
Приморськ 

(Запорізька обл.) 
Ремонт покрівлі 

0,47 млн. 

грн. 

ДНЗ «Ясла-садок «Казка» 

 

Відповідно до чинного законодавства сам лише факт порушення 

процедурних вимог закону «Про публічні закупівлі» є підставою для 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за ст. 164-14 

КУпАП (вперше – штраф від 11 900 до 17 000 грн.; повторно – штраф від 

17 000 до 25 500 грн.). За наявності підстав винні особи підлягають 

відповідальності за вчинення корупційних злочинів (зокрема, за статтями 
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364, 364-1, 365-2, 368 КК України) [11, с. 109]. 

Не зважаючи на існування адміністративної та кримінальної 

відповідальності за зловживання під час проведення публічних закупівель, у 

допорогових торгах трапляється найбільше випадків завищення реальних цін 

закуплених товарів. Як приклад, експерти Центру «Ейдос» провели 

моніторинг всіх департаментів житлово-комунального господарства 

обласних центрів (період моніторингу: серпень – листопад 2016 року) і 

виявилось, що за чотири місяці сума контрактів департаментів ЖКГ 

обласних центрів, укладених на конкурентних засадах (через систему 

ProZorro) складає 306,60 млн. гривень, а сума допорогових неконкурентних в 

два рази більше – 720 мільйонів гривень [9].  

Недосконалість законодавства про публічні закупівлі підтверджується 

також на офіційному рівні, зокрема, у Звіті про результати аналізу стану 

державних закупівель в Україні 2015 – 2016 роках, підготовленому 

Рахунковою палатою України зазначається, що запровадження у 2016 році 

електронної системи закупівель «ProZorro» не стало вирішальним чинником 

у запобіганні незаконному та неефективному використанню державних 

фінансових ресурсів. Система, яка є інструментом прозорого та відкритого 

доступу до закупівель під час проведення замовниками тендерних процедур, 

об’єктивно не в змозі запобігти незаконному укладенню договорів без 

застосування законодавства про закупівлю. Головна причина такого стану 

справ – корупційні ризики, закладені в чинному законодавстві. Про це 

свідчить аналіз допущених порушень законодавства та використання 

недосконалих норм законодавства про закупівлі з метою ухилення від 

дотримання принципів конкурентності на ринках товарів, робіт і послуг» [2]. 

Основними напрямами вдосконалення законодавства про державні 

закупівлі можуть стати такі: 

- підготовка та затвердження Кабінетом Міністрів України порядку 

проведення моніторингу закупівель Державною аудиторською службою 

України та її територіальними підрозділами; 
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- створення в системі закупівель «ProZorro» автоматичного словника 

термінів та понять, які потрібно використовувати під час визначення 

предмета закупівлі замовником;  

- запровадити законодавчу вимогу про обов’язкове переведення 

допорогових торгів на конкурентних умовах проведення закупівель з 

певними пом’якшувальними вимогами до умов процедури та учасників; 

- запровадити інтелектуальну складову в системі закупівель «ProZorro» з 

метою визначення в автоматичному режимі ризикових постачальників 

(афілійовані між собою підприємства за засновниками, адресою 

розташування; короткий час зайняття господарською діяльністю, неосновний 

вид господарської діяльності, негативний досвід попередньої участі в торгах 

тощо). 

Висновки. Основною метою реформи в системі державних тендерів є 

зниження корупційних ризиків під час закупівель за державні кошти, 

досягнення максимальної ефективності та економії. Одним із ключових 

інструментів для реалізації реформи стало створення публічної онлайн-

системи закупівель ProZorro. Не зважаючи, на величезний позитивний 

результат запровадження зазначеної системи, чинне вітчизняне 

законодавство у сфері публічних закупівель потребує постійного і 

системного вдосконалення. Процедура підвищення ефективності правового 

регулювання процедури публічних закупівель має здійснюватися через аналіз 

Антимонопольним комітетом України, Державною аудиторською службою 

України та Рахунковою палатою України законодавчих недоліків і прогалин, 

з наступним оперативним поданням через суб’єктів законодавчої ініціативи 

законопроектів, що спрямовані на удосконалення чинного законодавства.  
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УДК 657.37 (045) 

Колісниченко О. В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Анотація. У статті розглянуто методики проведення аналізу фінансового 

стану господарюючого суб’єкта та можливості його удосконалення, 

наведені теоретико-методичні основи вдосконалення методики проведення 

аналізу фінансової звітності та фінансового стану підприємств. 

Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансова звітність суб’єкта 

господарювання, фінансовий стан, завдання аналізу фінансової звітності, 

етапи проведення аналізу. 

 Постановка проблеми. Значення аналізу фінансового стану в сучасних 

кризових умовах, коли кожне підприємство здійснює власну діяльність 

самостійно і намагається знайти своє місце на ринку з метою нарощування 

фінансових результатів та збільшення прибутку, неодмінно посилюється та 

зростає. 

 Майже вся теорія по здійсненню фінансового аналізу, яку 

використовують на практиці в нашій країні, базується на зарубіжних 

джерелах. Це пояснюється тим, що дана теорія пройшла десятилітню 

перевірку практикою управління підприємствами за кордоном, а також тим, 

що розвиток фінансового аналізу в Україні почався значно пізніше ніж у 

передових країнах світу. Досі існує проблема адаптації закордонної теорії до 

умов господарювання України. 

 Індикатором конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта в 

умовах ринкової економіки є його фінанси. Існуючі нині в господарстві різні 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1019
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господарські структури виробляють найрізноманітніші види продукції, 

мають галузеву спрямованість і спеціалізацію. Різняться суб'єкти 

господарювання за розмірами, за кількістю працюючих, величиною та 

станом основних фондів, спільним для них є те, що всі вони в своїй 

діяльності формують і використовують фінанси. Зберегти міцні ринкові 

позиції в умовах жорсткої конкуренції будь-якому виробникові можливо 

лише за умови належним чином проведеного фінансового аналізу — однієї з 

важливих функцій управління в ринковій економіці. Він дає змогу визначити 

конкурентоспроможність суб'єкта господарювання. 

 Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Особливості методики 

проведення аналізу фінансової звітності завжди були дискусійними як в 

наукових колах, так і серед фахівців-практиків. 

 Дослідженням теоретичних та практичних аспектів аналізу фінансового 

стану підприємств присвячені праці видатних вітчизняних вчених:  В. 

Банько, М. Білухи, І. Бланка, М. Бондара, Ф. Бутинця, А. Бутка, А. 

Герасимовича, С. Голова, В. Горєлкіна, Г. Давидова, Н. Дороша, В. 

Завгороднього, Є. Крикавського, А. Кузьмінського, М. Кужельного, Є. 

Мниха, Л. Нападовської, В. Сопка, Н. Тарасенко, Н. Ткаченко, В. Шевчука та 

інших.  

 Метою даної статті є теоретична оцінка та розробка практичних 

рекомендацій з удосконалення методики проведення аналізу фінансової 

звітності та аналізу фінансового стану підприємства. Досягнення поставленої 

мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань дослідження: 

обгрунтування теоретичних та методичних основ проведення фінансового 

аналізу звітності підприємств; визначення особливостей формування 

фінансової звітності підприємств; розробка методичних рекомендацій щодо 

вдосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової 

звітності підприємств та їх економічне обгрунтування. 

  Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в 

підприємницькій діяльності спостерігається  різкі зміни на економічних 
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ринках,  значна нестабільність зовнішнього середовища, а також постійне  

підвищення конкурентних протистоянь господарств. Для підприємств в 

таких умовах досить важко досягнути значної ефективності діяльності, тому 

вони повинні мати абсолютну фінансову стійкість. Зробивши правильну 

оцінку фінансового стану підприємства, а саме за допомогою аналізу 

фінансової звітності, можна охарактеризувати рівень 

конкурентоспроможності підприємства, та правильно зазначити напрям 

розвитку діяльності.    

Аналіз фінансової звітності – це процес, за допомогою якого 

порівнюються результати діяльності підприємства та минулий і теперішній 

фінансовий стан підприємства [1].   

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану 

підприємства є звітний бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про 

фінансові результати (форма № 2), звіт про власний капітал (форма № 3), звіт 

про рух грошових коштів (форма № 4), дані первинного й аналітичного 

бухгалтерського обліку, які деталізують окремі статті балансу [2].  

Мета аналізу фінансової звітності – оцінити результати ефективності 

діяльності підприємства за звітний період і його поточний фінансовий стан, в 

потрібний момент виявити та позбутись недоліків, проблем в основній 

діяльності та знайти резерви покращення фінансового стану підприємства. 

 Основні завдання аналізу фінансової звітності зображені на рис 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Завдання аналізу фінансової звітності [3]  

Завдання аналізу фінансової звітності: 

1. Оцінити майно підприємства, його структуру, склад, та джерела утворення 

2. Зробити детальний аналіз ефективності використання наявного майна, та 

оптимальності структури капіталу господарства 

3. Розглянути отриманні доходи підприємства, здійсненні витрати, фінансові результати 

діяльності підприємства 

4. Здійснити аналіз надходження та вибуття грошових потоків на підприємстві 

5. Проаналізувати структуру та динаміку власного капіталу підприємства, тощо 
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 Хоча загальної методики визначення фінансового стану підприємства 

не існує, вітчизняні науковці розглядають етапи проведення аналізу 

фінансового стану підприємства так (рис. 2). 

 Мета аналізу фінансового стану визначає зміст кожного його етапу, і 

перш за все організаційного. Потрібно зазначити, що під час аналізу завжди 

можна повернутися до організаційного етапу у разі виявлення неврахованих 

раніше чинників, деталей та коректувати завдання, інформаційне 

забезпечення і методику проведення аналізу.  

 На розрахунковому етапі запропонований теоретикометодологічний 

підхід до механізму оцінки фінансового стану підприємства, який 

ґрунтується на проведенні чотирьох етапів аналізу, причому на кожному з 

них суб’єкт може отримати висновок щодо фінансового стану об’є 
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Рис. 2. Етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства [4] 

 

кта аналізу. У цьому зв’язку розглянемо кожний з етапів аналізу.  

 Перший етап. Експресаналіз фінансового стану підприємства. 

Вихідними даними для проведення експресаналізу є окремі статті балансу 

підприємства, які використовуються для розрахунку незалежних змінних. 

Мета експресаналізу фінансовогосподарської діяльності полягає в оцінці 

умов роботи підприємства у звітному періоді, виявленні основних тенденцій 

показників його діяльності (рентабельність, оборотність активів, ліквідність 

балансу), а також якісних змін у майновому та фінансовому положеннях. При 

цьому необхідно звертати увагу на алгоритм розрахунку основних 

показників. Сутність експресаналізу – відбір невеликої кількості показників 

і постійне дослідження їхньої динаміки. Експресаналіз завершується 

висновком про доцільність подальшого поглибленого (детального) аналізу 

фінансовогосподарської діяльності підприємства.  

 Другий етап. Поглиблений аналіз фінансового стану підприємства, 

вихідними даними для проведення аналізу є фінансова звітність 

підприємства.  

 Загальна оцінка фінансового стану підприємства проводиться за 

такими основними етапами:  

 Складання агрегованого балансу та його оцінка через горизонтальний й 

вертикальний аналіз за статями). Такий аналіз дасть змогу виявити, за 

рахунок яких джерел сталися зміни у структурі основних статей балансу).  
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 Розрахунок системи коефіцієнтів. 

 Порівняння коефіцієнтів із нормативними або з середніми по галузі.  

 Висновки щодо загальної оцінки фінансового стану підприємства.  

 Третій етап. Факторний аналіз (діагностика банкрутства підприємства). 

Основним завданням діагностики банкрутства підприємств є оцінка 

результатів господарської діяльності за попередній та поточний роки, 

виявлення чинників, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві 

показники роботи підприємства, та прийняття рішення про визначення 

підприємства платоспроможним (неплатоспроможним).  

 Відомо, що в міжнародній практиці для оцінки фінансового стану 

підприємств широко використовують математичні моделі, за допомогою 

яких формують узагальнений показник фінансового стану підприємства – 

його інтегральну оцінку, серед яких заслуговують на увагу моделі Альтмана, 

Таффлера, Ліса, Чессера.  

 Широке застосування цих моделей у закордонній практиці зумовлено 

такими перевагами:  

 вони мають невелику кількість показників, що забезпечують високу 

точність результатів, за незначних затрат трудомісткості;  

 моделі дають можливість поєднувати різноманітні об’єкти,  

 є можливість оцінки прогнозування банкрутства, визначення зони ризику, 

в якій перебуває підприємство [4].   

 Проте ці моделі показують правдиві результати лише в тих конкретних 

умовах, для яких вони розроблені. Використання таких моделей в Україні 

було б можливим за повної відповідності бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності і показників міжнародній практиці та стабільній діяльності 

вітчизняних підприємств. У зв’язку з наявними відмінностями показники 

вітчизняних підприємств, введені в модель, повинні мати інші критеріальні 

значення. Адже величина цих коефіцієнтів істотно впливає на результати 

розрахунків і правильність висновків про фінансовий стан підприємства. 

Таким чином, з огляду на це необхідно розробити такий методичний підхід, 
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за якого оцінка фінансового стану українських підприємств ґрунтувалася б 

на: 

 вітчизняних стандартах обліку та звітності, на поєднанні різноманітних 

методів;  

 використовувала б інформаційну базу вітчизняних підприємств з 

урахуванням їхньої галузевої специфіки, що дало б змогу враховувати 

особливості їх діяльності.  

 Закордонний досвід оцінювання доцільно використовувати в 

українській аналітичній практиці, однак при цьому потрібно акцентувати 

увагу на важливості розуміння схеми обліку, яка лежить в основі фінансових 

коефіцієнтів [4].  

 Четвертий етап. Визначення інтегрального показника фінансового 

стану підприємства та порівняння його з аналогічними показниками 

конкурентів по галузі. Методики інтегральної оцінки фінансового стану 

підприємства передбачають розрахунок інтегрального показника на базі 

узагальнюючих показників.  

 Основними аналітичними показниками, що характеризують фінансовий 

стан, є коефіцієнти. Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає у порівнянні 

їхніх значень з базисними величинами, а також вивчення їхньої динаміки. 

Для оцінки фінансового стану використовують декілька груп показників: 

показники платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності:  

 показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої 

поточні зобов’язання за рахунок поточних активів; 

 коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами – оцінює достатність 

власних оборотних коштів підприємства; 

 оборотність кредиторської (дебіторської) заборгованості (обирається 

найменший з двох);  

 рентабельність продажу – узагальнюючий показник ефективності роботи 

підприємства.  
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 Фінансовий стан підприємства треба систематично та всебічно 

оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це 

уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності 

підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за низку 

періодів, дозволить визначити недоліки у фінансовій діяльності та способи 

більш ефективного використання фінансових ресурсів, їх раціонального 

розміщення. 

 Отже, виходячи із вищезазначеного, можна запропонувати та основні 

напрямами покращення фінансового стану підприємства:  

 зниження собівартості продукції, що дозволить підприємству бути 

конкурентоспроможним на ринку збуту, що можливе за рахунок 

упровадження нової техніки, технологій, більш раціонального 

використання матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги 

постійних витрат у собівартості продукції;  

 збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства 

збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству 

оформляти довго і короткострокові позики в банку для фінансування 

поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за 

рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здавання їх 

в оренду, виробництва і розробки нових видів продукції, продажу деяких 

застарілих основних фондів;  

 прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно 

впливати на формування показників господарської і фінансової діяльності, 

необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які 

в ньому відбуваються.  

 Сьогодні також існують складності проведення аналізу фінансового 

стану підприємства, що зумовлено: нестабільністю економіки; політичною 

невизначеністю; нестабільністю законодавчої бази (фінансового і 

податкового права).  
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 Висновки. Таким чином, аналіз фінансового стану підприємства 

зумовлений потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за 

ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою 

в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком резервів 

зміцнення фінансової стабільності підприємства, оскільки фінансові 

результати є базою розрахунку ресурсного потенціалу підприємства. Під час 

аналізу фінансового стану підприємства можна використовувати 

найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу. На основі проведеного 

дослідження методик аналізу фінансового стану підприємства можна 

доцільно дійти висновку, що сьогодні найнеобхіднішим для покращення 

фінансового стану підприємства є: удосконалення інформаційного та 

методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства; розробка 

методичного забезпечення процесу прогнозування фінансового стану 

підприємства; удосконалення структури аналізу стану підприємства, залежно 

від мети та змісту роботи на кожному етапі; удосконалення форм фінансової 

звітності, що дозволить підвищити її аналітичні можливості; розробка 

методики комплексної бальної оцінки фінансового стану підприємства, яка б 

дозволила проаналізувати стан підприємства за оптимальною сукупністю 

фінансових показників та коефіцієнтів; удосконалення теоретичних засад 

формування та реалізації інформаційної системи підприємства; перегляд та 

доопрацювання нормативних актів, які розкривають методики аналізу 

фінансового стану підприємства. 
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СЕКЦІЯ 6 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ  НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ БОРОШНЯНИХ 

КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

У статті розглянуто характеристику різних видів рослинних добавок, що 

використовуються у технологіях приготування борошняних кулінарних 

виробів для підвищення харчової та біологічної цінності.  

Ключові слова: борошняні кулінарні вироби, харчова цінність, рослинні 

добавки, антиоксиданти 

Актуальність теми. Індустрія ресторанного господарства перебуває у 

процесі розвитку - зростає  кількість закладів, поліпшується якість 

обслуговування, а також впроваджуються новітні технології. 

Виробництво і реалізація харчових продуктів для спеціальних цілей має 

позитивні бізнесові перспективи для суб’єктів господарювання в сфері 

ресторанного бізнесу. 

На сьогоднішній день існує багато видів борошняних кулінарних 

виробів в які додають різні рослинні добавок для підвищення їх харчової 

цінності, тому що в процесі термічної обробки кількість корисних речовин 

зменшується. Це може призвести до зменшення  користі продукту. Тому 

потрібно вводити інновації для технологій приготування не тільки 

борошняних, а й  інших виробів. Саме таким способом можна забезпечити 

створення продуктів оздоровчого харчування. 

Для розширення асортименту, збагачення на корисні речовини, та з 

метою підвищення конкурентоздатності продуктів харчування багато 
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підприємств харчової промисловості йдуть по шляху використання нових 

нетрадиційних сировинних джерел. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кабінет Міністрів України 

затвердив Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я нації» на період до 

2018 року, основною метою якої є збереження і зміцнення здоров’я 

населення, зокрема шляхом  формування збалансованого харчування. 

Борошняні кондитерські вироби потрібно збагачувати рослинними 

добавками різноманітного походження для забезпечення збалансованого 

харчування.  

У розв’язанні проблеми, обґрунтування та розроблення технологій 

харчових продуктів із рослинними добавками значну роль відіграють праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як О. О. Гринченко, Л. В. 

Капрельянц, П. П. Пивоваров та ін [1-8]. 

Метою статті є обгрунтування і розробка інноваційних технологій 

борошняних кулінарних виробів,  дослідження рослинних добавок та їх 

вплив на організм  людини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Повноцінне харчування – 

важлива умова для міцного здоров’я та нормального розвитку людини. 

Проблема збалансованого та натурального харчування все частіше 

зацікавлює споживачів. Тому їх  увага  зосереджена на продуктах, які є 

найбільш доступними, в основному на продуктах хлібопекарського та 

кондитерського  виробництв. 

Борошняні кулінарні вироби готують з борошна вищого або першого 

ґатунку з додаванням інших харчових продуктів для покращення смакових 

властивостей. 

Кулінарні вироби з борошна мають високу калорійність, приємний 

зовнішній вигляд, добрі смакові якості, тому користуються великим попитом 

у населення. 
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Для виготовлення  деяких борошняних виробів додають різні рослинні 

добавки, наприклад, такі як: фруктові та овочеві порошки, пасти, екстракти, 

концентрати, харчові волокна зі злакових, пектинові добавки та інші.  

Якщо взяти до уваги ці добавки, то можна сказати, що їх додають в 

борошняні вироби для того, щоб підвищити харчову цінність продукту. Тому 

що вони багаті на вміст білка, заліза, вітамінів (В1, В2, РР, С та ін.). 

Рослини можна віднести до доступних джерел біологічно активних 

речовин, які можуть захисти та чинити оздоровчі дії на організм людини. 

Використання цих екстрактів дозволяє знизити кількість синтетичних 

харчових добавок, таких як: барвників, ароматизаторів, консервантів – за 

рахунок натуральних речовин, які входять до їх складу. 

Також досліджуючи літературні джерела встановлено, що найбільш 

широко в кондитерських виробах використовуються горіхи. Це можуть бути 

грецькі горіхи, арахіс, фундук, кеш’ю та ін. Горіхи містять велику кількість 

полі ненасичених жирних кислот, вітамінів А, В1, В2, С, Е та мінеральних 

речовин. 

В якості рослинної добавки у харчових технолгіях почали 

використовувати шрот. Шрот (також «макуха», «мука», іноді «порошок») - 

це продукт вилучення олії з насіння шляхом пресування. Шроти багаті 

клітковиною, поліненасиченими жирними кислотами, рослинним білком, 

вітамінами, фолієвою кислотою, антиоксидантами, а також необхідними для 

здоров'я мікроелементами (калієм, кальцієм, магнієм, цинком).  

Найважливіший компонент шроту - клітковина - є життєво необхідним 

елементом харчування для людини, вона забезпечує нормальне 

функціонування травного тракту, сприяє звільненню його від невиведених 

залишків їжі і токсичних речовин.  

Досліджуючи інтернет-джерела виявлено, що шрот також 

використовують у борошняних кулінарних виробах. Він є незамінним як 

доповнення до раціону харчування, для профілактики та допоміжного 

лікування при різних захворюваннях. 
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Також в якості рослинної добавки використовують розторопшу. 

Розторопша - потужний антиоксидант і є навіть активнішою, ніж вітаміни С і 

Е. Вона сприяє оновленню і омолодженню клітин печінки, а також 

відновленн нових клітин, замість пошкоджених. 

З метою підвищення харчової цінності борошняних кондитерських 

виробів пропонується застосовувати морські водорості, які містять значну 

кількість вітамінів та мінеральних речовин, особливо йоду. 

Дослідивши всі вище перелічені рослинні добавки, можна сказати, що їх 

використання є дійсно інноваційним та має лікувально-профілактичне 

призначення. Також застосування їх при виготовленні борошняних 

кулінарних виробів є ефективним, тому що не вимагає великих затрат. 

Рецептурний склад кондитерських виробів легко піддається 

регулюванню, що дозволяє на їх основі створювати продукти харчування, які 

відповідають традиційним вимогам до споживчих властивостей і сучасним 

вимогам науки про харчування. 

Держава визначає цілі діяльності, на які повинно орієнтуватись 

підприємство при розробці інноваційного продукту: 

 розширення номенклатури товарів; 

 заміна застарілого продукту або технології; 

 освоєння нових ринків або збільшення частки ринку; 

 поліпшення якості товарів; 

 скорочення часу, необхідного для випуску інновацій; 

 підвищення гнучкості виробництва; 

 збільшення потужностей для виробництва; 

 зменшення витрат праці на одиницю продукції; 

 зменшення матеріальних витрат; 

 зменшення впливу на навколишнє середовище; 

 поліпшення якості здоров’я; 

 поліпшення рівня безпеки. 
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Висновки. Проаналізувавши та дослідивши використання рослинних 

добавок у виробництві борошняних виробів, можна сказати, що їх 

застосування сприяє збагаченню біологічно активними компонентами. Також 

використання цих екстрактів дозволяє знизити використання синтетичних 

харчових добавок.  

Додаючи ці добавки в борошняні вироби можна прогнозувати, що такі 

продукти будуть носити інноваційний характер, тому що можна буде 

створити продукти для лікувально-профілактичного призначення. 
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Сучасні тенденції світових ринків постійно вимагають від підприємств 

розробки нових інструментів конкурентної боротьби. Логістичне стратегічне 

управління є сучасним механізмом створення конкурентних переваг шляхом 

побудови логістичних ланцюгів які дозволяють досягати конкурентних 

переваг. Стратегічну роль логістики необхідно розглядати у взаємодії та 

узгодженні системи інтересів «вигоди - витрати» учасників логістичного 

ланцюга. Все більш актуальною стає необхідність розробки такої стратегії.  
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Формування логістичної стратегії передбачає використання сучасних 

ефективних методів до яких належать методи економіко-математичного 

моделювання. Вони спрямовані на дослідження економічних об'єктів шляхом 

обробки кількісних даних, які характеризують підприємство, його логістичні 

ланцюги, а також умови функціонування і розвитку. Ця група методів 

дозволяє отримати об'єктивні дані (аналізуються переважно кількісні 

показники) для встановлення причинно-наслідкових зв'язків на основі 

побудованої моделі, здійснити прогнозування та імітацію розвитку 

логістичної системи підприємства на перспективу. 

Проблемі моделювання логістичної стратегії підприємства присвячені 

роботи С.І. Бондарєва, А.М. Бутова, О.А. Рудковського, М.М. Мороза, 

П.Р. Левковець, Р.В. Кобилецького, Є.В. Крикавського та інших. 

Метою статті є шляхи вдосконалення побудови логістичної стратегії 

підприємств які займаються пасажирськими перевезеннями. 

Визначення стратегічної ролі логістики ґрунтується на природі 

логістичного ланцюга: по-перше, це існування потреб (споживачів) на ринку, 

які породжують попит на логістичні потоки; по-друге, існування джерел 

(власників джерел ресурсів) логістичних потоків як можливості задоволення 

потреб; по-третє, існування організатора логістичного ланцюга, 

зацікавленого в забезпеченні доведення логістичних потоків від власників 

ресурсів до споживачів (рис. 1) [3]. 

Стратегічне узгодження 

(єдність інтересів) 

Вигоди - Витрати Вигоди - Витрати Вигоди - Витрати 

Ресурси 

(власники ресурсів) 

Логістичний канал 

(організатори і учасники) 
Потреби 

(споживачі) 

Рисунок 1. – Визначення логістичної ролі логістики в розрізі 

логістичного ланцюга 
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Лише ідеальне поєднання, зрівняння «вигоди - витрати»  інтересів (що є 

базовим завданням логістики в стратегічному аспекті) шляхом формування 

таких логістичних ланцюгів, які максимально забезпечують рівновагу, 

дозволять досягти стратегічної мети логістики та реалізувати її в логістичній 

системі підприємства. 

Якщо один з учасників матиме меншу або більшу величину інтересів 

«вигоди - витрати», то в такому випадку виникне дисонанс інтересів, який 

призведе до руйнування ланцюга - зменшення обсягу потреб або їх надлишку 

(неможливості задовольнити вчасно в необхідних обсягах); безглуздості 

подальшого функціонування логістичних ланцюгів або неефективного 

однобокого розвитку. 

Транспортний процес перевезення пасажирів - це процес переміщення 

пасажирів, включаючи продаж квитків і формування пасажиропотоків, 

посадку і висадку пасажирів, а також подачу транспортних засобів. В 

результаті якого пасажири доставляються на певну відстань L і при цьому 

здійснюється транспортна робота Р, рівна кількості перевезених пасажирів Q 

на відстань поїздки кожного пасажира  Р=Q*L [1].  

Загально відомо, що пасажири в межах міст, передмість і в міжміському 

повідомленні переміщаються в своїй переважній більшості громадським 

транспортом і, при відсутності у більшості населення особистих 

транспортних засобів, проблема своєчасного і якісного задоволення попиту 

на перевезення переростає з суто транспортної у соціальну. 

Очевидно, що в цих умовах необхідне створення таких моделей 

функціонування транспортного комплексу, в яких би поєднувалися 

національні інтереси, регіональні інтереси автотранспортних підприємств і 

населення. 

Під час побудови моделей слід враховувати особливості  логістичного 

підходу з метою дослідження матеріальних, сервісних і інформаційних 

потоків, що складаються в ланцюги: «постачальник – виробник – споживач». 
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Стосовно пасажирських перевезень доцільно в якості «постачальника» 

перевезень використовувати соціальне замовлення адміністрації міста і 

регіону. Крім того, в поняття «постачальника» закладається матеріально-

технічне забезпечення перевезень. «Виробником» перевезень пасажирів є 

пасажирські автотранспортні підприємства і організації, а «споживачем» - 

пасажири. 

Виходячи із фундаментальних концептуальних принципів логістики і 

системного підходу, процес доставки пасажирів можна представити у вигляді 

системи, що включає ряд підсистем (підсистему переміщення пасажирів і 

продажу квитків; підсистему формування пасажиропотоків; підсистему 

посадки і висадки пасажирів; підсистему подачі транспортних засобів тощо). 

Входом системи є потреба населення в перевезеннях і  певної кількості 

технічного рухомого складу. Виходом системи є своєчасна і якісна доставка 

пасажирів в пункти призначення. Зворотній зв'язок в даній системі 

здійснюється входом з лінії інформації про рух рухомого складу, дотримання 

розкладу, інтервалів руху і відповідності числа рухомого складу потребам в 

перевезеннях. Нормальне функціонування системи може протікати лише при 

обмеженнях, основними з яких є: 

 дотримання заданого швидкісного режиму руху автобусом; 

 забезпечення комфортності поїздок;  

 дотримання екологічних вимог;  

 виконання фінансових показників роботи автотранспортних 

підприємств тощо.  

Метою вказаної системи є своєчасне задоволення попиту на пасажирські 

перевезення і доставку пасажирів в пункти призначення з належною якістю. 

В процесі функціонування системи виникають проблеми, тобто ситуації, що 

характеризуються відмінністю між бажаним і дійсним виходом.  

Для того, щоб скласти математичний опис системи організації 

перевезень пасажирів, необхідно знати закономірності зміни ланок і 

елементів транспортного процесу (𝑡пас), який складається з наступного: 
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 підходу до зупинок (𝑡під) , 

 очікування транспорту (𝑡оч), 

  посадки в рухомий склад (𝑡п),  

 переміщення в рухомому складі руху пасажира після висадки до 

точки прибуття (𝑡від) (1) [1]: 

𝑡пас = 𝑡під + 𝑡оч + 𝑡п + 𝑡від      (1) 

Технологічні схеми переміщення пасажирів мають загальну основу і 

представлені на рисунку 2 [1].У свою чергу складові елементи доставки 

пасажирів характеризуються певними властивими лише їм 
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Подача рухомого 

складу 

а) 

б) 

Рисунок 2. -  Технологічні схеми переміщенняпасажирів: 

а) прості переміщення; б) складні переміщення. 
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закономірностями. Користувачі транспортних послуг в даний час віддають 

перевагу таким показникам, як дотримання тимчасових графіків доставки 

пасажирів (розклади), відповідальність за надання обумовлених послуг, 

надійність доставки. Виконання цих вимог пов'язане з досить точною 

тимчасовою оцінкою ланок доставки пасажирів, тобто із знанням 

закономірностей зміни всіх елементів і встановленням конкретних величин. 

Виявлення закономірностей ланок і елементів доставки є основою в 

системній побудові всіх можливих видів організації перевезень пасажирів. 

Простою організацією для перевезення пасажирів є перевізний комплекс 

(ланка). Організаційна структура транспортного комплексу (ланки) 

передбачає оптимізацію складу елементів, їх структуру і взаємозв'язок між 

ними. 

Операційну систему доставки можна укрупнено представити у вигляді 

схеми на рисунку 3 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головним об'єктом управління за цією схемою є матеріальні і супутні 

потоки інформації та грошові кошти, що забезпечують технологію 

перевезення, а основою побудови ефективної системи операційного 

менеджменту – виробничий розклад, сформований, виходячи із завдань 

задоволення споживчого попиту на транспортні послуги. 
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Рисунок3. - Укрупнена операційна (технологічна) схема доставки 
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Виробничий розклад, складений на основі об'ємно-календарного 

планування, дозволяє встановити диференційовані по кожному елементу 

доставки об'ємні і  тимчасові характеристики матеріальних потоків.  

Доцільно розглядати доставку як процес неперервного забезпечення 

подальших підрозділів при синхронізації роботи всіх ланок системи і 

узгодження її з попитом. 

Це вимагає дуже жорсткої дисципліни під час організації перевезень, яка 

неможлива без чітких характеристик складових її елементів. 

Необхідно відзначити, що ланки і складові їх елементи доставки, так 

само як і  характеристики попиту на перевезення, відрізняються високою 

мірою невизначеності. 

Для підвищення ефективності і системної стійкості при перевезенні 

пасажирів має бути забезпечена максимальна координація і інтеграція всіх 

ланок транспортного процесу, що беруть участь у формуванні і управлінні 

основними і допоміжними матеріальними і пов'язаними з ними  

інформаційними і фінансовими потоками. Елементами (ланками) 

транспортного процесу при перевезенні пасажирів, як наголошувалося вище, 

є: підхід до зупинки, чекання автобуса, переміщення в транспортному засобі і 

рух до пункту призначення. Підхід до засобів транспорту необхідний в 

наступних випадках: якщо початкове місце поїздки віддалене від місця 

початку переміщення; місце закінчення поїздки віддалене від місця 

призначення; при зміні рухомого складу місце закінчення переміщення 

попереднім рухомим складом віддалене від місця початку переміщення 

наступним рухомим складом. У цих випадках підхід є додатковим елементом 

перевізного процесу. Проте рух пішим ходом може мати характер заміни 

поїздки, якщо можливість використання транспортних засобів з будь-яких 

причинах ускладнена і пасажир вимушений долати відстань, що відділяє 

місце початку або кінця поїздки до найближчого транспортного пункту, 

пішим ходом. Тривалість часу або відстань, до якої людина віддає перевагу 

руху пішою ходою їздки на транспорті характеризується як критична 
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відстань. Зона пішохідної доступності зупинки оцінюється максимально 

допустимим часом підходу до зупинки 
max

підt  або відстанню 
max

підl , що 

проходить пішохід за цей час зони пішохідної доступності маршруту 

транспорту (
max

підt ) визначається щільністю транспортної мережі ρтрі 

знаходиться  за формулою [1]:  

тр

пас llt
3

1
21       (2) 

Час руху пасажира після висадки (відстань до пункту призначення) 

приймається з розрахунку чисельно рівним часу (відстані) підходу до 

транспортного засобу. 

Тривалість етапу посадки в пересувний склад пов'язана з чеканням 

транспорту. Необхідність чекання рухомого складу виникає через 

розбіжність часу між моментом виникнення потреби переміщення і 

моментом можливості її задоволення. Час чекання пасажиром чергового 

автобуса на зупинному пункті є функцією інтервалу руху між автобусами – tі. 

Коли пасажир підходить до зупинки у момент прибуття автобуса, той час 

чекання tоч=0. Коли пасажир підходить у момент відправлення автобуса, то 

tоч=tі. Таким чином, середній час чекання пасажиром автобуса 
ср

очt  

складає[1]: 

i

ср

оч t
tt

t 5,0
2

minmax1 


     (3) 

Вираз (3) для визначення середнього часу очікування транспорту можна 

використовувати лише у тому випадку, коли регулярність руху наближається 

до 100 %. У реальних умовах інтервал руху автобусів на маршруті є 

випадковою величиною, розподіленою за нормальним розподілом. В цьому 

випадку, фактичний інтервал між автобусами і час чекання пасажиром 

автобуса визначається за формулою [1]: 
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де σ - величина середнього квадратичного відхилення інтервалу руху від 

його математичного очікування. 

Окрім величини σ на час чекання пасажиром автобуса впливає фактичне 

наповнення автобуса. У переповнений автобус посадка пасажира може не 

відбутися. 

Ланку переміщення пасажирів автобусами, у свою чергу, можна 

представити як систему, що складається з двох підсистем: підсистеми руху 

автобусів на перегонах і підсистеми посадки-висадки пасажирів на зупинках 

(рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі аналізу експериментальних даних встановлені закономірність 

розподілу швидкостей руху транспортних засобів на перегонах маршруту і 

тривалість посадки і висадки пасажирів на зупинках. Розподіл швидкостей v 

розподілена за нормальним законом, щільність ймовірності якого 

визначається за формулою [1]: 
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Рисунок 4. - Загальна схема системи перевезення пасажирів: 

АА - підсистема переміщення; АВ - підсистема посадки-висадки 
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де М(v) - математичне сподівання  випадкової величини; 

σ (v) - середньоквадратичне відхилення. 

Розподіл часу простою на проміжних зупинках описується законом 

Ерланга [1]: 

зупe
k

t
tf

k
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    (6)
 

де λ=1/(М(tзуп)) - величина, зворотна статистичному математичному 

очікуванню часу простою на проміжній зупинці. 

Величини зміни швидкостей і часу простоїв для посадки-висадки 

пасажирів протягом доби, днів тижня та інше встановлюються при 

нормуванні часу руху по конкретних маршрутах. Швидкості руху автобусів 

не залишаються постійними і змінюються за годинами періоду руху (годинах 

доби). Технічна швидкість по маршруту визначається за формулою[1]: 
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де TT vv  , - технічні швидкості на перегонах маршруту; 

ПП ll  , - довжини перегонів визначеного маршруту. 

Тривалість відстою автобусів на кінцевих зупинках встановлюється  

диференційовано по годинам періоду руху (у години пік час стоянки 

скорочується) і визначається залежно від протяжності маршруту, часу рейсу і 

умов руху. Простої на проміжних зупинках залежать в основному від типу 

рухомого складу і пасажирообміну на зупинках. Для напружених міських 

маршрутів розподіл часу простоїв в цілому розподілений за законом Ерланга 

2-го порядку, а чисельне значення, визначене математичним очікуванням, 

відрізняється за маршрутами і марками автобусів. Час простоїв на проміжних 

зупинках прямо пропорційно кількості пасажирів, які увійшли Q, а по 

годинах періоду руху коливається залежно від пасажиропотоків. 
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Дійсні значення як швидкостей, так і часу простоїв на зупинках 

встановлені в результаті обстежень і є основою для складання розкладів 

руху. 

Знаючи закономірності зміни елементів кожної з підсистем, 

застосувавши математичний апарат теорії масового обслуговування, можна 

скласти модель бажаної системи організації перевезень пасажирів. За 

допомогою такої моделі можна оптимізувати перебіг процесу перевезень і 

прогнозувати тенденції його розвитку за змінних зовнішніх умов, що має 

істотне значення при вирішенні різних, у тому числі і соціальних, проблем 

транспортного обслуговування населення. 

Під час розробки математичного апарату опису процесу перевезення 

пасажирів необхідною умовою є облік дискретності транспортного процесу. 

Провівши обстеження роботи автобусів на маршрутах, обробивши отримані 

дані і порівнявши їх з бажаними, можна проаналізувати загальний стан 

перевезень пасажирів, виявити «вузькі» проблемні місця і звести до мінімуму 

існуючі недоліки, прогнозувати подальший розвиток перевезень, раціонально 

організувати ланцюг «постачальник-виробник-споживач».  

Також, слід врахувати те, що моделювання логістичної стратегії має 

ґрунтуватися (як і логістичне управління) на розвиненій інформаційній 

системі підприємства, яка забезпечує систему менеджменту набором 

кількісних параметрів, які дозволяють оптимізувати як логістичну систему 

підприємства, так і його логістичний ланцюг. Такі кількісні параметри в 

умовах ефективно діючої інформаційної системи підприємства  дозволяють 

вчасно отримати об'єктивні дані про стан розвитку логістичної системи 

підприємства і його логістичного ланцюга, а також передбачити тенденції 

розвитку в майбутньому. А це є необхідною умовою формування логістичної 

стратегії підприємства та оцінки ефективності її реалізації. 
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Актуальність даної теми полягає у динамічному розвитку ресторанного 

ринку м.Тернопіль, який обумовлює посилення конкурентної боротьби між 

закладами харчування, появу нових форматів закладів та використання 

інноваційних підходів у діяльності підприємств ресторанного господарства 

країни.  

Фундаментальні та прикладні аспекти розвитку громадського 

харчування, зокрема, сфери ресторанного бізнесу, розглядалися у працях 

вітчизняних та зарубіжних авторів: Краснокутська Н.С., Найдюк В.С., 

Чернова Г.В., Архіпова [1-4].  

Метою статті є аналіз основних тенденцій розвитку ресторанного 

бізнесу в регіонах України, а саме в місті Тернопіль. 

Україна має значний потенціал для розвитку ресторанного бізнесу. 

Ресторанне господарство є однією з найважливіших складових економіки 

України та туристичної галузі. 

В Україні ресторанний бізнес розвивається повільними темпами, що 

зумовлено загостренням фінансово-економічною кризи у 2009 р. Проте 

окремі регіони та Україна в цілому мають значний потенціал для розвитку 

ресторанного господарства, як окремої галузі, так і для підвищення 

економічних показників. Тернопіль є містом багатим на історичні місця,  має 

велику кількість пам’яток культури.  

Основним критерієм вибору закладу споживачами все частіше стає 

якість кухні, а тенденція «демократизації» призвела до появи ресторанів із 

красивим інтерʼєром, меблями та посудом, але з досить доступними цінами. 

Найбільш затребуваними є заклади у середньому та низькому ціновому 

сегменті, які пропонують страви української кухні. Активно розвиваються 

також заклади з італійською (піццерії) та японською кухнею, які є особливо 

популярними серед молоді, кавʼярні (зернова кава практично витіснила 
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розчинну), кондитерські, булочні, паби (з власними міні-пивоварнями), фаст-

фуди і стріт-фуди. [5] 

Останнім часом в Тернополі з’явилися так звані вільні або креативні 

простори, які часто називають себе «коворкінгами», «некафе» або «smart 

cafe». Вони можуть розташовуватися в центрі міста, або в офісних центрах. 

Основна концепція таких закладів - безкоштовно все, крім часу. Ці заклади 

працюють за системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу та 

напої, а за час) і являють собою нерухомість нового формату, яка спеціально 

пристосована для фрілансерів, стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів[2] 

З появою в Тернополі традиції повноцінного сімейного відпочинку 

почали активно розвиватися заміські ресторани, особливо на ключових 

трасах. Формат заміських ресторанів передбачає: ресторан, готель на 15-25 

номерів (одна будівля або будиночки), мангал, дитячий майданчик, 

звіринець, басейн, автостоянка. Усе більшої популярності у великих містах 

набуває мода снідати у ресторанах, а тому деякі заклади починають свою 

роботу з 6-7 години ранку. Пропонуються як окремі страви, так і комплексні 

сніданки в українському, французькому, англійському, німецькому, 

італійському та американському варіантах. Середня ціна сніданку складає 25-

65 грн. в залежності від закладу. 

Саме побудова мережі є запорукою розвитку в майбутньому. 

Незалежним закладам стає усе важче конкурувати з маркетинговими 

стратегіями крупних операторів ринку, оскільки вони не мають переговорної 

сили з постачальниками сировини, продуктів і напоїв, а тому змушені 

купувати дорожче, що відображається на рентабельності їхнього бізнесу [1]. 

Для утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах 

жорсткої конкуренції використовуються інноваційні підходи як в організації 

обслуговування клієнтів, приготуванні їжі, так і в маркетингу. Саме сервіс, 

оперативний зв’язок, оптимізація відвідуваності, онлайн замовлення, 

доставка додому, бізнес-інструменти лояльності, розвиток у соціальних 
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мережах та адаптація мобільних гаджетів являються сьогодні основним 

фактором успішних концепцій. 

Серед найбільш поширених інновацій у рестораннму бізнесі слід 

відзначити такі:  

1) Безкоштовний Wi-Fi у закладі.  

2) Приготування кухарем фірмової страви закладу перед публікою 

(поряд з робочим місцем кухаря на кухні встановлюють камери, а по 

монітору на столику за його діями спостерігають лише ті відвідувачі, кому це 

цікаво). 

3) Інтерактивне електронне меню, яке позбавляє клієнта від великої 

кількості паперових сторінок і окремих винно-коктейльних карт. Електронне 

меню є каналом зв’язку між адміністрацією та відвідувачами і дозволяє 

рестораторам швидко редагувати меню і вносити до нього нові страви. 

Клієнт може підібрати з карти вин закладу вино за ціною, регіоном, роком 

врожаю та букетом, а потім до нього – страву з меню, підрахувати 

калорійність страв і відразу ж побачити остаточний чек замовлення. В 

очікуванні замовлення він може пограти в ігри, почитати новини, побродити 

по Інтернету.  

4) Використання QR-кодів. Їх можна розміщувати на будь-яких носіях, 

починаючи від касових чеків і меню та закінчуючи вивісками і столиками. 

Сканувати QR-код можна мобільним телефоном або відеокамерою ноутбука і 

зберегти у закладках свого гаджета. У QR-коді можна закодувати безліч 

інформації – історію закладу, авторство унікальних деталей інтер’єру, меню з 

детальною інформацією про страви. За допомогою QR-кодів ресторан може 

сповіщати своїх клієнтів про акції, реалізовувати програми лояльності, 

влаштовувати інтерактивні опитування та голосування, отримувати відгуки 

про ресторан від клієнтів. Можна познайомити відвідувачів ресторану із 

сайтом закладу, запросити приєднатися до груп у соцмережах і підписатися 

на інформаційну розсилку. Використання QR-кодів відкриває нові 
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необмежені можливості для on-line взаємодії компаній із своїми 

споживачами.  

5) Інтерактивний стіл – сучасне мультимедійне рішення, яке дозволяє 

клієнту обрати страву, прочитати про неї всю необхідну інформацію, зробити 

замовлення, яке одразу ж відправляється на кухню, включити онлайн-

трансляцію приготування страви. Інтерактивні столи також є своєрідними 

посередниками між відвідувачами – можна знайомитися, обмінюватися 

цікавою інформацією, грати в шахи з відвідувачами за сусідніми столиками. 

6) Інтерактивний бар – це інформаційно-розважальна система, вбудована в 

барну стійку. По суті це інтерактивний екран, який відображає відео ефекти, 

характер та інтенсивність яких диктуються наявністю предметів на стійці та 

поведінкою людини (склянка, ключі, мобільний телефон – усе, що залишить 

відвідувач на поверхні барної стійки, влаштує світлову виставу). 

Призначення такої технології – розважати клієнта і утримувати його у барі 

якомога довше [3].  

Сьогодні в Тернополі на заваді ефективному впровадженню інновацій 

на підприємствах ресторанного господарства, передусім стоять: низькі 

фінансові можливості підприємств, відсутність матеріальної мотивації, 

неналежна для реалізації інновацій кваліфікація персоналу та опір інноваціям 

з боку колективу підприємства [4]. 

Висновки. Саме брендований формат торгівлі є однією із стійких 

тенденцій розвитку ресторанного господарства в м. Тернопіль. У зв’язку із 

посиленням конкуренції з’явилося поняття концептуального ресторану – 

закладу, в якому все підпорядковане одній спільній ідеї, яка пронизує все, що 

стосується бренду. Особливо це помітно у мережевих проектах, де спільні 

стилістичні рішення в дизайні ресторанних залів, оформленні меню, 

фірмового одягу персоналу дають відвідувачу чіткий сигнал, який сприяє 

ідентифікації проекту.  
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виникає потреба у пошуку унікальних та оптимальних методів набуття 

стабільних, а головне довгострокових переваг на ринку. 

Стає актуальним питання збору та зберігання інформації про бізнес-

операції, здійснювані компанією, таких як: прихід товару, продажі, оплати 

постачальникам тощо. Виникає потреба в інструменті, який дозволив би, з 

одного боку, вирішити зазначені проблеми, а з іншого, мав би доступну ціну. 

Таким інструментом є автоматизація управління за допомогою впровадження 

CRM-систем. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що впровадження CRM – 

систем в управлінні підприємством малого бізнесу здатне підвищити його 

конкурентоспроможність на ринку, а, отже, здатність зайняти більш вигідну 

позицію на ринку, що постійно змінюється під впливом різних факторів. 

Проблемам інформаційного забезпечення управління підприємством та 

інформаційних технологій присвячені праці чисельних науковців, серед яких 

вітчизняні – М. П. Денисенко, Л. В. Балабанова та зарубіжні – А. Дж. 

Кошеєв, К. Еберт та інші [4]. Вагомий вклад у дослідження сфери взаємодії 

організації з клієнтом, побудови системи таких взаємовідносин, 

автоматизації процесу взаємодії та обліку, фіксації даних, внесли такі вчені, 

як Д. Пепперс, М. Роджерс, В. Кумарта, А. Петерсен та М. Соломон [1]. 

Метою даної статті є висвітлення шляхів удосконалення системи 

управління процесами підприємства малого бізнесу за допомогою 

впровадження CRM-систем. 

Завдяки автоматизації бізнес-процесів керівник малого підприємства 

отримує точну картину того, що відбувається на підприємстві в режимі 

реального часу, що дозволяє ефективно розподіляти витрати часу і ресурсів, 

контролювати взаєморозрахунки з контрагентами, управляти асортиментом 

[6]. 

Ринок програм для автоматизації малого бізнесу пропонує безліч 

готових продуктів, які зазвичай мають в основі взаємодію з клієнтами. 
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CRM – система – це прикладне програмне забезпечення для організації, 

призначене для автоматизації взаємодії з замовниками, наприклад для 

підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення 

обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та 

історії взаємовідносин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів і 

подальшого аналізу результатів [5]. 

CRM – системою можна вважати будь-який варіант контролю та обліку, 

який допоможе поліпшити взаємодію з клієнтами. Навіть якщо вести історію 

дзвінків і контактів на папері чи в Excel – таблиці, це можна вважати CRM – 

системою в тому випадку, якщо розроблена схема обліку і контролю працює 

і дає змогу контролювати всі варіанти взаємодії з клієнтами. Звичайно, такі 

методи ведення обліку є застарілими, адже в сучасному світі без ефективної 

автоматизації складно уявити собі роботу будь-якого бізнесу. 

А тому, згадуючи CRM – системи, зазвичай мають на увазі спеціальне 

програмне забезпечення. Тому, якщо спростити визначення, то можна 

сказати, що CRM – система – це будь-яке програмне забезпечення, яке 

допомагає успішно контролювати роботу з клієнтами, упорядкувати і 

планувати її. 

Принципи CRM: 

– єдина клієнтська база даних з відомостями про усі заплановані та ті, що 

відбулися, заходи з клієнтом; 

– використання усіх каналів зв’язку; 

– аналіз інформації про клієнтів для подальшого формування стратегії 

взаємодії з клієнтом [2]. 

Умовно наявні програми, які адаптовані під роботу малого бізнесу, 

можна поділити на: CRM – системи «з коробки», на замовлення та змінні. 

Загальні характеристики наведені у таблиці 1. 

Для автоматизації різних сфер діяльності малого бізнесу 

використовуються відповідні класи програмних продуктів. Окрім систем 

автоматизації взаємовідносинами з клієнтами, тобто власне CRM, існують 
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системи ERP, що дозволяють планувати і управляти ресурсами підприємства, 

системи DOCFLOW, що автоматизують документообіг, системи управління 

виробництвом та багато інших. І якщо великі компанії можуть собі 

дозволити впровадження систем декількох класів, то невеликі організації, 

особливо в Україні, зазвичай або обирають програмний продукт CRM – 

системи, або нічого [7].  

Але забезпечення конкурентоспроможності малого бізнесу неможливе 

без підвищенняпродуктивності процесів управління бізнес-процесами, коли 

співробітники повинні  максимально швидко реагувати на потреби клієнтів, 

починаючи з вибору і оформлення замовлення, відповідей на питання і 

закінчуючи доставкою та іншими процесами, які можливо контролювати 

віддалено. Усі ці фактори з відсутності CRM – систем спонукають до 

залучення мобільних додатків, які можна економно використовувати в 

малому бізнесі [3]. 

Таблиця 1.-Загальні характеристики CRM – систем для малого бізнесу 

Показники CRM – системи «з 

коробки» 

CRM – системи на 

замовлення 

Змінні CRM – 

системи 

Вартість $200-2000 $3000-10000 12000 грн 

Асортимент Sales Expert 

WinPeak CRM 

1С-Парус: CRM 

Управління 

продажами 

TerraSoftCRM 

YollaCRM 

Pipedrive 

  

Переваги Низька ціна Створюються за 

замовленням компанії для 

здійснення конкретних 

завдань 

Унікальні і 

розробляються для 

замовника 

індивідуально 

Особливості В наявності 

клієнтські дані, 

історія угод, 

аналітика, але може 

виявитися, що 

система не годна 

для конкретного 

типу продажів 

Створення зручної CRM – 

системи, яка буде 

оптимальною для 

конкретного бізнесу з 

можливостями зростання і 

розширення, і її швидке 

подальше впровадження та 

інтеграція з іншим 

програмним 

забезпеченням, що 

використовується 

Настройка окремих 

модулі під 

конкретні вимоги 

замовника 
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компанією 

Термін 

впровадження 

Кілька днів Кілька тижнів 1-2 тижні 

Застосування мобільних технологій за участі смартфонів та планшетів 

пояснюється також різким спадом продажів у 2017 році на ринку майже усієї 

електроніки, яка використовується при автоматизації процесів, окрім 

зазначених двох продуктів. Смартфони, як раніше, - єдиний сегмент, який 

перебуває у фазі підйому. Це проявилось у збільшенні частки «розумних» 

телефонів та підвищенні середньої ринкової ціни на фоні девальвації гривні 

(табл. 2). До того ж зростання мобільного інтернет-трафіку дає змогу 

припустити, що практично кожен власник малого бізнесу має у своєму 

розпорядженні смартфон або планшет, які можуть бути використанні 

безпосередньо у роботі. 

Таблиця 2- Результати «GfKTEMAX» Україна за другий квартал 2017 

року 

Назва Q3 

2016 

Q4 

2016 

Q1 

2017 

Q2 

2017 

Q2 

2017/ 

Q2 

2016 

Q1-Q2 

2017 

Q1-Q2 

2017/Q1-

Q2 2016 

? M.UAH M.UAH M.UAH M.UAH +/- % M.UAH +/- % 

Побутова 

електроніка (CE) 

5,879 9,109 6,648 5,595 -

12,7% 

12,243 -9,4% 

Фото (PH) 1,176 1,412 1,122 1,186 -3,0% 2,308 -1,4% 

Велика побутова 

техніка (MDA) 

8,431 8,779 8,282 8,021 -0.1% 16,303 -0,1% 

Мала побутова 

техніка (SDA) 

3,974 5,859 4,342 3,812 -0,5% 8,154 0,1% 

Інформаційні 

технології (IT) 

12,629 16,416 13,424 11,793 -3,2% 25,217 -2,4% 

Телекомунікаційне 

обладнання (TC) 

13,272 16,820 12,405 12,542 4,0% 24,946 2,0% 

Офісна техніка 

(OE) 

4,229 4,812 4,439 4,100 -5,6% 8,538 -3,7% 

GfK TEMAX 

Україна 

49,589 63,207 50,661 47,049 -2,1% 97,710 -1,8% 

Таким чином, пропонується новий підхід для вирішення проблеми 

впровадження системи управління організацією в малому бізнесі на основі 

інформаційних технологій, що забезпечують підвищення ефективності та 

стійкості функціонування малих підприємств, що діють в нечітких умовах 

української економіки. Система реалізована у вигляді мобільного додатку з 
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елементами сервісів у бік розвитку інтелектуальних та експертних систем, 

систем інформаційного супроводу та підтримки прийняття рішень і 

інвестиційних та виробничих процесах для малого бізнесу. 

Доступ до системи здійснюється через мобільні додатки для мобільних 

платформ (AppleiOS, GoogleAndroid) і працює на смартфонах і планшетах. 

На вибір були обрані 8 мобільних додатків та описані їх основні 

характеристики (табл.3). Представлені програмні продукти можуть 

застосовуватися суб’єктами малого бізнесу для забезпечення ефективності 

своєї діяльності. Цей перелік не є остаточним і постійно розширюється, адже 

розвиток інформаційних технологій не стоїть на місці. 

Таблиця 3.Мобільні додатки, адаптовані до роботи у малому 

торговельному бізнесі 

Назва Основні характеристики 

«Точка 

беззбитковості» 

Простий безкоштовний російськомовний додаток для визначення рівня 

продажів, який необхідний для покриття витрат підприємства. 

SupeRep Русифікований додаток для iPad, являє собою CRM для торгових агентів 

в 10 галузях. Безкоштовна демо-версія з повним набором функцій. 

«Мій прайс-

лист» 

Російськомовний додаток з вбудованими покупками, сумісний з iPad. 

Система управління товарами і послугами дозволяє зберігати дані 

клієнтів, складати прайс-лист і на його основі формувати замовлення з 

прив’язкою до конкретного клієнта. 

Ring It Up Безкоштовний на перші 10 транзакцій русифікований додаток, дозволяє 

вести облік продажів і витрат, а також приймати оплату на iPhone і iPad. 

Pro-версія включає підтримку декількох проектів / компаній, сканування 

штрих-коду та збір клієнтських підписів. 

«Рахунок-

фактура 

легкий» 

Російськомовний додаток з вбудованими покупками і    одноразовою 

платою не вимагає підключення до Інтернету і дозволяє працювати з 

необмеженою кількістю рахунків. 

SAP Retail 

Execution 

Безкоштовний русифікований додаток для iPhone і iPad, що дозволяє 

координувати відвідування магазинів і проводити перевірки та ін. 

«Замовлення – 

менеджер 

продаж» 

Платний, умовно русифікований мобільний менеджер продажів для 

iPhone і iPad. Він дозволяє змінювати і сортувати замовлення; 

створювати каталог продуктів з фото і описами; сортувати, додавати 

ціну, дату замовлення, інформацію про покупця і кількість продуктів; 

відправляти замовлення та опису товарів поштою та ін. 

Отже, можна констатувати, що залучення мобільних додатків у роботі 

малого бізнесу значно поліпшує кінцевий результат, адже прикладні 

програмні продукти сприяють прискоренню та підвищенню ефективності 

низки важливих процесів, що у свою чергу дозволяє збільшити кількість 

повторюваних управлінських циклів. 
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У статті було розглянуто основні мобільні додатки, що можуть 

застосовуватися суб’єктами малого бізнесу для автоматизації своєї діяльності 

та забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Варто зазначити, що рівень матеріальних ресурсів, необхідних для 

впровадження відповідного автоматизованого управління майже 

безкоштовний, враховуючи що практично усі представники малого бізнесу 

оснащені смартфонами або планшетами. 
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ОГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ 

ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ВНЗ 

Визначені основні завдання та функції відбіркової комісії ВТЕІ КНТЕУ. 

Розглянуті вхідні дані для програмного модуля. Проаналізовано структуру 

та взаємодію даних. Зазначені способи перевірки введеної інформації. 

Вибрано необхідне для розробки системи програмне забезпечення. Визначені 

необхідні таблиці в базі даних. Сформовано перелік звітної інформації. 

Поставлені завдання на подальшу розробку і впровадження. 

Ключові слова: відбіркова комісія, інформаційна система, комп’ютерні 

технології, PHP, СУБД, MySQL 

Широке впровадження комп'ютерної техніки в усі сфери людської 

життєдіяльності відповідним чином відбивається і на освіті. На сучасному 

етапі є необхідністю використання комп’ютерних технологій і в освітній 

діяльності. Розвиток Internet і сучасних технологій відкривають перед 

навчальними закладами новий рівень можливостей виходу на «відкритий 

інформаційний простір» і створення свого іміджу. Невід’ємним стає 

використання інформаційних технологій під час проведення вступної 

компанії до вищих навчальних закладів. 

Практична значущість інформаційних технологій полягає у тому, що 

всебічно сприяти оперативному забезпеченню молоді, що вступає до 

навчальних закладів, максимально повною інформацією, надаючи їм повну 

уяву про конкретний навчальний заклад, напрямки підготовки та умови 
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вступу. Також інформаційні технології зможуть допомогти спостерігати 

конкурсну ситуацію під час вступної компанії до вищого навчального 

закладу. Це є одним з головних кроків на шляху до інформативності, 

прозорості вступної компанії та ефективної реклами навчального закладу. 

У процесі аналізу роботи відбіркової комісії Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету сформульовані основні вимоги до інформаційної системи: 

 реєстрація абітурієнтів вузу (оформлення особової справи); 

 зберігання та оперативний пошук необхідної інформації за даними 

абітурієнтів;  

 зберігання та обробка результатів вступних випробувань; 

 отримання звітності. 

Питання побудови ефективних інформаційних систем для ВНЗ 

розглядаються в роботах провідних вітчизняних і закордонних вчених: 

Р. Акоффа, В.Н. Амітана, І. Ансофа, І.Т. Балабанова, В.П. Гейця, 

В.І. Голикова, М.Г. Гузя, К. Друри, П.В. Егорова, В.А. Забродського, 

Ю.Г. Лисенка, І. Киору, У. Оучи, М.Ф. Тимчука, В.Л. Петренка, 

О.І. Пушкаря, Э.А. Уткіна, Р.А. Фатхутдінова, М.Г. Чумаченка [1]. Однак 

методи побудови ефективно-функціонуючих інформаційних систем роботи 

приймальних комісій ВНЗ в умовах, коли зовнішнє і внутрішнє середовище 

постійно змінюється, в даний час розроблені не достатньо, що обумовила 

вибір теми дослідження. 

Метою статті є теоретичний огляд особливостей побудови ефективного 

модуля для висвітлення процесу вступної компанії ВНЗ.  

Економічні, політичні і фінансові кризи, що притаманні оточенню 

сучасного ВНЗ, наклали відбиток і на його управлінську діяльність, що 

потребує побудови більш гнучких і здатних оперативно реагувати на всі 

збурюючі фактори системи управління. Показовим прикладом є робота 

відбіркової комісії ВНЗ. 
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Протягом останніх років неодноразово змінювалися «Умови прийому 

до вищих навчальних закладів України». Це, перш за все, пов’язано з 

намаганням уряду уникнути корупційних схем під час подання документів, 

проведенні вступних іспитів та зарахуванні абітурієнтів до складу студентів. 

Крім того, в останні роки гостро стоїть питання державної підтримки ВНЗ, 

що визначає обсяги державного замовлення. Економічні і фінансові 

негаразди в державі приводять до того, що план державного замовлення 

визначається в останні дні перед нормативним строком оприлюднення наказу 

про зарахування абітурієнтів до складу студентів. 

Лібералізація умов прийому у вищі навчальні заклади, пов’язаних з 

можливістю подавати заяви на декілька спеціальностей, велика кількість 

різноманітних пільг, якими мають користуватися абітурієнти, обмежені 

строки подачі заяв і жорсткий графік формування наказів, а також фактор 

психологічного тиску на робітників відбіркової комісії приводять до 

напруженості і помилок у їх роботі . 

На даний момент немає такої універсальної інформаційної системи, яка 

б задовольнила потреби будь-якого ВНЗ під час вступної кампанії. Кожен 

ВНЗ розробляє такі інформаційні системи для своїх конкретних цілей і 

реалізує лише частину можливого функціоналу. Тому при розробці 

інформаційної системи для відбіркової комісії слід відштовхуватися від 

основних правил прийому до ВНЗ, з тим розрахунком, що вони можуть бути 

скоректовані під певні умови та вимоги окремо взятого ВНЗ. 

При побудові будь-якої системи в першу чергу треба розглянути вхідні 

дані. Це робиться для того, щоб система правильно функціонувала у 

майбутньому. Для автоматизованої системи відбіркової комісії цими даними 

будуть витяги з правил прийому вступників до ВТЕІ КНТЕУ у 2017 році, 

розроблені відбірковою комісією. 

При створенні інформаційної системи відбіркової комісії необхідно 

з'ясувати яку інформацію абітурієнт надавав до відбіркової комісії в 
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паперовому вигляді, тобто документи необхідні для вступу до ВНЗ. 

Виходячи з цих даних буде сформована база даних з необхідними полями. 

При вступі абітурієнт повинен надати наступні документи [2]: 

 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону 

України «Про громадянство України», пунктів 15, 16 частини першої статті 1 

Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», пункту 16 частини першої статті 1 Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»); 

 свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта; 

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних, крім випадків передбачених законодавством; 

 документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

 документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, 

зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності); 

 інші документи. 

Отже, з цих документів абітурієнта нам необхідно використати 

наступну інформацію: 

 вибрана спеціальність чи напрям; 

 рівень вищої освіти; 

 факультет; 

 форма навчання; 

 прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта; 

 номер атестата та додатки; 

 номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти; 
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 предмети і бали з сертифіката УЦОЯО; 

 пріоритет заяви; 

 пільги. 

Надалі за допомогою цих даних абітурієнт зможе отримати 

статистичну інформацію вступної компанії, створити і відправити 

електронний запит на вступ тощо. 

Також слід враховувати, що абітурієнт може неправильно зазначати 

особисту інформацію, спеціально або ненавмисно. Для запобігання цьому 

слід здійснювати перевірку інформації на достовірність. 

У таких випадках існує кілька методів перевірки введеної інформації: 

 перевірка наданої абітурієнтом інформації оператором; 

 перевірка допустимих значень, що вводяться оператором (як правило, 

здійснюється за допомогою регулярних виразів); 

 обробка тексту, введеного користувачем, функцією htmlspecialchars для 

видалення html-тегів; 

 обробка тексту, введеного користувачем, функцією stripslashes для видалення 

зворотних слешів [3]. 

Основною частиною цієї системи є база даних, яка містить в собі не 

тільки всю інформацію про абітурієнтів, але також і допоміжні дані для самої 

системи і сайту, зокрема. Інформаційна система відбіркової комісії є клієнт-

серверної системою, тому для її правильного функціонування слід вибрати 

технології, які дозволять не тільки реалізувати її, але й підтримувати в 

майбутньому. 

У більшості випадків клієнт-серверна СУБД набагато менш вимоглива 

до пропускної здатності комп'ютерної мережі, ніж файл-серверна СУБД, 

особливо при виконанні операції пошуку в базі даних за заданими 

користувачем параметрами, тому що для пошуку немає необхідності 

отримувати через клієнт весь масив даних: клієнт передає параметри запиту 

серверу, а сервер робить пошук за отриманим запитом в локальній базі 

даних. Результат виконання запиту, який зазвичай на кілька порядків менше 
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за обсягом, ніж весь масив даних, повертається клієнтові, який забезпечує 

відображення результату користувачеві [4]. 

MySQL - вільна система керування реляційними базами даних. Ця 

система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як 

альтернатива комерційним системам. Зазначимо, що у вітчизняній літературі 

зустрічаються синомінічні абревіатури СУБД та СКБД. У даному підручнику 

перевага надається – СУБД. 

Зараз MySQL - одна з найпоширеніших систем керування базами 

даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних 

веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов 

програмування. MySQLнадає багатий набір функціональних можливостей, 

які підтримують безпечне середовище для зберігання, обслуговування і 

отримання даних. 

MySQL - характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою 

використання, була розроблена для підвищення швидкодії обробки великих 

баз даних [5]. 

Вихідні коди сервера компілюються на багатьох платформах. 

Найповніше можливості сервера виявляються в UNІХ-системах, де є 

підтримка багатоканальності, що підвищує продуктивність системи в цілому. 

Для некомерційного використання MySQL є безкоштовним. 

Можливості сервера MySQL: 

 простота у встановленні та використанні; 

 підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють 

із БД; 

 кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.; 

 висока швидкість виконання команд; 

 наявність простої і ефективної системи безпеки. 

Серед основних переваг MySQL відзначають наступні [6]: 

 масштабованість. MySQL може підтримувати роботу БД значних розмірів, 

що підтверджують її реалізації в Yahoo!, Google,HP, Associated Press. Згідно 
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документації, що додається до MySQL, деякі БД, що використовуються 

компанією MySQL АВ (розробником MySQL), зберігають до 50 млн. записів; 

 переносність. MySQL працює на різних платформах, серед яких Unix, Linux, 

Windows, OS/2, Solaris, Mac OC. Окрім того, MySQL працює на різних 

платформах; 

 зв’язаність. MySQL має мережеву структуру. До MySQL можна одержувати 

доступ із будь-якої точки Internet кільком користувачам одночасно. MySQL 

має цілий ряд програмних інтерфейсів додатків (Application Programming 

Interface –API ), які дозволяють встановлювати з’єднання з MySQL із 

додатків, написаних на таких мовах як С, С++, Perl, PHP, Java, Python; 

 бeзпека. MySQL має систему контроля доступу до даних, забезпечує 

шифрування даних при передаванні; 

 швидкість функціонування; 

 зручність експлуатації. MySQL досить зручно встановлюється та 

реалізується, легко адмініструється; 

 відкритий код. 

MySQL має подвійне ліцензування. MYSQL може розповсюджуватися 

відповідно доумов ліцензії GPL. Але за умовами GPL, якщо якась програма 

використовує бібліотеки MySQL, то вона теж повинна розповсюджуватися за 

ліцензією GPL. Проте це може розходитися з планами розробників, не 

бажаючих відкривати джерельних текстів своїх програм. Для таких випадків 

передбачена комерційна ліцензія компанії MySQL AB, яка також забезпечує 

якісну сервісну підтримку. В разі використання та розповсюдження 

програмного забезпечення з іншими вільними ліцензіями, такими як BSD, 

MIT та інші, MySQL дозволяє використання бібліотек MySQL за ліцензією 

GPL. 

Для взаємодії з базою даних ми обираємо мову сценаріїв, також вже 

розроблені і безкоштовні. 

PHP – це широко використовувана мова сценаріїв загального 

призначення з відкритим вихідним кодом, тобто, PHP – це мова 
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програмування, спеціально розроблена для написання web-додатків 

(сценаріїв), що виконуються на Web-сервері. Мова сценаріїв PHP дозволяє в 

короткі терміни розробляти якісні WEB-додатки, які в майбутньому можуть 

підтримуватися і при необхідності легко модифікуватися. Мова сценаріїв 

PHP володіє надзвичайно великими можливостями. Основна область 

застосування PHP - створення скриптів, що виконуються сервером. Завдяки 

цьому скрипт на PHP може виконувати те, що виконують програми CGI. 

Зокрема, PHP дозволяє обробляти дані форм, приймати і посилати файли 

cookies, а також генерувати динамічні HTML-сторінки. Крім цього, мова 

сценаріїв PHP забезпечує виконання безлічі інших завдань WEB-

програмування. 

Мова сценаріїв PHP дозволяє не тільки створювати HTML-код. PHP 

також дозволяє формувати файли PDF, зображення і навіть створювати «на 

льоту» Flash-ролики, для чого можуть використовуватися Ming і libswf. Крім 

того, PHP дозволяє видавати XML, XHTML-файли і будь-які інші текстові 

дані. Мова PHP дозволяє виконувати автоматичну генерацію зазначених 

файлів. Замість того, щоб віддавати згенеровані файли клієнту, PHP дозволяє 

зберігати їх на сервері в його файловій системі, формуючи при цьому на 

стороні сервера кеш з динамічним вмістом. 

Одне з головних переваг PHP - це підтримка баз даних в широкому 

діапазоні їх різноманітності. PHP дозволяє без праці написати скрипт, який 

використовував би бази даних. Бази даних, які підтримуються PHP в даний 

час: Adabas D, dBase, Direct MS-SQL, Empress, FilePro (тільки читання), 

FrontBase, Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, InterBase, mSQL, MySQL, 

ODBC, Oracle (OCI7 і OCI8), Ovrimos, PostgreSQL, Solid, Sybase, Unix dbm, 

Velocis [7]. 

Побудувавши інфологічну і даталогічну моделі були виділені наступні 

таблиці в базі даних: 

 рівень вищої освіти; 

 спеціальність; 
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 факультет; 

 кількість заяв; 

 ліцензований обсяг; 

 зареєстровано заяв; 

 кількість бюджетних місць; 

 ПІБ абітурієнта; 

 рейтинг конкурсного балу; 

 пріоритет заяви; 

 відмітка про наявність оригіналів; 

 відмітка про наявність квот; 

 статус заяви. 

Наявні в базі даних записи про абітурієнтів дозволяють нам формувати 

безліч звітної інформації, яка може бути використана для формування, 

зокрема: 

 екзаменаційних бланків; 

 бланків заяв; 

 опису особистих справ; 

 екзаменаційних аркушів; 

 рейтингових списків; 

 журналу операцій. 

Для формування рейтингів, які відображають загальну ситуацію 

конкурсу, так і звітність, яка дозволяє проводити звірки і стежити за 

можливими помилками, множинними заявками або дублюванням записів: 

 список абітурієнтів за напрямками; 

 список абітурієнтів за напрямками для звірки з телефонами; 

 список рекомендованих до зарахування; 

 список абітурієнтів за напрямками, які принесли оригінали документів; 

 звірка оригіналів документів; 

 статистика за всіма напрямками; 
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 прохідний бал; 

 списки рекомендованих до зарахування; 

 зарахування на бюджет; 

 кількість контрактників. 

Прагнучи забезпечити високу якість надаваних послуг, мобільність 

управління, ефективність своєї діяльності, ВНЗ повинен впроваджувати 

найсучасніші освітні та управлінські технології на основі комплексної 

інформатизації.  

Одним з головних резервів вдосконалення освітнього процесу та 

підвищення ефективності діяльності ВНЗ є широке використання 

інформаційних технологій. Ядром інформатизації ВНЗ є інформаційно-

управляюча система, покликана забезпечувати комплексне планування і 

управління діяльністю ВНЗ. 

Висновки та напрями подальшого дослідження 

У статті був розглянутий теоретичний огляд особливостей побудови 

ефективного модуля висвітлення процесу вступної компанії ВНЗ, основними 

завданнями якої є прийом документів від вступників, формування проміжних 

рейтингів і остаточного зарахування абітурієнтів. В ході роботи було: 

визначено основні завдання та функції приймальної комісії; розглянуті вхідні 

дані для програмного модуля; проаналізовано структуру та взаємодію даних; 

зазначені способи перевірки введеної інформації; вибрано необхідне для 

розробки системи програмне забезпечення; зазначені необхідні таблиці в базі 

даних; сформовано перелік звітної інформації; оставлені завдання на 

подальшу розробку і впровадження. 
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МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ТОРГОВОГО 

МАЙДАНЧИКА ЗА ДОПОМОГОЮ CMS «WORDPRESS» 

У статті досліджено сутність поняття Інтернет-торгівля, її завдання та 

особливості використання. Описано алгоритм роботи та механізм побудови 

електронного майданчика для здійснення торгівлі через мережу Інтернет за 

допомогою CMS «WordPress». Визначено головні технічні потреби 

електронного торгового майданчика та описано первинний процес його 

створення та налаштування. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій та використання їх в усіх 

сферах бізнесу зумовлює формування нових напрямків діяльності, таких як 

електронна комерція, а також, однієї із її форм - Інтернет-торгівля. 

Поняття «Інтернет-торгівля» характеризує сукупність операцій, що 

направлені на отримання прибутку за рахунок використання технічних і 

програмних можливостей глобальної комп’ютерної мережі Інтернет [1]. 

Посилення ролі мережі Інтернет у збуті товарів і послуг відкриває 

підприємцям нові конкурентні переваги здійснення комерційних процедур, 

створює безпрецедентні можливості скорочення витрат, прискорення бізнес-

процесів, внаслідок чого, забезпечує зростання ринкової привабливості та 

загальної прибутковості компанії. 

Виділяють два основні напрями використання Інтернету в бізнесі - 

технології Інтернет для бізнесу і бізнес в Інтернет-просторі. 

Якщо бізнес в Інтернет-просторі доволі новий напрямок, то технології 

Інтернет для бізнесу (Internet to Business) використовуються мало не з самого 

моменту зародження Інтернету. 

Будь-якій компанії необхідно забезпечити взаємодію в режимі online з 

зовнішнім середовищем: філіями в інших містах і країнах, клієнтами, 

постачальниками.  

Спочатку ці потреби в повній мірі задовольнялись електронною поштою 

та іншими типовими каналами зв’язку, але згодом, в період інтенсивного 

розвитку Інтернет-торгівлі, пріоритети змінювались. 

Підприємці почали створювати свої інформаційні вітрини (сайти), а 

компанії і корпорації – повноцінні торгові майданчики в мережі Інтернет, які 

дуже швидко стали не тільки представляти “обличчя” компанії на ринку, але 

і виступили одним з потужних інструментів управління бізнесом [2]. 



793 

Електронний торговий майданчик – це віртуальне середовище, в якому 

відбуваються операції між продавцем і покупцем та здійснюється проведення 

фінансово-торгівельних процедур в режимі реального часу. 

Створення та ефективне використання електронних торгових 

майданчиків відкриває принципово нові можливості для використання 

Інтернет-технологій в бізнесі та дозволяє: 

- формувати імідж компанії; 

- забезпечити клієнтів інформацією про компанію, товари та 

послуги; 

- дослідити портрет ідеального клієнта; 

- організувати безперебійний процес продажу товарів та послуг; 

- налагодити відносини «клієнт-продавець»; 

- здійснювати електронні розрахунки; 

- контролювати служби збуту та постачання [3]. 

Досить зручною та достатньо вживаною є технологія створення 

електронного майданчика для здійснення торгівлі через мережу Інтернет за 

допомогою CMS «WordPress». 

CMS «WordPress» наразі забезпечує функціонування 25% всіх сайтів 

мережі Інтернет, з них 30% всіх онлайн-магазинів - більше ніж будь-яка інша 

платформа. 

Перед будь-якою компанією стоїть питання максимізації прибутку при 

мінімізації витрат. Кожний підприємець, менеджер, бізнесмен шукає 

варіанти зробити свою продукцію доступною якомога більшій кількості 

покупців. Інтернет найкраще здатний забезпечити їх повнотою відомостей 

про товари та послуги, їх переваги та відмінності, налагодити взаємозв’язок і 

виділити компанію з поміж інших на ринку. А тому, жодний бізнес, що бажає 

успішно функціонувати та розвиватись, не може дозволити собі ігнорувати 

настільки важливий рекламний майданчик [4]. 

Проте, дуже мало компаній правильно впроваджують бізнес-

інструменти мережі Інтернет у свою діяльність. Більшість з них це роблять 
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частинами, у когось є звичайний сайт-візитка, у когось бізнес-сайт, хтось 

дійшов далі і створив повноцінний бізнес-портал та підтримує комунікації з 

клієнтами за допомогою нього. Але надзвичайно мала кількість компаній 

системно працює з інструментами Інтернет-торгівлі, а ще менша - створює 

повноцінні електронні торгові майданчики. 

Це зумовлено насамперед відсутністю обізнаності серед керівників та 

власників компаній у технологіях Інтернет-торгівлі, а також тим, що 

більшість спеціалістів, які впроваджують ці технології, приховують методику 

своєї роботи як комерційну таємницю [5]. Це стосується і механізмів 

побудови електронних торгових майданчиків. 

Дослідженню сутності та особливостей Інтернет-торгівлі у сучасних 

умовах ведення бізнесу приділяє увагу чимала кількість учених. Серед 

іноземних науковців необхідно виділити Д. Козьє та титанічну працю 

«Understanding Electronic Commerce» [5]. 

Із вітчизняних вчених варто відзначити О. В. Мельник [1], М. В. 

Макарова [2], Л. А. Пономаренко [3], Ф. Ю. Вірін [4], які останнім часом 

опублікували цікаві дослідження сучасних тенденцій розвитку електронної 

комерції та Інтернет-торгівлі, проблем обліку витрат на створення Інтернет-

магазинів та здійснення торговельних операцій у мережі Інтернет. 

Водночас, досі не розкрито питання інфраструктури торгівлі в мережі 

Інтернет, її розвитку на сучасному етапі, глибинних процесів формування 

конкурентного середовища у торговельній сфері та механізмів інтенсифікації 

Інтернет-торгівлі. 

Зокрема, потребує уваги вивчення можливостей електронних торгових 

майданчиків, які значною мірою активізують процеси ведення Інтернет-

торгівлі. 

Метою даної статті є дослідження та аналіз алгоритму роботи та 

механізму побудови електронного торгового майданчика для здійснення 

торгівлі через мережу Інтернет за допомогою системи керування вмістом  

CMS «WordPress». 
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Створення електронного торгового майданчика на основі динамічного 

веб-сервісу дозволяє не обмежувати себе у виборі функціоналу і адаптувати 

його практично під будь-які потреби як ринку, так і бізнесу в цілому. 

Однією із найперспективніших технологій створення електронного 

торгового майданчика  є використання або інтеграція існуючих CMS [6]. 

CMS (Content Management System) – програмне забезпечення для 

організації веб-сайтів або інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи в 

окремих комп’ютерних мережах. 

Найпопулярнішою та широко використовуваною CMS (Content 

Management System) є система «Wordpress». 

CMS «WordPress» – програмний продукт з відкритим вихідним кодом, 

що наділений широким спектром можливостей, функцій та доповнень для 

створення як корпоративних порталів, так і комерційних інтернет-проектів 

[7]. 

Однак, перш ніж почати будувати торговий Інтернет-майданчик 

використовуючи CMS «WordPress», необхідно з’ясувати як в загальному 

працюють  торгові майданчики, де розміщуються та що потребують для 

підтримки свого існування. 

Відмінностей між тим як працює звичайний веб-сайт та торговий 

інтернет-майданчик на рівні технології глобальної комп’ютерної мережі 

немає. Всі вони працюють за схемою клієнт-серверної взаємодії. 

Різниця між ними полягає лише в тому, що звичайний веб-сайт 

зберігається на сервері у вигляді окремих статичних файлів, та доставляється 

веб-сервером без будь-яких змін у тому вигляді, в якому вони були створені 

автором. На відміну від торгового інтернет-майданчика, що є динамічним 

веб-сайтом, веб-сторінки якого генеруються спеціальною програмою, яка 

працює на веб-сервері, та можуть збиратися з різних компонентів веб-

сервером дуже швидко. Як правило, такі сторінки дозволяють здійснювати 

інтерактивну взаємодію з користувачем, надаючи розширені можливості не 

тільки для перегляду, але й для збереження або зміни інформації. Зміст 
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динамічних сторінок за однією і тією ж адресою може різнитися протягом 

часу, або бути різним для різних відвідувачів в один і той же час. 

Динамічний веб-сайт – це ресурс в мережі Інтернет, який складається з 

необмеженої кількості веб-сторінок з гіпертекстовими, текстовими, 

медійними чи іншими типами вмісту, доступний клієнту завдяки одному із 

веб-протоколів. За веб-сайтом закріплено єдине доменне ім’я та унікальний 

IP-адрес. 

В якості клієнта, якому веб-сервер зазвичай доставляє зміст веб-сайту, є, 

як правило, веб-браузер – спеціальне програмне забезпечення, яке здатне 

відображати веб-сторінки та вміє взаємодіяти з іншими типами веб-змісту. 

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими в мережі Інтернет є 

такі протоколи: 

- IP (Internet Protocol); 

- TCP (Transmission Control Protocol); 

- HTTP (HyperText Transfer Protocol); 

- HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure); 

- SSL (Secure Sockets Layer); 

- FTP (File Transfer Protocol) [8]. 

IP (Internet Protocol) – протокол мережевого рівня для передавання даних 

між мережами. Відповідає за адресацію пакетів, але не відповідає за 

встановлення з’єднань, не є надійним і дозволяє реалізувати тільки 

негарантовану доставку даних . 

TCP (Transmission Control Protocol) – разом із протоколом IP є 

стрижневим протоколом Інтернету, який дав назву моделі TCP/IP.  

TCP/IP – мережева модель передачі даних представлених в цифровому 

вигляді. Модель описує спосіб передачі даних від джерела інформації до 

одержувача. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол прикладного рівня 

передачі даних. Основою HTTP є технологія «клієнт-сервер», тобто 

передбачається існування:  cпоживачів (клієнтів), які ініціюють з’єднання і 
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надсилають запит та постачальників (серверів), які очікують з’єднання для 

отримання запиту, виробляють необхідні дії і повертають назад 

повідомлення з результатом. 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – схема URI, що 

синтаксично ідентична HTTP-схемі, яка вказує, що протокол HTTP має 

використовуватися, але з іншим портом за замовчуванням і додатковим 

шаром шифрування (автентифікації) між HTTP і TCP за допомогою 

протоколу SSL. 

SSL (Secure Sockets Layer) – криптографічний протокол, який забезпечує 

встановлення безпечного з’єднання між клієнтом і сервером, що 

використовує мережева модель TCP/IP. 

FTP (File Transfer Protocol) – дає можливість абоненту обмінюватися 

двійковими і текстовими файлами з будь-яким веб-сервером, що підтримує 

протокол FTP. Установивши зв’язок з віддаленим веб-сервером, користувач 

може скопіювати файл з веб-серверу на свій комп’ютер, або скопіювати файл 

зі свого комп’ютера на веб-сервер [8]. 

Всі веб-сторінки та інші веб-файли обслуговуються веб-серверами - 

спеціальним програмним забезпеченням, яке доставляє веб-зміст клієнтам за 

веб-протоколами. 

Веб-сервер – це вид програмного забезпечення, що приймає HTTP-

запити від клієнтів, зазвичай веб-браузерів, видає їм HTTP-відповіді з 

даними, що на них зберігаються. 

Клієнти дістаються веб-сервера за допомогою URL-адреси потрібної їм 

веб-сторінки або Інтернет-ресурсу. 

URL (Uniform Resource Locator) – це стандартизований спосіб запису 

адреси ресурсу в мережі інтернет. URL складається мережевого протоколу 

http:// (https://, ftp:// і т. д.)  та адреси сайту або доменного імені, що служить 

для ідентифікації конкретного сайту за допомогою служби DNS. 

DNS (Domain Name System) – комп’ютерна розподілена система для 

отримання інформації про доменні імена за їх IP-адресою. 
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Отже, після того, як URL сайту введений в адресний рядок, браузер 

формує пакет даних, який посилає по мережі. Цей пакет містить URL 

запитуваного сайту, а також інші дані запиту, оформлені згідно з протоколом 

HTTP. Важливо те, що переданий URL дозволяє веб-протоколові доставити 

пакет з HTTP-запитом за адресою до потрібного веб-сервера. 

На фізичному веб-сервері повинна бути запущена відповідна програма, 

яка необхідна для обробки вхідних HTTP-запитів. Найпопулярнішим веб-

сервером на даний момент є Apache. 

Apache HTTP-сервер – відкритий веб-сервер Інтернет для UNIX-

подібних, Microsoft Windows, Novell NetWare та інших операційних систем. 

Після отримання пакету з HTTP-запитом веб-сервер визначає, які дії 

необхідні для його обробки. Якщо HTTP-запит здійснюється до статистичної 

сторінки, то веб-сервер передає її вміст браузеру без змін. Якщо ж HTTP-

запит здійснюється до динамічної сторінки, веб-сервер передає запит на 

обробку відповідною програмою (інтерпретатором), що відповідає за 

обробку даної сторінки. Інтерпретатор в свою чергу може викликати інші 

програми в ході своєї роботи, наприклад, СУБД MySQL. Даним 

інтерпретатором на електронному торговому майданчику є CMS (Content 

Management System). 

Результатом роботи інтерпретатора є програмний код, який веб-сервер 

посилає назад на комп’ютер користувача. Згенерований програмний код веб-

сервер упаковує в HTTP-пакет, який і передається по мережі назад клієнту в 

браузер, який аналізує і генерує на його основі графічне представлення 

запитуваної сторінки [9]. 

Дана послідовність операцій, що відбувається між браузером і веб-

сервером, має назву схеми клієнт-серверної взаємодії. А отже, для її 

виконання, при роботі з торговим Інтернет-майданчиком, необхідно мати 

веб-сервер із спеціалізованим ПЗ для виконання вимог усіх мережевих 

протоколів. 



799 

Веб-сервером може виступати як звичайний комп’ютер розміщений в 

офісі, так і орендований дисковий простір на віртуальному хостингу. 

На відміну від розміщення веб-серверу на власному обладнані, що 

потребує значних  витрат на його облаштування, послуги хостингу є 

економічно виправданими. 

Хостинг (Hosting) – послуга від компанії хостинг-провайдера, що 

включає надання дискового простору, підключення до мережі та інших 

ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно 

перебуває в мережі Інтернет . 

Поняття хостингу включає в себе широкий спектр послуг із 

використанням різного апаратного та програмного забезпечення необхідного 

для розміщення файлів сайту та виконання запитів веб-протоколів до цих 

файлів [10]. 

Зазвичай, до складу хостингу входить такий набір послуг: 

- Інструменти керування доменним іменем: реєстрації, зміни ІP-

адрес, налаштування серверних імен, створення підпорядкованих 

субдоменів, налаштування переадресації URL-адрес, запис журналу 

WWW-запитів, збір логів веб-сайту; 

- Інструменти поштової кореспонденції: створення поштових 

скриньок, груп, автовідповідачів, переадресації на основі доменного 

імені веб-сайту; 

- Менеджер файлів та FTP-клієнт для роботи з вмістом веб-сайту; 

- Менеджер баз даних та СУБД MySQL; 

- Можливість підтримки CGI (Common Gateway Interface): Perl, 

PHP, Python, ASP, Ruby, JSP, Java, також модулів та фреймворків 

для налаштування їх конфігурацій; 

- Наявність доступу до файлу додаткової конфігурації веб-серверу 

.htaccess/.htpasswd (для Apache); 

- Встановлення ASP-скриптів (Active Server Pages), до складу яких 

входить безліч динамічних доповнень та CMS-систем. 
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- Послуги планування операцій (cron); 

- Контроль трафіку; 

- Послуги створення резервних копій; 

- Можливість імпорту та експорту даних; 

- Управління ролями користувачів. 

Управління хостингом здійснюється за допомогою спеціалізованої 

панелі керування. Найпопулярнішою панеллю керування є ISPmanager. 

ISPmanager - панель управління веб-хостингом, що дозволяє керувати 

програмним забезпеченням веб-серверу, СУБД MySQL, поштовим сервером 

та іншими супутніми програмами через веб-інтерфейс (рис. 1). 

 

Рис. 1. Веб-інтерфейс панелі управління веб-хостингом ISPmanager 

На сьогоднішній день, ISPmanager включає в себе весь набір 

необхідних інструментів для підтримки будь-якого веб-проекту в мережі 

Інтернет. 

Для роботи з вхідною кореспонденцією ISPmanager обладнаний такими 

інструментами як SquirrelMail та Roundcube. 

SquirrelMail – клієнт електронної пошти з веб-інтерфейсом, написаний 

на PHP (рис. 2).  
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Рис. 2. Веб-інтерфейс SquirrelMail 

Roundcube — клієнт для роботи з електронною поштою з веб-

інтерфейсом, написаний на PHP з використанням JavaScript, CSS, HTML і 

технології AJAX (рис. 3).  

 

Рис. 3. Веб-інтерфейс Roundcube 

Програми SquirrelMail та Roundcube можна встановити практично на 

будь-кому веб-сервері з підтримкою PHP версії 5.4.0 або вище, СУБД MySQL 

та є зв'язок з поштовим сервером через протоколи IMAP і SMTP. 

Для роботи з СУБД MySQL панель керування ISPmanager містить 

доповнення phpMyAdmin (рис. 4). 

 

Рис. 4. Веб-інтерфейс phpMyAdmin 

Веб-додаток phpMyAdmin – додаток з відкритим кодом на мові 

програмування PHP із графічним веб-інтерфейсом для адміністрування бази 

даних MySQL. phpMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати 

адміністрування сервера MySQL, запускати запити SQL, переглядати та 

редагувати вміст таблиць баз даних. 

  Отже, лише після того, як хостинг-провайдер виділив дисковий 

простір на веб-сервері та надав доступ до панелі керування ISPmanager, варто 

починати встановлення та  налаштування CMS «WordPress». 
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Весь процес встановлення  CMS «WordPress» описаний у файлі 

readme.html, що знаходиться в архіві дистрибутиву.  

Для того, щоб встановити CMS «WordPress» на хостинг, потрібно 

завантажити дистрибутив з системою керування вмістом з офіційного веб-

сайту компанії -  www.uk.wordpress.org (рис. 2). 

Наразі, останньою стабільною версією CMS «WordPress» є версія 4.8.2. 

Після чого, необхідно завантажений архів розпакувати на веб-сервер, 

використовуючи панель керування ISPmanager (рис. 5). 

 

Рис. 5.  Дистрибутив CMS «WordPress» у панелі ISPmanager 

Далі створюємо базу даних засобами СУБД MySQL. Для цього 

необхідно перейти в розділ «Бази даних» у панелі керування хостингом 

ISPmanager та задати відповідні параметри (рис. 6). 
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Рис. 6.  Створення бази даних у панелі ISPmanager 

Наступний крок – встановлення CMS «WordPress» та його первинне 

налаштування. 

Для запуску встановлення CMS «WordPress» потрібно перейти на 

спеціальну сторінку - setup-config.php, що розміщується у корні 

дистрибутиву системи керування вмістом, та запустити інсталяцію (рис. 7).  

 

Рис. 7.  Встановлення CMS «WordPress»  

Після запуску інсталяції необхідно задати параметри зв’язку із базою 

даних (рис. 8). 
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Рис. 8.  Налаштування зв’язку CMS «WordPress» із базою даних 

Встановивши зв’язок із базою даних, CMS «WordPress» створить новий 

файл конфігурації на веб-сервері, що матиме назву wp-config.php. Саме в 

ньому буде міститись вся інформація, що стосуватиметься доступу до 

системи, бази даних та інших параметрів безпеки [11]. 

В результаті, CMS «WordPress» буде встановлено на веб-сервер для 

подальшої роботи з нею. 

Після успішного завершенням всіх етапів встановлення, для організації 

побудови електронного торгового майданчика засобами CMS «WordPress», 

потрібно здійснити первинні налаштування системи керування вмістом та 

обрати спеціальне доповнення для ведення електронної комерції. 

До складу CMS «WordPress» входять безліч доповнень та плагінів. 

Одним із найважливіших доповнень, що використовується при створенні 

інтернет-магазинів та торгівельних майданчиків є плагін «WooCommerce». 

Плагін «WooCommerce» - безкоштовний плагін для електронної 

комерції з відкритим вихідним кодом, за допомогою якого можна 

здійснювати продажі та контролювати замовлення. 

Для встановлення плагіну «WooCommerce» у CMS «WordPress» 

необхідно перейти до розділу «Плагіни» системи та, використовуючи пошук, 

знайти необхідний плагін (рис. 9). 
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Рис. 9.  Встановлення плагіну «WooCommerce» 

Для активації плагіну «WooCommerce» потрібно здійснити його 

первинне налаштування.  

Налаштування створять в системі «WordPress» спеціальні сторінки, такі 

як магазин, кошик, сторінку оформлення замовлень, сторінку клієнта та інші. 

А також, зададуть параметри локації, валюти, доставки, здійснення 

розрахунків і т.д (рис. 10). 

 

Рис. 10.  Сторінка налаштування плагіну «WooCommerce» 

Після закінчення встановлення плагіну «WooCommerce», CMS 

«WordPress» повністю готова до побудови архітектури торгового Інтернет-

майданчика: створення та заповнення необхідних сторінок, додавання 

товарів, оформлення вітрини, інтеграції платіжних шлюзів та систем обліку і 
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моніторингу, ролей користувачів та інших необхідних умов існування 

повноцінного електронного торгового майданчика. 

Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити висновок, що проведене 

дослідження дало змогу проаналізувати вплив мережі Інтернет на збут 

товарів і послуг, дослідити роль Інтернет-технологій у бізнесі та визначити 

основні пріоритети їх впровадження. Узагальнити зміст понять Інтернет-

торгівлі, її завдань та особливостей використання. 

Дослідити та проаналізувати потужний інструмент управління бізнесом 

– створення електронного майданчика для здійснення торгівлі через мережу 

Інтернет за допомогою CMS «WordPress», що здатний відкрити чималі 

можливості для використання Інтернет-технологій в бізнесі, а саме 

формувати імідж компанії в глобальній комп’ютерній мережі, забезпечувати 

клієнтів інформацією про компанію, товари та послуги, досліджувати 

портрет ідеального клієнта та організувати безперебійний процес продажу 

товарів та послуг; 

З’ясувати, яка технологія створення електронного торгового майданчика  

є найкращою та чому. Який алгоритм роботи та механізм побудови 

електронного торгового майданчика та як в загальному працюють торгові 

майданчики, де розміщуються та що потребують для підтримки свого 

існування. 

Визначити головні технічні потреби електронного торгового майданчика 

та ознайомитись із первинним процесом його створення та налаштування. 

Таким чином, слід зауважити, що електронний торговий майданчик 

демонструє вражаючі перспективи інтеграції бізнесу у сферу Інтернет-

торгівлі.  

Більшість компаній вже ознайомились із можливостями та перевагами 

електронного майданчика для здійснення торгівлі через мережу Інтернет, але 

вони, найчастіше, недооцінюють труднощів їх впровадження. Власники 

майданчиків повинні чітко розуміти, які потреби своїх потенційних клієнтів 

вони зможуть задовольнити, які переваги в порівнянні з традиційними 
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методами торгівлі вони можуть надати користувачам, наскільки самі 

користувачі готові адаптуватися до нових технологій ведення бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ  ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті проаналізовано сучасні види інформаційних систем з формування 

звітності про результати діяльності підприємств. Надано практичні 

рекомендації особливостей застосування інформаційних системформування 

звітності про результати діяльності підприємств на основі принципів і 

методів в ході сучасної автоматизації. 

Ключові слова: інформаційна система, зведений облік, складання звітності, 

автоматизація, інформатизація, облікові програми 

Перехід до сучасного ринку суттєво змінює місце і роль підприємства в 

системі економічних відносин. Сьогодення диктує надмірні умови розвитку 

різноманітних соціально-економічних і організаційних форм підприємств, 

надання їм повної економічної свободи. На цій основі важливо не втратити 

можливості підприємства з врахуванням всіх факторів і вимог. Для 

функціонування цієї складної структури потрібно виробити оптимальну 

систему управління та контролю звітності на підприємстві. Звітність 

підприємства є заключним етапом облікового циклу підприємства. Процес її 

складання достатньо тривалий і потребує значних витрат праці. Його 

автоматизація дозволяє скоротити витрати часу роботи працівників, 

підвищити рівень контролю за розрахунком окремих показників та надає 

більше можливостей щодо підвищення детальності звітної інформації та її 

оперативності. Щоб ефективно контролювати всі витрати на підприємстві та 

створювати звітність по руху коштів необхідно автоматизувати дану 

діяльність. Впровадження автоматизації у сучасному світі є стратегічною – 

сприяти менеджменту, адекватно реагувати на динаміку ринку, підтримувати 

і заглиблювати конкурентну перевагу з метою досягнення максимальної 
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вигоди. Застосування інформаційних систем дозволяє радикально змінити 

стиль управління і значно поліпшити показники діяльності компанії. Саме 

тому важливо сформувати особливості впровадження, функціонування та 

можливості використання інформаційних систем при формуванні звітності на 

підприємстві. 

 Метою статті є дослідження особливостей інформаційних систем 

автоматизації звітності підприємствата розробка практичних рекомендацій 

щодо їх ефективного використання. 

 Наукові дослідження даної проблеми проводять різні вчені, такі як: 

Войнаренко М.П., Клименко О.В., Левицька С.О., Нападовська Л. В., 

Терещенко Л.О., Івахненков С.В., Саньоцька Н.В., Козак М.І., Огійчук М.Ф., 

Царенко О.М. та інші. В працях даних науковців відображено особливості 

бухгалтерських програм, сутність зміни введення звітів з впровадженням 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що обумовлює необхідність 

перегляду цілого ряду концептуальних підходів до розв'язання проблем 

автоматизації багатьох облікових і управлінських процедур всередині 

організації. Не дивлячись на дослідження даної проблеми великої кількості 

вчених, на сьогоднішній день питання щодо особливостей  використання 

комп’ютерних технологій для формування звітності потребує подальшого 

дослідження.  

Вивчення методології формування управлінської звітності включає 

поняття і методичні прийоми, сфери їх застосування, обґрунтованості 

результатів, осмислення досягнень з точки зору загальнонаукового процесу. 

Складанню звітності з використанням комп'ютерної облікової системи 

передує етап закриття звітного періоду або зведеного обліку, під час якого 

здійснюється підготовка комп'ютерної інформаційної системи підприємства 

до складання звітності. 

Звітність - сукупність показників, що узагальнюють результати роботи. 

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів [5]. 
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Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період. 

Звітність є підсумковим етапом роботи інформаційної системи 

підприємства, вона ґрунтується на всій інформації, що була зібрана 

інформаційною системою підприємства, належним чином опрацьована і 

представлена у вигляді, придатному для подання внутрішнім та зовнішнім 

користувачам.  

На багатьох малих підприємствах України використовується спрощена 

форма обліку. Спрощена форма обліку може вестись: по простій формі 

бухгалтерського обліку, (без використання регістрів обліку майна малого 

підприємства) і по формі бухгалтерського обліку з використанням регістрів 

обліку майна малого підприємства [3]. 

Малі підприємства, які здійснюють незначну кількість господарських 

операцій, не мають власного майна і в процесі виробництва продукції і робіт, 

пов’язаних з великими затратами матеріальних ресурсів, можуть вести облік 

всіх операцій тільки в книзі обліку господарських операцій, яка являється 

регістром аналітичного і синтетичного обліку на основі якого можна скласти 

баланс і звітність. 

В залежності від особливостей формування звітності виділяються такі 

види звітності[1]: 

- Звітні документи, що є первинним документом бухгалтерського 

обліку і є підставою для інших документів та інших форм звітності. 

- Звітні документи що узагальнюють інформацію за проблемними 

питаннями, формування яких не вимагає закриття облікового періоду. 

- Звітність, що формується на підставі даних бухгалтерського обліку і 

потребує закриття облікового періоду: баланс, звіт про фінансові результати. 

- Звітність, що потребує ведення додаткового обліку окремих операцій: 

податкова звітність, окремі види управлінської звітності. 
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Процес складання звітності - послідовність дій, які повинні бути 

виконані працівниками підприємства для заповнення затверджених форм 

звітності підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією. 

Автоматизоване складання звітності дозволяє подавати звіти про 

показники діяльності підприємства не лише в паперовому, а й в 

електронному вигляді, що дозволяє спростити і скоротити процес приймання 

звітності та здійснення її контролю на відсутність формальних і механічних 

помилок. 

Застосування комп'ютерів змінює зміст та організацію праці облікового 

персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних 

документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та 

звітних форм; облікова праця стає більш творчою, спрямованою на 

організацію й удосконалення обліку [2].  

Використання комп’ютерних облікових програм дозволяє підвищити 

оперативність ведення обліку, збільшити рівень його деталізації, посилити 

контроль за достовірністю та правильністю облікової інформації на всіх 

етапах її обробки [7]. 

Автоматизація складання звітності - набір технічних засобів та 

технологічних способів і прийомів, які дозволяють здійснювати розрахунок 

показників звітності на підставі даних первинних документів та/або 

автоматично формувати форми звітності на підставі внесеної інформації без 

участі людини-бухгалтера. 

Метою автоматизації складання звітності є забезпечення високої 

достовірності складеної звітності. 

Завдання автоматизації складання звітності [5]: забезпечення високої 

якості складеної звітності; зменшення витрат на виконання операцій по 

складанню звітності; підвищення оперативності звітності; підвищення рівня 

контролю на всіх етапах складання звітності.  
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Особливості автоматизації складання звітності є: централізація 

інформаційних баз; єдиний підхід до обробки інформації; автоматизація 

типових розрахунків; кваліфікований персонал. 

Автоматизованими можуть бути лише окремі стадії процесу складання 

звітності - це підготовчий етап, стадія розрахунку показників та стадія 

заповнення форм звітності. 

Автоматизація процесу складання звітності може бути здійснена за 2 

напрямами: 

- Автоматизований розрахунок показників звітності - автоматизований 

розрахунок показників звітності згідно з раніше встановленими алгоритмами. 

- Автоматизоване формування друкованих та електронних форм 

звітності - рознесення введених в електронному вигляді чи набраних 

показників до відповідних рядків форм звітності. 

Існують два підходи обрання інформаційних систем для автоматизації 

звітності [6].  

Перший – обирати окремі модулі програми по мірі необхідності.  

Другий – придбання одразу функціонально-повний пакет програм  

(є найбільш розповсюдженим). 

До першої групи відносяться програмні продукти які спершу 

створювались для комплексної автоматизації торговельних операцій і 

управління підприємством. 

До другої групи відносяться програмні продукти які відомі і 

розповсюджені. Цей клас найбільш чисельний.  

Серед Західних розробок найбільш відомими є: Baan ERP, Oracle 

Application Axapta 4.0,  SyteLine, mySAP Business Suite, Maconomy, MFG/PRO

, MicrosoftDynamics AX/NAV, iScala, Oracle E-Business Suite та ін. Ці 

корпоративні системи мають високу надійність при використанні 

(імовірність програмних збоїв, помилок та несанкціонованого доступу до 

конфіденційних даних практично дорівнює нулю), при впровадженні 

програмних продуктів надається можливість кваліфікованого сервісного 
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обслуговування та автоматичного оновлення програмного продукту через 

Інтернет мережу.  

Програмні продукти Microsoft Dynamics AX/NAV та Oracle E-

Business Suite дуже важко  адаптувати до законодавства України [7]. 

Серед розробок країни СНД популярними є Галактика та Моноліт SQL, 

впровадження та обслуговування яких має нижчу (порівняно з Західними 

розробками) вартість, яка, додатково, може бути знижена за рахунок 

замовлення та інсталяції версії з обмеженою функціональністю (це може 

бути корисним для роздрібних підприємств середнього розміру). Програми 

мають порівняно високу надійність (рідко дають збої при користуванні та 

дозволяють обмежити доступ до конфіденційних даних), мають простий 

дебагер, а тому досить легко переналагоджуються та модернізуються [7]. 

Вітчизняні розробки можна класифікувати на дві підгрупи, в 

залежності від вартості впровадження, обслуговування та надійності: 1) 

СВІТ, РАДЖА, Триплан, ІС-ПРО, SIReD Підприємство - найбільше 

підходять для невеликих торговельних підприємств. Вартість їх 

впровадження є низькою, проте недоліками є: можливість збоїв та помилок 

при роботі, обмежена функціональність та відсутність можливостей до 

переналагодження; 2) BS Integrator, DeloPro, GrossBee XXI, КУБ-4, СФЕРА/5, 

Віртуоз, КУБ-4, КАІ. У цій групі є програмні аналоги з достатньо високою 

функціональністю, гнучкістю модулів (що надає можливості до їх швидкого 

переналагодження та швидкої модернізації), надійністю при експлуатації та 

помірною вартістю впровадження. Такі програмні розробки можуть підійти 

для роздрібних підприємств великого та середнього розміру [8]. 

Більшість сучасних комп'ютерних систем, що використовуються для 

ведення обліку та управління, являють собою інтегровані системи, що 

поєднують централізовану базу даних про діяльність підприємства, до якої 

вноситься інформація про виконані на підприємстві господарські операції та 

на підставі даних якої розробляються проекти управлінських рішень. 
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Впровадження автоматизованих інформаційних систем безумовно 

вимагає відповідних затрат, на сам перед фінансових. Але, у кінцевому 

рахунку, дасть можливість зниження комерційних витрат підприємства, за 

рахунок чого можливо знизити продажну ціну, збільшити оборотність 

асортименту, його якість і в кінцевому рахунку вивести підприємство в число 

стабільних, впевнених суб'єктів ринку. 

Застосування інформаційних систем сприятиме швидкому обробленню 

інформації щодо формування та використання звітних документів, 

своєчасному представленню її керівному персоналу підприємства та 

прийняттю, на її основі, ефективного управлінського рішення.  
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ВИРОБНИЦТВА 

В статті розглянуто стан та перспективи використання інформаційних 

технологій в сільськогосподарському виробництві. Для вирішення проблеми 

збільшення ефективності виробництва продукції розглянуто перспективні 

задачі, які дозволяють оперативно аналізувати стан виробництва і 

приймати відповідні керуючі рішення за допомогою ГІС-технологій. 

Ключові слова: географічна інформаційна системи, база даних, сільське 

господарство, рослинництво. 

З огляду на світові тенденції у продовольчих потребах, зростаючу роль 

України, як важливого гравця на аграрних світових ринках, впровадження 

інноваційних технологій у сільськогосподарській галузі та агробізнесі є 

актуальним і таким залишиться на найближчі десятиліття. Одним із 

інноваційних шляхів є впровадження комплексних інформаційних систем 

підтримки прийняття рішень у галузі сільського господарства з 

використанням новітніх інформаційних технологій, зокрема 

геоінформаційних систем, інтелектуальних систем управління тощо. 

Постановка проблеми. Динамічний розвиток аграрного виробництва 

вимагає впровадження високоефективної системи землеробства, сучасних 

технологій збору і обробки інформації, необхідної для вирішення численних 

виробничих і управлінських завдань. 

Дослідження вровадження геоінформаційних технологій на 

підприємствах сільського господарства висвітлені в працях зарубіжних та 
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вітчизняних вчених: М.Ф. Кропивко, Н.Г. Георгіаді, О.Ф. Савченко, 

О.М. Ткаченко, А.М. Валге, С.В. Вторий та ін. 

В даний час в світовому сільськогосподарському виробництві широко 

застосовуються космічні інформаційні технології такі, як дистанційне 

зондування, супутникова навігація (системи ГЛОНАСС / GPS). 

Вони забезпечують споживачів не тільки даними спостережень про стан 

сільськогосподарських угідь, необхідних для оцінки ґрунтів, 

тепловологозабеспеченності і т.д., але і високоточними координатами 

обробних агрегатів і дільниць поля, які потребують спеціальної обробки. Все 

це дозволяє застосовувати методи прецизійного (точного) землеробства [4]. 

Практично вся інформація в сільському господарстві має просторову 

прив'язку, тому географічні інформаційні системи (ГІС) є найбільш 

ефективним засобом збору та обробки інформації в галузі. У сучасних ГІС 

зосереджені останні досягнення в області просторових баз даних. Такі 

системи, що включають в себе методи дистанційного зондування, широко 

використовуються в багатьох країнах світу (в Канаді, США, країнах ЄС, 

Індії, Японії, Китаї та ін.). Більш ніж 15-річний зарубіжний досвід 

переконливо підтверджує, що географічні інформаційні системи дають 

можливість поліпшити якість сільськогосподарської статистики, підвищуючи 

точність, однорідність, об'єктивність і частоту спостережень, але і 

дозволяють істотно удосконалити методи оперативного контролю стану 

посівів і прогнозу врожаю як в глобальному, так і локальному масштабі. 

Зокрема, система MARS (Monitoring Agriculture by Remote Sensing), яка 

обслуговує країни Європейського співтовариства, дозволяє визначати площі 

посівів і врожайність сільськогосподарських культур, починаючи з 

державного рівня і аж до окремих ферм [5]. 

Використання сучасних методів геоінформаційних технологій в 

сільському господарстві дозволить визначати точні розміри орних земель в 

зонах інтенсивного і ризикованого землеробства, в тому числі площі земель, 

які використовуються під озимі та ярі посіви, оцінювати динаміку 
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скорочення сільськогосподарських земель і виведення їх з розряду 

сільськогосподарських угідь, продуктивність орних земель, виявляти 

негативні ґрунтові процеси, такі, як зміна механічного та хімічного складу; 

засолення; зниження вмісту гумусу; поширення посух, опустелювання; 

виявляти ознаки ураження культур і ареалів поширення шкідників; 

проводити моніторинги надзвичайних ситуацій (пожеж, повеней, 

заморозків). 

В результаті господарюючі суб'єкти і органи управління АПК усіх рівнів 

можуть отримувати повномасштабну, оперативну інформацію про стан 

сільгоспугідь і динаміку дозрівання зернових та інших культур, що дозволить 

підвищити ефективність виробничої діяльності та якість прийнятих 

управлінських рішень. 

Управління виробничими процесами. Основні призначення 

інформаційних технологій – підвищення ефективності виробництва, 

зниження собівартості і підвищення конкурентоспроможності продукції, що 

виробляється. Це досягається розробкою комплексу завдань з аналізу та 

управління виробництвом [4]. 

Загальний підхід до використання ІТ для підвищення ефективності 

виробництва продукції с.-г. виробництва наведено на рис. 1. ІТ складається з 

ряду взаємопов'язаних програм. Основу повинна становити програма аналізу 

ефективності використання ресурсів виробництва, що дозволяє оцінювати 

внесок кожного з продуктів, що виробляються на одержуваний прибуток в 

залежності від витрат ресурсів і ціни реалізації одержаної продукції [2]. 

Залежно від ефективності використання ресурсів система управління 

ресурсами коригує обсяги виробництва і розподіл ресурсів для виробництва 

продукції. Для певного обсягу виробництва продукції проектуються 

оптимальні технології по кожному з видів продукції. При проектуванні 

технологій використовуються бази даних по технологіях та технічних 

засобах. Цей процес роботи з програмами повинен виконуватися кілька разів 

до отримання стійких результатів, що задовольняють оптимум кожної з 
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задач. Після визначення оптимальних технологій вирішується завдання 

оптимізації складу машино-тракторного парку. В окремому блоці 

визначається ефективність використання в господарських умовах нових 

технічних засобів, які плануються придбати або взяти в оренду [1]. 

рівнях.

 

Рис. 1. Загальна структурна схема управління технологічними 

процесами виробництва сільськогосподарської продукції При реалізації 

технології також повинні вирішуватися завдання управління технологічними 

процесами вирощування врожаю, збирання врожаю, зберігання та реалізації 

продукції. На даному етапі використовуються системи оцінки стану посівів 

(розвиток культурних рослин і бур'янів, боротьби з хворобами та інші). На 
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стадії збирання врожаю вирішуються завдання вибору стратегії збирання, 

використання технічних засобів, закладки врожаю на зберігання. 

Окремим блоком повинна бути виділена система управління земельними 

ресурсами господарства (рис. 2), представлена у вигляді бази даних по 

земельних угіддях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Загальний підхід до використання ІТ на прикладі виробництва 

продукції рослинництва 
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і мінеральних добрив, управління процесом вирощування врожаю. Для 

вирішення поставлених завдань дана система зв'язується з базами даних по 

насінню, добривах, хімічних засобам захисту [3]. 

Розглянуті вище завдання при їх реалізації вимагають розробки ієрархії 

представлення баз даних і програм для вирішення задач на різних 

представницьких 

Висновки. Для впровадження ІТ в виробництво повинні бути розроблені 

відповідні алгоритмічне та програмне забезпечення для зазначених вище 

завдань.Ефективність використання ІТ в с.-г. виробництві буде досягатися за 

рахунок: 

 підвищення ефективності документообігу, зниження похибок при 

виконанні облікових операцій, своєчасності отримання інформації та 

прийняття виробничих рішень; 

 оптимізації використання ресурсного забезпечення господарства, 

раціонального розподілу ресурсів по галузям виробництва; 

 прийняття оптимальних рішень при зміні умов виробництва і 

ринкової кон'юнктури цін на вироблену продукцію; 

 оптимального вибору технологій виробництва; 

 оптимізації структури машино-тракторного парку. 

Список використаних джерел: 

1. Бурачек В. Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних: 

монографія / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин: 

Аспект-Поліграф, 2011. – 440 с. 

2. Бурачек В. Г. Основи геоінформаційних систем: монографія / 

В.Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 

2011. – 512 с. 

3. Королев А. А. Технологии ГИС в управлении земледелием / 

А.А. Королев // Геоматика. – 2011. – № 2. – С. 80-84. 



821 

4. Стратегія розвитку інформаційного забезпечення АПК і 

сільського населення України до 2015 р. – К.: Видавничий центр НАУ, 2006.– 

45 с. 

 

УДК 330. 4 

Лозінський Є. П. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Проаналізовано існуючі підходи до побудови логістичної системи та 

логістичної інформаційної системи. Розглянуто структуру логістичної 

інформаційної системи та виділено можливі матеріальні, фінансові й 

інформаційні потоки в логістичній системі торговельно-виробничого 

підприємства. Запропоновано інформаційно-комунікаційну та імітаційну 

модель взаємозв’язків між матеріальними й інформаційними потоками в 

логістичній системі управління. 

Ключові слова: логістична система, інформаційні потоки, матеріальні 

потоки, управління, торговельно-виробниче підприємство, інформаційна 

система. 

 У світовій економіці перед підприємствами сьогодні постають 

проблеми гнучкішої реакції на різнобічні бажання споживачів. Це стосується 

орієнтації на споживача продукції в умовах постійної конкуренції, що 

ускладнює реалізацію, зумовлює скорочення життєвих циклів товарів і 

збільшення насиченості товарних ринків. Ринкова орієнтація економіки 

України дає цьому процесу новий вимір, вимагає нових виробничих і 

дистрибуційних стратегій. Сформований таким чином попит на ринку більше 

не задовольняється існуючими системами постачання, виробництва та збуту 

продукції, її складування та розподілу.  

Тому потрібні нові підходи, які б відповідали вимогам ринку та були 

економічно ефективними. Через мінливість кон’юнктури споживчого ринку, 
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нестабільністю господарських зав’язків з постачальниками й інші причини є 

неможливим забезпечення необхідного обсягу планового постачання товарів. 

Тому при плануванні постачання визначаються лише основні джерела 

закупівлі товарів із урахуванням умов підвищення ефективності комерційної 

діяльності. Сучасні інформаційні технології та АІС дозволяють розв’язувати 

більшість управлінських задач на торговельних підприємствах, у тому числі і 

логістичних.  

У галузі використання інформаційних технологій у логістичному 

управлінні і побудови сучасних логістичних інформаційних систем на Заході 

практика випереджає теорію. Тому аналіз практичних впроваджень сучасних 

ЛІС здійснено зарубіжними науковцями, серед яких: Р. Барчік, Є. Маєвскі, Т. 

Малкус, A. K. Саміі, Ч. Сковронек. Серед українських авторів можна 

виділити публікації Н. Чорнописької, де основна увага приділяється 

питанням логістичної інформаційної системи на підприємствах.  

Якісне удосконалення системи інформаційного забезпечення 

логістичної діяльності дозволить менеджерам торговельно-виробничого 

підприємства своєчасно приймати більш обґрунтовані рішення, адекватно 

реагуючи на динаміку навколишнього середовища і складні процеси у самій 

системі управління.  

Нами запропоновано використати в управлінні логістичними 

системами системний підхід, який передбачає управління матеріальними, 

фінансовими й інформаційними потоками на підприємстві як системою.  

Основними методологічними положеннями такого управління можуть 

бути [1,с.56] : 

 1. Застосування принципу системного аналізу для визначення вартості 

цілей, структури та ефективності систем у взаємозв’язку із зовнішнім 

середовищем. Пошук кращого логістичного рішення починається з 

визначення вартості та ранжування цілей діяльності системи.  

2. Облік сукупності витрат і об’єм усіх логістичних ланцюгів з 

орієнтацією на ринок.  
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3. Формування параметрів динаміки зовнішнього і внутрішнього 

середовищ. 

 4. Розроблення інструменту оптимізації матеріальних потоків для 

підвищення темпів та якостей управління фінансовими послугами та 

інформаційними потоками.  

 5. Формування завдань управління матеріальними потоками полягає у 

створенні ефективної інтегрованої логістичної системи, яка забезпечує 

високу якість постачання продукції в рамках системи матеріальних, 

фінансових та інформаційних потоків.  

6. Наявність можливості оперативного реагування у зміні кон’юнктури 

ринку з метою обліку всіх запитів споживача. Для цього необхідне 

забезпечення гнучкості технологічних процесів, безперервності й 

ритмічності виробництва, взаємозв’язку внутрішніх інформаційних потоків 

підприємства.  

В основній ланці (на рівні підприємства) логістична система 

поділяється на ряд структур, які можна представити у вигляді 

горизонтальних, функціональних підсистем на ділянці постачання, 

транспортування, виробництва і торгівлі.  

Інструментом такої системи є інформаційне забезпечення процесів 

виробництва і торгівлі, які починаються з процесів постачання і закінчуються 

процесами реалізації. У зовнішньому середовищі діяльності підприємства 

причинами успіху або невдачі на ринку можуть бути:  

а) оперативне надходження інформації про певну комерційну ситуацію, 

що склалася на ринку;  

б) отримання замовлення на постачання або відмова від нього. В обох 

випадках важливу роль відіграє комплекс інформаційного забезпечення. 

Потоки інформації є тими сполучними «нитками», на які нанизуються всі 

елементи логістичної системи. При цьому інформаційна мережа припускає 

створення баз даних, комунікацій усередині фірми, наявність комплексу 

заходів щодо прийняття оперативних рішень тощо.  
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Ще кілька років тому основні проблеми, що стояли перед управлінцями 

логістичних систем, відносилися до сфери матеріальних потоків товарів і 

сировини. Під інформаційним забезпеченням фізичного процесу прямування 

товарів від постачальника до споживача мали на увазі лише супровідну 

інформацію. З розвитком логістичних систем на підприємствах все більш 

відчутною стала необхідність у практичному впровадженні логістичних 

інформаційних систем, що дозволило б органічно об’єднати в єдине ціле всі 

логістичні підсистеми (логістику постачання, виробничу логістику, логістику 

розподілу, логістику транспорту, торговельну логістику) [2,с.79]. 

Успішному впровадженню цього підходу сприяло розуміння того, що 

інформація на сучасному рівні розвитку суспільного виробництва – це 

самостійний виробничий чинник, потенційні можливості якої відкривають 

широкі перспективи для зміцнення конкурентоспроможності фірм.  

Для ефективного аналізу інформаційної діяльності в логістиці 

необхідно розглядати всю логістичну систему як сукупність функціонально 

обмежених логістичних підсистем, функціонування яких як єдиного цілого 

забезпечується інформаційною логістикою на рівні її власних інформаційних 

підсистем. Звичайно, такий розподіл дуже умовний, оскільки в практичній 

діяльності їх тісний зв’язок, взаємодія є запорукою успіху комплексу 

загалом. Крім того, логістична система на підприємстві характеризується 

високим рівнем залежності, а це визначає, що будь-які зміни в одній 

підсистемі одразу ж впливають на поведінку інших підсистем. Іншим 

важливим чинником логістичної системи є її ефективність, що виявляється в 

реагуванні на зміни у виробничих і торговельних процесах, тому вона 

пов’язана з адаптацією до змін цін, податків, а також інфляції.  

Враховуючи структуризовану господарсько-економічну структуру 

торговельно-виробничого підприємства, доцільно ініціювати формування 

логістичної структури економічної системи шляхом інтеграції та 

реструктуризації загального процесу виробництва й торгівлі на підприємстві 

– від постачання через виробничі процеси до реалізації. Логістична структура 
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може моделюватися у формі функціональної структури логістики 

підприємства. 

Функціональна структура логістики підприємства є принциповою і 

стосується підприємств, які самостійно формують процеси постачання та 

реалізації продукції, а також переробки й утилізації відходів[3,с.59].  

Виходячи з цього вимагають логістичних рішень функціональні галузі, 

що відповідають:  

- заготівельній логістиці;  

- виробничій логістиці;  

- торговельній логістиці; 

 - транспортній логістиці. 

 Однак локалізований функціональний підхід до прийняття логістичних 

рішень не гарантує оптимальності підприємницьких рішень. Успіх може 

забезпечити лише інтегрований підхід. Класична розбудова підприємства 

організаційно вимагає появи нових функціональних структур дослідження 

ринку, розвитку товару, технологічної підготовки, регулювання, контролю 

тощо. В цій схемі виробниче планування та управління системно 

підпорядковується логістичному плануванню та управлінню як  

всеохоплюючому механізму, який не може бути лише сумою всіх активних 

функціональних управлінь, а саме системно інтегрованим.  

Іншими словами, логістичне планування та управління інтегрує в собі 

функціональні сфери постачання, транспортування, виробництва, збуту 

продукції. Такий загальносистемний підхід до розгляду фізичних та 

відповідних їм інформаційних потоків вимагає докорінної зміни 

організаційно-управлінських структур, механізму формування інформації. 

 Викладене означає такий логістичний підхід, при якому ставляться 

високі суттєві вимоги менеджменту стосовно прийняття управлінських 

рішень, оптимальних з позицій загальносистемного підходу, оскільки 

інтегруючий розгляд та прийняття таких загальносистемних логічних рішень 

уможливлює вивільнення та реалізацію синергічних ефектів, притаманних 
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системі в цілому. Різноманітні інформаційні потоки, які циркулюють 

всередині й між елементами логістичних інформаційних систем (ЛІС), 

логістичної системи (ЛС) і зовнішнім середовищем, утворюють своєрідну 

ЛІС, яка може бути визначена як інтерактивна структура, що складається з 

персоналу, обладнання і процедур (технологій), об’єднаних зв’язаною 

інформацією, яка використовується логістичним менеджментом для 

планування, регулювання, контролю й аналізу функціонування ЛС[4,с.135].  

Інформаційний взаємозв’язок структурних підрозділів комерційного 

підприємства, що передбачений наведеною вище моделлю, дозволяє 

визначити склад і місце підрозділу, для функціонування якого необхідно 

розв’язувати конкретні управлінські задачі. При вивченні зовнішніх і 

внутрішніх інформаційних зв’язків підрозділів комерційного підприємства 

розкривається його структура і вказується конкретна інформація, яка 

повинна надходити на вході даного підрозділу і на виході.  

Сучасний стан логістики багато в чому сформувався завдяки 

бурхливому розвитку і впровадженню в усі сфери бізнесу інформаційно-

комунікаційних технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій була 

б неможливою без використання швидкодіючих комп’ютерів, локальних 

обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем і інформаційно-

програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення 

логістичного процесу настільки важливе, що спеціалісти виділяють особливу 

інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі й управлінні 

інформаційними потоками і ресурсами.  

Організаційна структура ЛІС формується на базі чотирьох підсистем: 

управління процедурами замовлень (1), наукових (практичних) досліджень і 

комунікацій (2), підтримки логістичних рішень (3) і генерування вихідних 

форм документів і звітів (4). Ці взаємопов’язані підсистеми здійснюють 

інформаційно-комп’ютерну підтримку всіх функцій логістичного 

менеджменту і зв’язок з мікро- і макрологістичним оточуючим середовищем. 
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 Функціональна структура ЛІС традиційно в літературі з логістичного 

менеджменту наводиться у вигляді піраміди. В основі функціональної 

«піраміди» ЛІС лежить система трансакцій між задачами (складовими 

елементами логістичної системи), яка визначає взаємовідношення між 

функціональними підрозділами підприємства в плані реалізації логістичних 

функцій, логістичними посередниками і споживачами продукції (товарів) 

підприємства. Два функціональних рівні ЛІС, як правило, сильно 

взаємодіють з системою дистриб’юції продукції (товарів) підприємства, 

зокрема кількістю і дислокацією центрів розподілу прибутків.  

На рівні аналізу логістичні регіональні або адміністративні менеджери 

підприємства в основному використовують інформацію в тактичних цілях 

для маркетингу, прогнозування фінансових операцій і виробничих 

показників. На верхньому стратегічному рівні логістика визначає стратегію 

менеджменту і пов’язана зі стратегічним корпоративним плануванням і 

ринковою місією підприємства. Система логістичних функцій формується в 

процесі аналізу причинно- наслідкового зв’язку в ланцюгу: складові 

матеріального потоку в постачанні – логістичні функції в постачанні. 

Мінімізація загальних витрат вимагає мінімізації витрат в  постачанні, в тому 

числі за рахунок мінімізації транспортних витрат.  

Останнє вимагає оптимальних рішень щодо вибору транспортних 

засобів і транспортних технологій, а це складає зміст однієї з логістичних 

функцій у постачанні. Логістичний розгляд матеріального потоку в галузі 

виробництва вимагає концентрації уваги на таких окремих функціях, як 

внутрішнє транспортування, виробничий контроль та пакування.  

На нашу думку, доцільно сконцентрувати увагу на розвитку 

логістичних систем (ЛС) на мікрорівні, завданням яких є виконання 

логістичних операцій, пов’язаних з організацією та управлінням процесу 

товаропросування. В цьому випадку на торговельному підприємстві 

відбувається гармонізація загальної системи управління, товаропросування 

та інформаційної системи за рахунок узгодженості всіх складових 
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торговельних бізнес-процесів через інформаційні входи, виходи та 

послідовність процедур і алгоритмів трансформації інформації.  

Для того, щоб інформація була повною, достовірною та своєчасною, 

потрібен продуманий процес комунікації, завданням якого є адекватне 

сприйняття отримувачем суті подій та явищ, що відображені при передаванні 

первинних даних.  

Нами визначено, що організаційно упорядкована множина таблиць 

бази даних, інформаційних потоків, до яких входять ці дані, каналів зв’язку, 

технічних і технологічних засобів, що забезпечують взаємозв’язок між 

компонентами ЛС, складають ЛІС.  

Її ефективна робота дозволяє досягти компромісу між централізованим 

та децентралізованим постачанням товарів, що призведе до зниження 

загальної вартості закупівель, а також дозволить здійснити оптимальний 

розподіл товарів на складах та зафіксувати обсяг реалізованих товарів. 

Типова організаційна структура для функції виробництва і збуту продукції 

може бути представлена у вигляді висхідних потоків замовлень на товари і 

відвантаження товарів. Слід зазначити наявність запасів трьох рівнів: на 

заводі, в гуртовому і роздрібному ланках.  

Щоб мати можливість визначити динамічні характеристики системи, 

необхідно також знати затримки в потоках замовлень і товарів. Запізнення 

вказується, як правило, в днях, тижнях і являє собою звичайну величину для 

підприємства, яке виготовляє товари тривалого користування.  

Для ефективної роботи логістичної системи слід знати правила, що 

регулюють розміщення замовлень і розміри складських запасів у кожній 

ланці реалізації продукції. У цій моделі виділяють три основних види 

замовлень: 

 1) замовлення на відшкодування проданих товарів;  

2) замовлення для поповнення запасів у всіх ланках у зв’язку зі зміною 

рівня продажів;  
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3) замовлення, необхідні для заповнення каналів забезпечення 

товарами за інформацією про замовлення, які перебувають в стадії 

виконання. Закупівлі в якості вхідних даних і зміни в складських запасах, у 

виробництві продукції і їх вплив на логістичну систему дозволяють 

побудувати імітаційну модель потоку товарів і інформації . 

Таким чином, різноманітні інформаційні потоки, що циркулюють 

всередині і між елементами логістичної системи, логістичною системою і 

зовнішнім середовищем, утворюють своєрідну логістичну інформаційну 

систему, яка може бути визначена як інтерактивна структура, що складається 

з персоналу, обладнання та процедур (технологій).  

Вони об’єднані пов’язаною інформацією, яка використовується 

логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю й 

аналізу функціонування логістичної системи. Широке проникнення логістики 

в сферу управління виробництвом і торгівлею пов’язане з комп’ютеризацією 

управління матеріальними потоками. Завдяки високотехнологічним 

інформаційно-комунікаційним технологіям став можливим автоматичний 

документальний обмін між виробниками товарів і великими магазинами, що 

включає обмін накладними і транспортними конторами при прямій відправці 

товарів від виробника до покупця. За допомогою технології інформаційних 

потоків покупець може безпосередньо оформити замовлення на покупку. 

Власне процес реалізації замовлення в базі даних підприємства та його 

моделювання буде розглянуто в наступних дослідженнях.  
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ІНТЕГРАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ВИРОБНИЧИМ ПОТОКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто теоретичні питання управління матеріально-виробничим 

потоком підприємства. Узагальнено основні методи та моделі управління 

матеріально-виробничим потоком. Розкрито схему інтегрованого підходу до 

управління матеріально-виробничим потоком підприємства. 

Ключові слова: матеріально-виробничий потік, модель, постачання, 

підтримка виробництва, транспортування, управління запасами. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. В умовах зростаючої конкуренції успіх 

підприємства залежить від швидкості реагування на постійні зміни в 

зовнішньому середовищі, тому воно повинно мати механізми управління, які 

забезпечать адаптацію до ринкових умов. У зв’язку з цим постає необхідність 

пошуку таких шляхів розвитку, які забезпечать конкурентоспроможне 

функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Одним з дієвих 

інструментів управління господарською діяльністю та забезпечення 

адаптивності суб’єктів ринку є управління матеріально-виробничим потоком. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Виникнення й розвиток 

інтегральної парадигми управління матеріально-виробничим потоком 

пов’язане з роботами таких закордонних учених як Д. Бауерсокс, Д. Клосс 

[1]. Нові перспективи розв’язання проблеми управління підприємством 
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загалом та матеріально-виробничим потоком зокрема є актуальною темою, 

тривалий час і на її вирішення спрямовані зусилля таких вітчизняних 

дослідників: М. Бондар [2], І. Вахович, Ю. Волинчук та І. Пушкарчук [3], 

О. Величко [4], В. Марчук [5], О. Нечай [6], Н. Селезньова [7], В. Стрижова 

[8], А. Сухомлінов [9], С. Філиппова [10] та ін. 

Формулювання цілей дослідження. Віддаючи належне науковому та 

практичному значенню праць названих авторів, зазначимо, що певне коло 

завдань методологічного характеру залишилось недовисвітленим. Потребує 

подальшого обґрунтування інструментарій управління матеріально-

виробничим потоком. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними European Logistics 

Association (ELA) наскрізний моніторинг матеріально-виробничого потоку, 

сприяє скороченню часу виробництва товарів на 25%, зниженню собівартості 

виробництва продукції до 30%, скороченню обсягів матеріально-технічних 

ресурсів від 30% до 70%. Застосування логістики значно збільшує 

продуктивність праці., наприклад, за оцінками фахівців з США у щорічному 

обсязі збільшення продуктивності праці (5-6%) половина досягається за 

рахунок розповсюдження логістики. 

Оскільки, дослідження сутності матеріально-виробничих потоків є 

основою для раціональної оптимізації технологічних процесів виробництва, 

матеріально-технічного забезпечення, транспортування і збуту продукції, 

проектування виробничих, складських і допоміжних приміщень, 

раціоналізації документообігу, створення високоефективної комунікаційної 

інфраструктури та організаційних структур управління, то це дозволяє 

розглядати управління матеріально-виробничими потоками як самостійну 

підсистему управління зі своїми цілями, суб’єктами та інструментарієм 

управління. 

В дослідженнях провідних фахівців з логістики відсутній єдиний підхід 

до визначення матеріально-виробничого потоку. Залежно від сфери 

застосування під матеріально-виробничим (матеріальним) потоком в різних 
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випадках розуміється і сукупність товарно-матеріальних цінностей, вантажів, 

деталей, ресурсів, і сукупність операцій, процесів, ланок, і готова продукція 

або засоби виробництва. 

Матеріально-виробничий потік є інтеграцією трьох логістичних 

функціональних сфер: постачання, підтримка виробництва, фізичного 

розподілу.  

Тому ми в даному дослідженні під матеріально-виробничим потоком 

розумітимемо віднесений до часового інтервалу рух та зберігання матеріалів 

та товарів, які розпочинаються з транспортування від постачальників 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, і 

закінчується після продажним сервісом для споживачів.  

Для ефективного управління матеріально-виробничим потоком О. Нечай 

пропонує врахувати кілька фактів:  

- матеріально-виробничий потік характеризується сукупністю параметрів, 

якими є потужність, напруженість, номенклатура, асортимент, кількість 

продукції, габаритні та вагові характеристики, фізико-хімічні характеристики 

вантажу, умови та вартість транспортування і страхування (для зовнішніх 

перевезень);  

- матеріально-виробничий потік має статичні та динамічні характеристики: 

просторову локалізацію, контрольованість, неавтокерованість, динамічно-

статичний дуалізм, субстанційність та дискретність ресурсів [6]. 

Враховуючи складну природу матеріально-виробничих потоків та 

динамічні властивості, науковці пропонують класифікувати їх наступним 

чином: ознаки, що надають інформацію про статичні характеристики потоку 

(склад, кількість та вагу, складність, керованість та можливість 

використання) і ознаки, що характеризують динамічні властивості 

(нерівномірність, регулярність, стабільність, мінливість, періодичність, 

ритмічність, синхронність) [Ошибка! Источник ссылки не найден.8].  

І. Вахович, Ю. Волинчук, І. Пушкарчук наголошують, що мета 

управління матеріально-виробничими потоками полягає в підвищенні 
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загальної ефективності організації, координації та скорочення сукупних 

витрат, чого можна досягти завдяки оптимізації використання матеріалів, 

виробничих, складських та транспортних потужностей підприємства. На 

думку науковців, окрім скорочення витрат на здійснення логістичної 

діяльності підприємства, ефективне управління матеріально-виробничими 

потоками сприятиме підвищенню якості обслуговування різних категорій 

споживачів, оптимізації рівня запасів на усіх рівнях, а також зростанню 

доходів підприємства від реалізації готової продукції [3]. 

Проведення узгодженості передбачає розробку та використання системи 

показників оцінки матеріально-виробничого потоку підприємства, яка 

запропонована Н. Селезньовою [10]. 

Систематизація показників оцінки проведена відповідно до основних 

форм існування матеріально-виробничого потоку та етапів його просування 

між ланками логістичного циклу шляхом виділення трьох основних груп 

індикаторів: на етапі замовлення сировини та матеріалів – показники оцінки 

рівня запасів, на етапі виробництва – показники оцінки ефективності 

використання ресурсів, на етапі збуту готової продукції – показники оцінки 

рівня сервісу.  

Під якістю руху Н. Селезньова розуміє пересування матеріалів між 

окремими ланками логістичного ланцюга з максимальним наближенням до 

співпадіння швидкості з врахуванням технологічних особливостей 

виробництва, що дозволяє уникати виникнення «вузьких місць» при 

накопиченні зайвих запасів або їх нестачі 

Американська практика відокремлює два основних напрями управління 

матеріально-виробничим потоком підприємства:  

– вдосконалення різних економічних механізмів, котрі підсилюють 

взаємодію різних функціональних ланок в межах фірми;  

– здійснення організаційних перетворень у структурі корпорації з 

метою покращення координації ланок.  

Ці напрями діють паралельно, доповнюючи один одного [1].  
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Структури управління матеріально-виробничими потоками можуть бути 

різними: створюються за функціональними або товарними ознаками.  

Підрозділи підприємства, які вирішують питання щодо управління 

потоками сировини та матеріалів, необхідних для виконання виробничої 

програми, або відділи закупівлі чи управління матеріалами, сферою своєї 

діяльності мають економічний простір, починаючи зі складу готової 

продукції постачальника і закінчуючи складом готової продукції споживача.  

Для управління потоками готової продукції на підприємстві можуть 

бути створені підрозділи з розподілу, до них відносять складські та 

транспортні підрозділи.  

За кордоном удосконалення планових і контрольних процесів 

управління матеріально-виробничими потоками, що здійснюється на основі 

інформаційно-комп’ютерних технологій, відбувається одночасно з 

організаційною перебудовою відділів, котрі беруть участь в управлінні 

матеріалами, з метою координації дій. 

Спеціалізовані структури управління матеріально-виробничим потоком 

розробляються виходячи з проблем, які потрібно вирішити підприємству. 

Для високого рівня внутрішньо функціональної координації використовують 

матричні механізми, створені на подвійному підпорядкуванні ланок. 

Створення таких механізмів дає змогу вирішити проблему між 

функціональної взаємодії.  

Раціональне управління матеріально-виробничим потоком підприємства 

неможливе сьогодні без використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій на всіх стадіях цього процесу. Методологічне розв’язання завдань 

управління матеріально-виробничими потоками з використанням 

обчислювальної техніки знайшли своє відображення у спеціальних 

операційних системах. 

Методологічною основою наскрізного управління матеріально-

виробничими потоками має стати системний аналіз. Системний підхід 

означає, що кожна система являється інтегрованим цілим навіть тоді, коли 
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вона складається з окремих, розрізнених підсистем; це дозволяє побачити 

об’єкт як комплекс підсистем, які об’єднані загальною метою, розкрити його 

інтегративні якості, внутрішні та зовнішні зв’язки. 

І. Вахович, Ю. Волинчук та І. Пушкарчук структурували основні методи 

та моделі, які слід використовувати при вирішенні завдань управління 

матеріально-виробничими потоками з урахуванням того, в якій з підсистем 

підприємства вони знаходяться (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1. Основні методи та моделі управління матеріально-

виробничими потоками 

Функціональні підсистеми 

та ключові функції 

Моделі, методи та технології вирішення завдань управління 

матеріально-виробничими потоками 

Функціональна підсистема 

постачання 

Вибір постачальників за витратно-коефіцієнтним методом, 

рейтинговою оцінкою, домінуючими факторами, ін. ABC-XYZ 

аналіз. Методи прогнозування (вбудовані в MRP II/ERP). E-

Procurement 

Функціональна підсистема 

підтримки виробництва 

Алгоритм MPS(побудова календарних виробничих графіків). 

Використання можливостей інформаційних технологій в 

системах МRР ІІ/ЕRР/SCRP 

Функціональна підсистема 

дистрибуції 

Дотримання «золотих правил» дистрибуції. ABC-XYZ аналіз. 

Розподіл витрат за об’ємно-ваговими характеристиками 

вантажів. Gap-модель Зейтгамла. 

Транспортування Моделі максимінної оптимізації: абсолютного рішення; 

основного параметра; компромісного рішення; еталонного 

порівняння (для вибору системи доставки вантажів). 

Вирішення транспортних задач (угорським методом, методом 

північно-західного кута тощо). 

Управління запасами ABC-XYZ аналіз. Обґрунтування економічного розміру 

замовлення (формули Вілсона). Системи управління запасами. 

Складування WMS. Техніко-економічна оцінка системи складування. 

Проектування складських зон і розміщення технологічного 

обладнання. 

Вантажопереробка  та 

упакування 

Методологія SADT. Компонування. Проектування зон 

вантажопереробки та упакування. Стандартизація вантажних 

одиниць. 

 

Проілюструємо ідеї інтегральної моделі управління матеріально-

виробничим потоком підприємства (рис. 1). Дана модель представляє 

матеріально-виробничий потік як інтегратор, до того ж інтегруюча функція 

здатна поширюватися на декілька підприємств організацій, логістичних 

посередників, інформаційних систем і фінансових інституцій.  
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Інтегрований підхід 

Рисунок 1. – Схема інтегрованого підходу до управління  

матеріально-виробничим потоком 

Єдиною необхідною умовою є наявність взаємодії вказаних об’єктів – 

елементів інтегрованої системи – чи з матеріальними потоками, чи 

опосередковано – через інформаційні та фінансові потоки. Таким чином, 

матеріальний потік об’єднує весь життєвий цикл виробу: від ідеї до 

конструкції, потім до виробництва, розподілу, продажу, сервісу й знову ж до 

повторення циклу, відповідно до мінливих запитів споживачів. 

Важливість ефективного інформаційного забезпечення логістичного 

процесу обумовлюється недоліками в циркуляції існуючих інформаційних 

потоків на підприємствах, а саме: дублювання однотипних інформаційних 

повідомлень різними відділами підприємства; передача інформаційних 

повідомлень, які містять неточні дані; затримка важливих інформаційних 

повідомлень, які є основою для прийняття управлінських рішень та ін. 

Правильно та раціонально організувати інформаційні потоки на підприємстві 

дозволить розробка, впровадження та використання єдиної інформаційної 

системи взамін ізольованої інформаційної системи кожного підрозділу 

підприємства. 

Традиційна координація під час 

управління  

матеріально-виробничим потоком 

 

 

 

 

Підприємство 

         Розподіл       Виробництво Закупівля Споживач 
Постачальник 
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Висновки. Підвищення значення та ступеню використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій, які дозволяють здійснювати 

обробку великих масивів інформації та обмінюватися даними в реальному 

часі з мінімальними витратами сприяє розробці та впровадженню на 

вітчизняних підприємствах скоординованого управління матеріально-

виробничими потоками. 
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СЕКЦІЯ 7 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНТРОЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

УДК 657.6 

Арсенюк Д.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ І ЗБУТ ЯК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ 

КАТЕГОРІЇ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА 

В статті уточнено тлумачення понять категорій „готова продукція”, 

„збут продукції”. Систематизовано підходи економістів до класифікації 

готової продукції та визначення вартісної оцінки. Запропоновано 

класифікацію готової продукції підприємства.  

Ключові слова: готова продукція, товарна продукція, валова продукція, 

збут, реалізація, собівартість, . 

Реалізація продукції завершує операційний цикл у діяльності 

підприємства. У ринкових умовах процедурі її планування передує 

виробничий процес. Підприємство має виробляти ту продукцію, яка 

користується попитом на ринку збуту. Головну роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства відіграє система контролю за 

реалізацією продукції, оскільки вона впливає на фінансовий результат, який є 

узагальнюючим показником роботи підприємства. За таких умов завданням 

обліку і аудиту є забезпечення управлінського персоналу інформацією для 

оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої 

діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень. 

Загальні питання обліку і контролю готової продукції висвітлювались у 

працях відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу їм приділяли 

Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В., 

Кужельний М.В., Єфіменко В.І., Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С. 

Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку готової продукції 

зробили зарубіжні вчені: Бейгельзімер М.Г., Безруких П.С., Виноградов В.В., 

Грунфест І.Л., Маргуліс А.Ш., Марченко О.К., Кондраков В.Б., Ліберман 
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Л.В., Левін В.С., Розенберг Н.Я., Тішков І.Е., Цуркану В.І., Шеремет А.Д., 

Чечета А.П. Проте питання обліку готової продукції на підприємствах 

молокопереробної промисловості залишаються актуальними та потребують 

нагального вирішення. 

Метою статті є всебічне дослідження економічних категорій «готова 

продукція» і «збут». 

За ринкових умов господарювання вітчизняним підприємствам для 

успішного функціонування й розширення своєї діяльності, а відтак й 

отримання якомога більших доходів, необхідно виготовляти 

конкурентоспроможну продукцію й розраховувати тільки на свої сили. 

Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє 

обліково-аналітична система виробництва та реалізації готової продукції 

(товару). 

Формування готової продукції та її збут є завершальними стадіями 

операційного циклу виробничого підприємства. За таких умов завданням 

обліку та аудиту є забезпечення управлінського персоналу інформацією для 

оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої 

діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень.  

При товарному виробництві готова продукція, виготовлена людиною, 

займала та надалі займає центральне місце у суспільстві, бо товар і гроші 

утворившись ще з давніх-давен й обслуговували різні суспільні системи. 

Проте у міру розвитку виробництва й обміну товар набуває економічного 

значення. У всі часи вчені прагнули зрозуміти сутність товарних взаємин, 

закони, які ними керують. 

Вагоме вклад у розвиток цього питання здійснив прихильник 

натурального господарства Аристотель, який визнав необхідності обміну 

продуктами праці. У своїх працях філософ прийшов до геніального для того 

часу висновку: „якщо один товар обмінюється на іншій, то це означає, що 

вони рівні” [1, с.134]. Але він не зміг з’ясувати й обґрунтувати, що 

знаходиться в основі такої рівності. 
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В середньовічній епосі рівність товарів трактувалася з теолого-етичної 

точки зору, і тільки в результаті класової боротьби з феодалізмом, 

удосконалюючи економічну науку з позиції аналізу виробництва, теорія 

„товару” поступово отримала свій подальший розвиток. Меркантилістські 

вчення не змогли дати правильного вирішення проблеми, бо їх прихильники 

вважали, що джерелом капіталу є не виробництво, а лише процес обігу, 

гроші. 

Основоположником таких суджень вважається Вільям Петі, який 

висловив думку, що вартість товарів визначається порівняною кількістю 

витраченої на них праці. При цьому автор помилково стверджував, що 

вартість утворюється лише за рахунок праці, витраченої на виробництво 

грошового товару (срібла), а інші види трудової діяльності створюють 

вартість лише в результаті обміну їх продукту на гроші [2]. 

На відміну від меркантилістів, фізіократи стверджували, що джерелом 

капіталу є сільськогосподарська праця, в результаті якої створюється „чистий 

продукт”. Ця теорія була протрактована у працях Адама Сміта і Рікардо. А. 

Сміт висунув припущення, що в якій завгодно галузі виробництва будь-яка 

праця створює вартість. Поряд з трудовою теорією вартості зустрічається у 

А. Сміта визначення вартості – як вартості праці, яка купується за цей товар, 

і як суми доходів робітників. Однак, філософи-дослідники не врахували 

історичного процесу розвитку обміну, бо вважали капіталізм вічним, 

природним явищем. У результаті обмін товарів трактувався як поза історичне 

явище, обумовлене природою людини. І тільки Маркс зумів наблизити 

науковий підхід до економічної теорії довівши, що для пізнання законів 

товарного виробництва треба аналізувати умови матеріального життя 

суспільства та умови виробництва матеріальних благ [2].  

Стрижневим поняттям теорії товарного виробництва є „товар”, якому 

історично та логічно передував термін „благо”. Благо – це все те, що містить 

в собі певний позитивний сенс, предмет, явище, продукт праці, що 

задовольняє певну людську потребу і відповідає інтересам людей. 
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Своєрідною формою економічного блага є товар, тобто товар – це особливе 

економічне благо, яке виготовлено для обміну. За визначенням К. Маркса, 

„товар є перш за все зовнішнім предметом, річчю, яка своїми властивостями 

задовольняє котрі-небудь людські потреби. Природа цих потреб – … нічого 

не змінює” [2]. 

Фрідріх Енгельс також відзначав, що „для того, щоб стати товаром, 

продукт повинен бути переданий до рук того, кому він служить як споживча 

вартість, за допомогою обміну”. Звідси слідує, що товар – це не що інше, як 

продукт праці, призначений для обміну. 

У сучасній економічній науці поряд з таким загальним поняттям, як 

„товар”, існує вужче поняття – „продукція”. Залежно від економічного 

призначення продукція поділяється на: 

– предмети вжитки, які включають продовольчі та непродовольчі 

товари, що задовольняють особисті потреби людей; 

– продукцію виробничого споживання, тобто засоби виробництва; 

– продукцію військово-промислового комплексу. 

На рівні держави одним з основних макроекономічних показників, що 

оцінюють результати економічної діяльності всієї сукупності підприємств, є 

валовий внутрішній продукт, який вимірює вартість кінцевої продукції, 

виробленої резидентами даної країни. Валовий внутрішній продукт – це 

перш за все показник виробництва [3, с. 78]. 

На мікроекономічному рівні, тобто на рівні підприємства, продукція за 

своїм складом та призначенням ділиться на валову і товарну. До складу 

валової продукції підприємства включають вартість готових виробів, 

напівфабрикатів і послуг виробничого характеру, призначених для 

використання як усередині підприємства, так і відпущених на сторону, 

вартість виготовлення і ремонту тари, якщо вона не включається в ціну 

продукції. 

Валова продукція характеризує загальний обсяг виробничої діяльності 

підприємства незалежно від ступеня готовності продукції. Ця продукція, 
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призначена для збуту і реалізації за межі підприємства (сукупності 

підприємств або галузі народного господарства) [4]. 

Товарна продукція промислового підприємства формується в грошовому 

вираженні та є обсягом тієї частини виготовленої продукції, яка буде 

відпущена (реалізована) за межі його основної діяльності. Вона включає 

виготовлені усіма основними, допоміжними, підсобними і побічними цехами 

підприємства готову продукцію, яка створена у конкретному періоді для 

збуту на сторону, а також включає напівфабрикати й виконані, попередньо 

замовлена іншими підприємствами та організаціями, роботи промислового 

характеру (послуги) також для реалізації на сторону. На відміну від валової, 

товарна продукція не включає зміни залишків незавершеного виробництва, а 

також напівфабрикатів свого виробництва, які призначені для власного 

використання в цехами підприємства. 

В свою чергу готова продукція входить до складу товарної (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура товарної продукції підприємства 

 

Сучасні економісти готову продукція тлумачать, як продукції, котра 

повністю завершена обробкою на конкретному підприємстві, пройшла усі 

стадії технічного випробовування, приймання, укомплектування, відповідно 
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затвердженим технічним умовам, не потребує подальшої обробки на цьому 

підприємстві і здана на склад чи передана замовнику [5, с. 227]. 

Обґрунтовуючи суть готової продукції, Ф.Ф. Бутинець вводить поняття 

„і придатна для споживання” [6, 85]. До цього трактування М. І. 

Должанський та А.М. Должанський додають, що „готова продукція може 

мати, а може не мати кількісні та якісні характеристики, але завжди 

продукція має вартісну характеристику. Усі елементи виробничого процесу – 

сировина, матеріали, які перебувають на різних стадіях технологічного 

процесу, утворюють незавершене виробництво та формують вид 

виробничого запасу”. [7, c. 214]. 

Такі автори, як Г.П. Журавель та П.Я. Хомин, відмічають, що готовою 

продукцією є така, яка повністю пройшла передбачені технологією 

виробництва стадії і процеси, оприбуткована на склад, або прийнята 

замовником [8]. Проте науковці не надають особливого значення оцінці ні 

запасів, ні готової продукції зокрема. 

Відповідно до П(С)БО 9 „Запаси” готовою продукцією, вважається 

продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, призначена для 

продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно-правовим актом [9]. 

Порівнявши це визначення із тлумачення такого виду продукції у 

міжнародній обліковій практиці, спостерігаємо практичне його співпадання.  

При цьому уточнюється, що вироби, які не пройшли всіх стадій 

технологічної обробки, випробувань і технологічного приймання, 

вважаються не закінченими і входять до складу незавершеного виробництва 

підприємства. 

Оскільки готова продукція, відповідно до чинного законодавства, 

відноситься до активів підприємства, тобто ресурсів, які придбані 

(виготовлені) в минулому і в майбутньому очікується отримати від їх 

реалізації та збуту економічну вигоду, – то в бухгалтерському обліку 

застосування методів її оцінки повинно ні не знижувати витрат на 
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виробництво цієї продукції, ні не завищувати її оцінки. Якщо готова 

продукція не може принести підприємству економічну вигоду від її реалізації 

чи обміну, то вона не буде вважатись активом і повинна бути списана з 

балансу. 

У свою чергу, Н.М. Ткаченко готовою продукцією вважає „матеріальний 

результат виробничої діяльності кожного підприємства” [10, с. 398]. Заразом 

автор приділяє значну увагу оцінці готової продукції, а саме залишкам 

незавершеного виробництва на кінець місяця, яку визначають за формулою: 

НВПк = НВПп + В – СРП                                        (1.1) 

де НВПк – незавершене виробництво продукції на кінець звітного 

періоду; 

НВПп – незавершене виробництво продукції на початок звітного 

періоду; 

В – витрати на виробництво продукції у звітному періоді; 

СРП – собівартість реалізованої продукції. 

Цікавий підхід щодо визначення собівартості готової продукції показую 

М.С. Пушкар, вважаючи його універсальним показником, який в грошовому 

виражені акумулює усі витрати (прямі і не прямі), що пов’язані з будь-яким 

процесом чи виробом [11]. Автор приділяє увагу управлінській 

спрямованості обліку готової продукції та відповідно виробничих витрат, що 

є сукупністю її собівартості. 

Готову продукцію з погляду управлінського обліку також розглядав І.Д. 

Фаріон. Він відмітив, що її оприбутковують в кількісному вираженні 

протягом місяця, а в кінці місяця виражають в грошовій оцінці [12]. 

З цього виходить, що продукція відноситься до готової при виконанні 

наступних умов: 

– виробничий процес, відповідно до технологічних умов, повинен бути 

завершеним; 

– оприбуткування продукції на склад повинно здійснюватись відповідно 

до встановлених технічних параметрів та інших нормативів і стандартів, що 
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діють на конкретному підприємстві; 

– обприскування, реалізація та збут готової продукції обов’язково 

повинні супроводжуватись відповідними первинними документами. 

Після завершення виробничого циклу готова продукція надходить на 

склад підприємства. На цьому етапі вона стає невід’ємною частинному 

запасу підприємства й виступає як готова продукція, або як сировина для 

наступного виробництва. 

В економічній літературі готову продукцію класифікують відповідно до 

ряду ознак: за формою, за ступенем готовності і за технологічною 

складністю. 

Щодо першої ознаки, то виділяють уречевлену (матеріальну) продукцію, 

результати виконаних робіт, результати наданих послуг, а щодо 

технологічної складності – виокремлюють просту та складну продукцію, при 

цьому вирізняють супутню та побічну продукції. 

Головна місія, будь-якого підприємства – отримати прибуток. Не 

винятком є і виробничі підприємства, кінцевим результатом діяльності яких є 

саме реалізація (збут) виготовлених своїми силами виробів та продукції. Збут 

готової продукції є завершальним етапом кругообігу господарських засобів 

підприємства, що дозволяє йому виконувати свої зобов’язання перед 

державним бюджетом, банком щодо позик, робітниками й службовцями, 

постачальниками, а також відшкодовувати виробничі витрати. 

Отже, на нашу думку, збут продукції окремого підприємства – це 

насамперед відчуження активів, що належать підприємству, шляхом їх 

продажу з метою відтворення використаних засобів підприємства від 

отримання прибутку для задоволення різноманітних потреб підприємства та 

його власників. Тобто продукція, яку виготовило підприємство переходить у 

власність покупця. За продану продукцію підприємство отримує винагороду, 

зазвичай це безпосередня сума грошових коштів, тому зміцнення 

фінансового становища виробничого суб’єкта господарювання напряму 

залежить від своєчасного, якісного виробництва та збуту готової продукції. 
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Таким чином, покупець відшкодовує підприємству-виробнику вартість 

готової продукції за цінами реалізації. Ціна реалізації встановлюється 

виробником продукції в залежності від різних факторів та обов’язково 

Процес реалізації продукції Перетворення товарної форми в грошову 

(продаж) Зменшення наявних товарно-матеріальних цінностей, що в 

результаті зменшує матеріальну відповідальності  

Реалізація фінансового результату (прибуток або збиток) узгоджується з 

покупцем і прописується у договірних документах. До факторів, які 

впливають на формування ціни продажу, можна віднести: 

– фактичну або очікувану собівартість продукції; 

– пропозиції та попит на ринку на цю продукцію; 

– встановлення відповідних державних обмежень на цін та націнок щодо 

певних видів продукції, особливо деяких продуктів харчування. 

Однак, при формуванні ціни реалізації потрібно враховувати, що її 

рівень повинен бути завжди вище виробничої собівартості. В іншому 

випадку підприємству неминуче отримає збитки. 

Сьогодні на промислових підприємствах можуть застосовувати такі 

види оцінки готової продукції: 

– за фактичною виробничою собівартістю; 

– за неповної (скороченої) виробничої собівартості продукції, що 

обчислюється за фактичними витратами без загальногосподарських витрат; 

– за плановою (нормативною) виробничою собівартості; 

– за оптовими цінами реалізації; 

– за твердими обліковими цінами. 

При цьому використовуючи той чи інший вид підрахунок вартості 

продукції може здійснюватись одним із двох способів: тільки у грошових 

цінах, або ще із одночасним визначенням і в натуральних одиницях. Це 

залежить від технології та організації процесу виробництва, виробу форми 

контролю за здійсненими витратами і якістю готової продукції, супроводу та 

гарантійному контролю продукції та усунення недоліків, виявлених у процесі 
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виробництва. 

Таким чином, поняття „готова продукція” в працях економістів 

з’явилося не відразу. Історично йому передувало поняття „товар”, що 

розумілось значно ширше. Саме цьому поняттю й присвячено безліч 

досліджень вчених різних епох і економічних течій. В даний час поняття 

„готова продукція” прийнято тлумачити досить одноманітний завдяки 

законодавчим документам, що діють, у сфері бухгалтерського обліку. 
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УДК 134 

Артемчук В. В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто торгівлю, її сутність і значення для економіки країни. 

Показано торговельне підприємство, виведені його властивості як складної 

соціально - економічна системи, що потребує аналізу й удосконалення 

фінансової діяльності. Доведено актуальність торгівлі в умовах перебудов 

та економічних криз, яка швидше виходить із кризи та з меншими збитками, 

ніж інші галузі економіки 

Ключові слова: модель, моделювання, фінансова діяльність, оперативне 

планування, торгівля. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою торгівля відноситься до 

найбільш важливих видів економічної діяльності, тобто, у певному 

розумінні, торгівля, як дзеркало, відображає реальний стан економіки 

України, у якій відсутня добросовісна конкуренція, жалюгідний 

платоспроможний попит унаслідок відсутності стабільних доходів населення, 

деформована структура економіки, непрозорість правового поля для 
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підприємницької діяльності. У такій ситуації в країні від торгівлі важко 

вимагати бездоганного функціонування. Перехід економіки України до 

ринку, структурна перебудова промисловості, швидка зміна економічних 

умов для зарубіжних інвесторів і товаровиробників поставили більшість 

українських торговельних підприємств (ТП) у складні економічні умови. 

Керівники підприємств повинні були в короткі терміни проводити оцінку 

впливу змін в економічній ситуації на функціонування комерційної 

організації або форми бізнесу, знаходити нові рішення щодо коректування 

діяльності ТП. У таких умовах досвіду й інтуїції керівників є замало для 

забезпечення ухвалення правильного рішення, від своєчасності й 

обґрунтованості яких залежатиме успішність її роботи. Період економічної 

кризи в Україні супроводжується різким падінням усіх основних показників 

економіки нашої країни. На сьогоднішній день тільки банківська система й 

торгівля розвиваються. Окрім цього, вагому частку іноземних інвестицій 

складають інвестиції в українську торгівлю. Торгівля є галуззю з високим 

рівнем зайнятості населення і в умовах економічної кризи дозволяє 

забезпечити зайнятість населення, що вивільняється з інших сфер економіки. 

Перш за все, це пояснюється великим розміром неврахованих виплат на 

користь працівників торговельних підприємств. Як відомо, однією з 

основних проблем Синиця С.М., Гринів Л.В., Гринів Н.В. Теоретико-

методологічні основи моделювання фінансової діяльності … сучасної 

української економіки є проблема неплатежів. У цьому сенсі ситуація в 

торгівлі є позитивною. Аналізуючи наведений матеріал, можна зробити 

висновок про незаперечну значущість удосконалення управління в 

торговельній галузі в умовах ринкової економіки. Постановка завдання. 

Особливості функціонування торговельного підприємства доцільно 

розглядати з позиції системного підходу до функціонування підприємства, 

який активно розроблявся такими видатними економістами: К.А. 

Багриновським, П.Г. Буничем, Н.Е Єгоровою, Г.Б. Клейнером, І.Г. Поповим 

та іншими. Проте наукові дослідження, які присвячені проблемам 



851 

моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств, є не повністю 

досконалими й потребують подальшого доопрацювання. Метою статті є 

аналіз діяльності торговельного підприємства, виведення його властивостей, 

як складної соціально-економічної системи, а також особливостей 

функціонування з позиції системного підходу, який до цього часу мало 

використовувався. Однією з характерних особливостей торгівлі як галузі 

економіки є висока швидкість обороту капіталу. З одного боку, це дозволяє 

мінімізувати інфляційні втрати в нестабільних умовах кризового періоду. 

Але з іншого боку, можлива втрата деякої величини доданої вартості, 

викликана зниженням загальної рентабельності товарообігу. Оскільки 

торгівля найбільш оперативно реагує на будь-які зміни в економічній і 

політичній ситуації в країні, тому робить значний вплив на розвиток 

виробництва. Будучи галуззю економіки, найбільш наближеною до кінцевого 

споживача, вона стимулює або обмежує процес виробництва в частині об’єму 

й асортименту продукції, що випускається. В умовах зростання виробництва 

важливого значення набуває проблема збільшення запасів продукції. Через 

те, що фінансовий ринок в Україні фактично відсутній, торгівля може стати 

найбільш активним внутрішнім регулятором у середовищі виробництва. 

Тому, розробляючи систему моделей фінансової діяльності торговельного 

підприємства, необхідно враховувати його характерні особливості, серед 

яких варто відзначити такі [4; 5]: 1) рівень доходів і асортимент товарів, що 

реалізуються, знаходяться в певній залежності від характеру попиту, 

особливостей соціально-економічного складу обслуговуваного населення; 2) 

в умовах нестабільності підприємства торгівлі незалежно від розміру 

достатньо автономні від зовнішніх збурень; 3) оскільки торговельні 

підприємства максимально наближені до кінцевих споживачів – населення, 

то у своїй діяльності вони в максимальному ступені схильні до дії 

позитивних і негативних чинників державної соціально-економічної 

політики; 4) крім безпосередньої реалізації товарів, торговельні підприємства 

для зміцнення ринкового положення вимушені надавати значні обсяги 
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додаткових послуг; 5) виручка від реалізації товарів і, відповідно, прибуток 

торговельного підприємства залежать від сезонних коливань. Крім цього, в 

умовах нестабільності важливе значення має аналіз юридичного аспекту 

функціонування торговельного підприємства, що зумовлено високим рівнем 

нестабільності в економіці. Саме тому правильне юридичне забезпечення 

підприємницької діяльності дозволяє організувати й упорядкувати відносини 

між окремими суб’єктами торговельного підприємства, що сприяє більш 

ефективному об’єднанню капіталів, обмежує майновий ризик учасників 

торговельного підприємства. З господарської точки зору торговельне 

підприємство, яке характеризується єдністю матеріально-речової, 

торговельно-технологічної й організаційно-економічної структур, має чітко 

виражене цільове призначення [6]. Торговельно-технологічна структура 

визначається переліком товарів, які групуються для реалізації, методів їх 

продажу, однорідністю розміщення і функціонального взаємозв’язку 

торговельних і технологічних операцій процесу. Організаційно-економічна 

структура характеризується господарською відособленістю підприємства, 

наданням йому юридичних прав і відповідальності за свою діяльність, 

єдиною системою обліку та звітності, однотипною методикою аналізу й 

планування торговельної діяльності. Тому особливого значення при аналізі 

функціонування торговельного підприємства набувають питання визначення 

його економічної суті, яка зумовлена певними функціями, що характерні для 

всіх господарюючих суб’єктів галузі. Для торгівлі як соціально-економічної 

системи характерна низка функцій. Так, однією з функцій торгівлі є 

реалізація виробленої споживчої вартості. При цьому масштаби, структура 

обміну за рахунок значних обсягів руху товарів, продукції, послуг, у тому 

числі іноземного походження, стають дедалі складнішими. Оскільки в 

умовах соціалістичної економіки лише обмін товарів народного споживання 

вважався моментом відтворення, то відносини обміну, передусім, у сфері 

обігу засобів виробництва штучно звужувалися. У нових умовах відносини 

обміну реалізуються в повнішому обсязі. Поряд зі споживчими товарами 
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об’єктом обміну стають продукція, засоби виробництва, нерухомість, об’єкти 

інтелектуальної власності, цінні папери. Це означає, що обмін пов’язує 

виробництво та споживання і тим самим замикає відтворювальний процес. 

Тому важливо, щоб товарно-грошовий обмін був мінімальним. А це залежить 

від товаропросування. Не менш важливою функцією торгівлі є супровід 

товарів зі сфери виробництва до сфери споживання, сутність якої необхідно 

розглядати з позиції прискореного доведення товарів до сфери споживання з 

максимальним збереженням їх споживних властивостей. У такому ракурсі 

зазначена функція набуває особливої актуальності в умовах роздробленості й 

географічної розосередженості товаровиробників і споживачів. 

Проаналізувавши, можна відмітити, що придбання товарів та оплата послуг 

займають питому вагу в цій структурі, а саме – 72%. Друге місце займає 

приріст фінансових активів – 19%, доходи від власності та нагромадження 

фінансових активів – по 2% [1]. За підрахунками, у сфері обігу товари 

проходять у середньому 4–5 організаційних ланок. Це означає, що тривалість 

проходження товару до споживача є значною, якщо товар у виробництві 

перебуває 5–6 днів, у дорозі – до 10 днів, то в кінцевих ланках товарного 

обігу – 35–40 днів. І, урешті-решт, важливою в нових умовах функцією 

торгівлі є функція активного впливу на виробництво й споживання. Ідеться 

про підпорядкування виробничих програм підприємств потребам і вимогам 

ринку, реалізації маркетингових стратегій товаровиробників, а також про 

активний вплив торгівлі на структуру споживання, організацію після 

продажного обслуговування. У зв’язку із цим, можна очікувати прагнення 

товаровиробників заручитися гарантією з боку торгівлі відносно збуту 

продукції з тим, щоб знизити ризик і небезпеку банкрутства. Відповідно 

подорожчають послуги торгівлі, розшириться апарат товарного обігу, 

з’являться принципово нові функціональні організації в торговельній сфері. 

Таким чином, функції торгівлі набуватимуть якісно нового змісту. Їх 

реалізація стане можливою при умові розробки систем обігу товарів і послуг, 

яка є характерною для ринкової економіки. Отже, ядро системи торгівлі 
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становлять організаційні елементи у вигляді підприємств торгівлі, 

організацій та їх об’єднань, товарно-матеріальні, трудові ресурси й грошові 

засоби, які тісно взаємопов’язані, а їхні дії підпорядковані виконанню 

соціально-економічних функцій торгівлі. Це і є перша ознака торгівлі як 

системи. Крім указаних функцій, підприємства торгівлі виконують й інші 

функції, що пов’язані з доведенням товарів до кінцевого споживача, такі як: 

вивчення купівельного попиту на товари, реклама товарів і послуг, 

формування асортименту товарів, надання допомоги покупцям у виборі 

товарів, розміщення і викладення їх у торговому залі, надання додаткових 

сервісних послуг з доставки куплених товарів додому покупцеві, прийом 

замовлень на товари, відсутні в продажу, тощо. Обсяг і характер виконуваних 

підприємством функцій залежать від його господарської самостійності, типу, 

розміру, технічної оснащеності, місця розташування та інших чинників. 

Отже, торгівля як сфера національної економіки за своєю формою і змістом 

належить до складної соціально-економічної системи й відіграє важливу роль 

і функції. Термін «економічна (соціально-економічна) система» – це 

«складна ймовірнісна динамічна система, що охоплює процеси виробництва, 

обміну, розподілу й споживання матеріальних та інших благ» [7]. Такі 

системи є кібернетичними. Підприємства, компанії, будь-які виробничі, 

торговельні та інші фірми є економічними системами. Тому, на наш погляд, 

варто було б виділити такі характеристики економічної системи:  

унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних умовах;  

непередбачувана зміна окремих параметрів системи та стохастичність її 

поведінки; стійкість у протистоянні руйнівним тенденціям; здатність 

змінювати свою структуру й формувати варіанти поведінки; здатність 

формувати цілі всередині системи, тобто здатність адаптуватися до умов, що 

змінюються. Друга ознака характеризує систему як сукупність елементів, що 

взаємозв’язані й перебувають у різносторонніх відносинах. У торгівлі всі 

складові взаємодіють на базі розгалуженої системи зв’язків. Між суб’єктами 

торгівлі найбільш розповсюджені господарські зв’язки. Вони 
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опосередковують рух і обмін величезної маси товарів. Інший вид зв’язків на 

низовому рівні – це технологічні зв’язки, які вважаються ще більш системо 

утворюючими, ніж господарські. Технологічні зв’язки повинні забезпечити 

єдність і безперервність торговельнотехнологічних процесів. 

Співробітництво та взаємодія між підсистемами підтримуються 

економічними, інтеграційними та коопераційними зв’язками. Уся сукупність 

зв’язків виражає комплекс складних відносин, які виникають у торгівлі: 

економічні, соціальні, технологічні, організаційні, правові та ін. Відносини 

виникають з приводу виробництва, розподілу, споживання, обміну. 

Безперечно, у торгівлі переважають відносини з приводу обміну в товарно-

грошовій формі. Саме вони визначають характер та інтегративні властивості 

торговельної системи. Синиця С.М., Гринів Л.В., Гринів Н.В. Теоретико-

методологічні основи моделювання фінансової діяльності … Інтегративність 

є третьою ознакою системи. У торгівлі об’єднані різноякісні, але, у цілому, 

об’єкти однорідної діяльності. При цьому кожному окремому елементу не 

властиві якості, характерні для системи. Отже, торговельна система не 

зводиться до простої сукупності елементів. Сума властивостей окремих 

елементів не виражає суму властивостей системи. Наступна ознака – 

еволюційний характер розвитку. Торгівля як система розвивається за 

законами еволюції, де поєднуються детермінізм і стохастичність, 

нестабільність і рівновага, циклічність і хаос. Така еволюція зумовлює 

властивості синергічності й сприяє самоорганізації системи. І остання ознака, 

притаманна торговельній системі, – цілісність. У сфері торгівлі впорядковані 

об’єкти, підсистеми, що взаємодіють як одне ціле, оскільки вони 

взаємозалежні, взаємозв’язані й функціонують заради єдиної кінцевої мети – 

забезпечення процесу товарно-грошового обміну й отримання прибутку. 

Синергетика допомагає виявити ті місця в структурі зв’язків, де через 

відповідний незначний вплив можна достати суттєвий позитивний ефект, 

тобто конкурентну перевагу в будь-якій ланці системи. За своєю природою 

синергічний ефект є організаційним ефектом, тому завдання полягає в тому, 
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щоб знайти набір елементів і так з’єднати їх між собою, використовуючи 

прогресивні форми організації, аби синергія забезпечувала якісне й кількісне 

збільшення як потенціалу, так і результатів функціонування системи та 

складових частин. Якщо виходити з критерію прибутку, що є однією з 

головних цілей торгівлі, то можна виділити такі види синергізму: 

комерційний – визначає, наприклад, кумулятивний синергічний ефект при 

створенні оптово-роздрібних об’єднань із загальними службами організації 

комерційної діяльності, маркетингу, реклами, логістики тощо; операційний 

синергізм є результатом закупівель великих партій товарів, раціонального 

використання торговельних площ, нових методів продажу; інвестиційний 

синергізм – як наслідок сумісного використання площ, потужностей, 

торговельних машин і обладнання, приміщень; управлінський синергізм (за 

критерієм прибутку) виявляється в прихованій формі, унаслідок 

використання ефективних стратегій, управлінських схем та ін. Отже, синергія 

може виражатись у формі збільшення прибутку, скорочення витрат, економії 

грошових засобів, часу, зростання продуктивності праці. Природним і 

закономірним методом дослідження економічних систем служить системний 

підхід, який дозволяє вивчити окремі економічні об’єкти як структурні 

частини складних систем, проводити аналіз економічних об’єктів на основі 

цих взаємозв’язків між елементами, виявлення ролі кожного з них у 

загальному процесі функціонування складної економічної системи і, навпаки, 

дії системи в цілому на окремі її елементи [3]. У процесі управління 

керівникові доводиться зустрічатися зі складними системами, що 

складаються з підсистем, які мають свої функції і призначення. Ефективність 

системного підходу полягає в тому, що він об’єднує в процесі управління 

окремі елементи в єдину систему, якою і є підприємство, а також дозволяє 

керуватися при ухваленні управлінських рішень складними взаємозв’язками, 

що існують усередині підприємства, і його різносторонніми взаєминами з 

навколишнім середовищем. Кероване підприємство як єдиний організм дає 

можливість спрогнозувати наслідки будь- якого втручання. Звичайно, 
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торговельному підприємству потрібно визначати характер продукції, 

стимулювати, направляти, навчати персонал, проводити маркетингову 

стратегію компанії, забезпечувати ефективне виробництво або вигідну 

закупівлю високоякісних товарів, надання послуг. Проте лише прибуткові 

підприємства мають у своєму розпорядженні необхідні засоби для 

заохочення своїх службовців, для інвестування в розвиток свого бізнесу, для 

створення або використання передових технологій, а також надають 

можливість зробити кар’єру. Торговельне підприємство відноситься до 

складних соціально-економічних систем, оскільки є організаційно-цілісною 

сукупністю взаємодіючих структур, які підпорядковані загальним 

економічним законам, а саме: ціні, попиту й пропозиції, асортименту, якості 

обслуговування тощо, об’єднаним для досягнення конкретної мети. Кожний з 

елементів системи має певний вплив на функціонування системи в цілому, 

кожним з елементів можна управляти, тобто змінювати його так, щоб 

ефективність усієї системи підвищувалася. Крім цього, управління окремими 

елементами системи повинне бути комплексним, тобто не можна добиватися 

максимальної віддачі від одного з елементів, вириваючи його з ланцюга 

взаємозв’язків з іншими. Отже, управління торговельним підприємством як 

системою повинно включати оптимізацію функціонування окремих 

елементів з метою ефективного розвитку системи в цілому. Підприємства 

торгівлі є відкритою системою, яка постійно взаємодіє із зовнішнім 

середовищем через механізми державного регулювання і ринкової 

конкуренції, фінансово-кредитну систему, споживання ресурсів, взаємини з 

покупцями, місцевими органами влади тощо. Отже, економічна система 

(підприємство) повинна вміти реагувати на всі зміни, швидко адаптуватися 

до всіх її коливань. Торговельне підприємство володіє низкою властивостей, 

які необхідно враховувати в процесі аналізу торговельної діяльності [5]: 1. 

Торговельне підприємство – це впорядкована система, усі складові елементи 

якої функціонують не хаотично, а в певному порядку. 2. Торговельне 

підприємство – це система, що само стабілізується, тобто підприємство 
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постійно прагне знайти для збереження свого стійкого стану динамічний 

баланс між внутрішніми можливостями й зовнішніми чинниками 

навколишнього середовища, що впливають на торговий процес. 3. 

Торговельне підприємство – це самоорганізуюча система, яка припускає 

здатність долати внутрішні суперечності й обмеження, досягати нові, 

стійкіші стани. 4. Торговельне підприємство – це динамічна система, яка 

постійно розвивається, що виявляється в постійному пошуку балансу між 

стабільністю і мінливістю. У процесі своєї господарської діяльності 

торговельне підприємство знаходиться під впливом багатьох чинників 

зовнішнього середовища. Важливе значення для торговельного підприємства 

має аналіз стану чинників внутрішнього середовища. Як основні чинники 

внутрішнього середовища торговельного підприємства можна розглядати 

такі: забезпечення торгово-технологічного процесу, формування 

торговельно-технологічної політики, забезпечення захисту підприємства від 

зовнішніх і внутрішніх недоброзичливців, рівень упровадження сучасних 

інформаційних технологій, розробка збалансованої соціальної політики для 

працівників підприємства, детальна організація бухгалтерського обліку, що 

забезпечує впровадження управлінського обліку, формування ефективної 

кадрової політики, розробка маркетингової політики, зокрема, у сфері 

стимулювання продажів, формування фінансової політики, детальна 

розробка заходів, спрямованих на здійснення інноваційної політики й 

інвестиційної політики, упровадження стратегічного планування. Кожний з 

вищеперерахованих чинників робить вплив на ринкове становище 

торговельного підприємства і є напрямом удосконалення управління ним. 

Нині найменш розв’язаною є проблема формування фінансової, інноваційної 

й інвестиційної політик, упровадження стратегічного планування. Синиця 

С.М., Гринів Л.В., Гринів Н.В. Теоретико-методологічні основи 

моделювання фінансової діяльності … При цьому будь-які заходи, які 

спрямовані на вдосконалення управління підприємством торгівлі, зрештою, 

виливаються в певний набір господарських операцій, що виражається в 
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грошовій формі. Отже, правильна й раціональна організація фінансів 

підприємства є одним з найважливіших чинників поліпшення його 

господарської діяльності. У сьогоднішніх умовах функціонування 

торговельного підприємства в Україні дуже важливого значення набуває 

прозорість господарської діяльності підприємства, підвищення її 

ефективності, висока адаптивність до нестабільних умов ринку. Тому процес 

моделювання фінансової діяльності торговельного підприємства краще 

всього відобразити у вигляді набору взаємозв’язаних послідовних процедур, 

що включають такі елементи: аналіз фінансово-економічного стану 

підприємства; розробку процедури управління оборотними коштами; 

розробку процедури управління витратами, кредиторською і дебіторською 

заборгованістю, включаючи вибір амортизаційної політики; побудову 

прогнозного балансу й прогнозного звіту про фінансові результати. Значну 

роль у системі ефективного управління фінансами відіграє кожна з пере- 

рахованих процедур моделювання фінансової діяльності торговельного 

підприємства. Аналіз фінансово-економічного стану торговельного 

підприємства є тією базою, на якій здійснюється фінансова діяльність 

підприємства, і який опирається на показники квартальної і річної 

бухгалтерської звітності. На основі даних підсумкового аналізу фінансово-

економічного стану здійснюється формування всіх напрямів фінансової 

діяльності торговельного підприємства. Залежно від того, наскільки якісно 

він проведений, залежить ефективність ухвалених управлінських рішень. 

Якість фінансового аналізу залежить від використаної методики, від 

достовірності даних бухгалтерської звітності, а також від компетентності 

особи, що ухвалює управлінське рішення. Основна проблема управління 

фінансами: балансування між рентабельністю і вірогідністю 

неплатоспроможності найяскравіше виявляється при управлінні оборотним 

капіталом. Оборотний капітал є однією з основ забезпечення господарської 

діяльності торговельного підприємства і тому від ефективності управління 

оборотним капіталом залежить решта всіх елементів системи моделей 
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фінансовою політикою торговельного підприємства. Зрештою, саме 

ефективність управління оборотним капіталом визначає прибутковість або 

збитковість торговельного підприємства. З метою управління витратами 

зазвичай використовуються дані, які дають первинне уявлення про рівень 

витрат підприємства, а також рівень рентабельності. При розробці облікової 

політики підприємства краще за все вибирати такі методи калькуляції 

собівартості, які забезпечують найбільш наочне уявлення про структуру 

витрат виробництва, рівень постійних і змінних витрат, комерційних витрат. 

При управлінні витратами торговельного підприємства важливий 

правильний вибір амортизаційної політики. Для оподаткування 

застосовується тільки лінійний спосіб, хоча для бухгалтерського обліку існує 

можливість вибору різноманітних способів нарахування амортизації. Саме 

тому при моделюванні управління витратами торговельного підприємства 

необхідно оцінити ефективність декількох варіантів нарахування амортизації. 

Важливим етапом моделювання фінансової діяльності підприємства є 

побудова прогнозного балансу й прогнозного звіту про фінансові результати, 

на основі яких можливий оперативний контроль фінансового стану 

підприємства. Цей етап є завершальним і, завершивши його, можна оцінити 

ефективність пропонованої системи моделей. При побудові системи моделей 

фінансової діяльності торговельного підприємства слід ураховувати й 

використовувати раніше розроблені методи, способи та прийоми, що 

позитивно зарекомендували себе, з метою додання їм системності й 

актуальності в сучасних економічних умовах. Теоретично підвищити 

прибуток підприємства дуже просто: потрібно підвищити об’єм продажу й 

знизити витрати. Основною проблемою при цьому є неможливість 

застосовувати чужий досвід без адаптації до особливостей власного бізнесу. 

Частина дійсно важливих моментів утрачає сенс при застосуванні їх поза 

цілісною системою заходів. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

У статті досліджено теоретичні підходи до трактування поняття 

«рентабельність». Досліджено роль і значення показників рентабельності в 

економічному аналізі. Досліджено і оцінено методи розрахунку показників 

рентабельності, виявлені їх переваги і недоліки.  

Ключові слова: ефективність, рентабельність, продаж, виручка, доход, 

витрати, прибутковість 

Використання абсолютної величини одержаного прибутку є недостатнім 

при аналізі ефективності діяльності будь-якого підприємства. Для цього 

потрібно мати інформацію щодо його прибутковості. Серед показників 

прибутковості підприємства особливе місце займає такий відносний 

показник як рентабельність. Він передбачає співставлення одержаних сум 
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прибутку з авансованим капіталом, виробничими ресурсами і понесеними 

витратами. Саме тому не передній план виступає доцільність оцінки 

показників рентабельності підприємства.  

Питання рентабельності присутні в дослідженнях таких вітчизняних 

вчених як Алексєєв І.В., Бланк І.А., Гриньова О.М., Кірейцев Г.Г., Мороз 

А.С., Пархомець М.К., Поддєрьогін А.М., Покропивний С.Ф., Савицька Г.В. 

та інші. В той же час, незважаючи на численні публікації, в них відсутня 

єдина точка зору стосовно методики аналізу рентабельності. Зазначені 

проблеми і визначили актуальність дослідження. 

Метою статті є всебічне дослідження організаційно-методичних аспектів 

аналізу показників рентабельності діяльності підприємства в літературних 

джерелах, оцінка переваг і недоліків існуючих методів аналізу 

рентабельності на підприємстві. 

Аналіз наукових публікацій [1-10] щодо сутності терміну 

«рентабельність» показав, що в наш час не існує єдиного підходу до його 

розуміння. Тому ми звернулись до різних трактувань рентабельності, які в 

економічній літературі. Результат наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1. Трактування поняття «рентабельність» 

Джерело Трактування  

Агапова М.В. 

[1] 

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи 

підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення 

прибутку до витрат 

Білик М.Д. [3] 

 

Рентабельність характеризує кінцеві результати господарської 

діяльності підприємства, оскільки її величина відображає 

співвідношення отриманого результату з наявними чи 

використаними ресурсами. 

Рентабельність – це відносний показник, тобто рівень 

прибутковості, що вимірюється у відсотках. 

Коробов М.Я. [9] Рентабельність як прибутковість або дохідність виробництва і 

реалізації всієї продукції (виконаних робіт, наданих послуг) або 

окремих її видів. 

Цал-Цалко Ю.С. 

[12] 

Рентабельність – це якісна вартісна оцінка рівня віддачі витрат 

або міри використання наявних у підприємства виробничих 

ресурсів (капіталу, праці тощо) у процесі виробництва основної 

продукції (товарів, виконання робіт, надання послуг) та її 

реалізації. 

 



863 

Таким чином, аналіз вказаних трактувань показав, що зазначені 

визначення поняття «рентабельність підприємства» характеризують лише 

його окремі аспекти. 

Рентабельність – не просто економічний показник, а складний 

комплексний соціально-економічний критерій. На відміну від прибутку, він 

характеризує ефективність фінансової діяльності будь-якого конкретного 

економічного суб’єкта, щодо всіх інших (індивідуальних підприємців, 

організацій, регіонів, окремих країн і миру в цілому), незалежно від розмірів і 

характеру економічної діяльності. Дана якість додає рентабельності, з одного 

боку, форми економічної категорії, що виражає економічні відносини між 

економічними суб’єктами з приводу результативності використання чинників 

капіталу, а з іншого – характер об’єкту й інструменту фінансового 

менеджменту. 

Показник рентабельності перебуває в залежності від обсягу одержаного 

прибутку. Проте цю залежність не варто ототожнювати [2, c. 64]. 

У практиці фінансово-господарської діяльності підприємства 

розраховують та аналізують наступні показники рентабельності: 

– рентабельність продаж; 

– рентабельність активів; 

– рентабельність власного капіталу; 

– рентабельність інвестицій; 

– рентабельність діяльності; 

– рентабельність продукції. 

Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства потребує 

достовірної інформації. Головним джерелом інформаційної бази в 

аналітичній роботі з дослідження рентабельності є форма 1 «Баланс» і 2 «Звіт 

про фінансові результати». В останній міститься інформація щодо чистого 

прибутку підприємства та його витрат. В той же час у формі 1 містяться дані 

щодо наявних матеріальних ресурсів на підприємстві, які воно використовує 

для виробництва продукції (робіт, послуг). Відповідно співвідношення 
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отриманого прибутку з авансованими у виробництво витратами і 

характеризує ефективність їх використання, тобто рентабельність 

виробництва. 

Варто зауважити, що показники рентабельності в повній мірі 

характеризують ефективність роботи підприємства, а також дохідність всіх 

сфер діяльності, окупність витрат. Саме показники рентабельності в 

загальному вигляді характеризують кінцеві результати фінансово-

господарської діяльності. 

В аналізі і обрахунку показників рентабельності можуть 

використовуватись різні показники прибутку. Зазначена методика дозволяє 

з’ясувати не тільки економічну ефективність діяльності підприємства, але й 

зробити висновок про інші функціональні сторони [1, с. 151]. 

Багатоваріантність рішень, які можливі при розрахунку величини 

прибутку, поточних витрат, для визначення рентабельності зумовлюють 

наявність значної кількості її показників. Вони виконують певну роль і 

значення:  

 показник рентабельності є головним критерієм ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства; 

 підвищення рентабельності – це першочергова мета будь-якого 

підприємства; 

 рентабельність – якісний показник діяльності підприємства; 

 підвищення рентабельності зумовлює покращення показників 

фінансової стійкості підприємства; 

 збільшення рентабельності забезпечує кращі позиції підприємства 

порівняно з конкурентами; 

 показники рентабельності винятково важливі для засновників 

підприємства і/або його акціонерів, оскільки завдяки зростанню 

рентабельності підвищується фінансова увага до підприємства, 

забезпечується підвищення котирування акцій; 

 показник рентабельності представляє особливий інтерес для кредиторів 
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і постачальників підприємства, оскільки їх цікавлять повернення відсотків за 

зобов’язаннями;  

 показник рентабельності інформує зацікавлених осіб про рівень 

привабливості даного виду діяльності або сфери господарювання. 

Найбільшого поширення набула методика обрахунку показника рівня 

рентабельності як відношення чистого прибутку до повної собівартості 

реалізованої продукції. Вказаний показник свідчить, скільки одержано 

прибутку на кожну вкладену гривню.  

Розрахунок показників рентабельності передбачає використання різних 

видів прибутку. Це означає, що на рентабельність справлять вплив інші 

доходи і витрати, прибутки і збитки. 

Світовий досвіт показує, що в країнах з ринковою економікою часто 

використовують показники рентабельності продаж і капіталу. В Україні 

вказані показники рентабельності поки-що не набули широкого 

використання.  

Рентабельність продажу визначається шляхом ділення чистого прибутку 

підприємства на суму виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Цей 

показник показує, скільки відсотків прибутку міститься в кожній гривні 

виручки. Вважається достатнім значення 0,3. Крім того, показник 

рентабельності продажу показує всі зміни в політиці ціноутворення 

підприємства і його вміння керувати витратами. Зміна показника 

рентабельності продажу в динаміці свідчить про необхідність моніторингу 

і/або зміни цін на продукцію. Також це може свідчить про низький контроль 

за витратами на підприємстві.  

В наукових джерелах відсутній єдиний підхід до методики аналізу 

рентабельності підприємства. Відповідно розглянемо декілька з них. 

Прихильники першої методики притримуються думки, що на першому етапі 

аналізу рентабельності виробництва продукції потрібно оцінити 

рентабельність реалізованої продукції. Другий етап передбачає аналіз 

рентабельність капіталу (ефективність використання необоротних і 
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оборотних активів). На третьому етапі здійснюють пошук резервів 

підвищення рентабельності, обґрунтовують резерви збільшення 

прибутковості фінансово-господарської діяльності підприємства [1; 6]. 

Інші автори [4; 8; 10] пропонують на першому етапі провести аналіз 

прибутковість продукції – розрахунок рентабельності продажу, 

рентабельності звичайної діяльності, рентабельності операційної діяльності. 

Наступний етап, на переконання вказаних науковців, передбачає визначення 

прибутковості майна підприємства та його частин – оцінка рентабельності 

активів підприємства, розрахунок рентабельності необоротних активів, в т.ч. 

основних засобів. Третій етап передбачає проведення аналізу показників 

прибутковості використаного капіталу – рентабельність власного 

(залученого, позикового) капіталу, аналіз рентабельності перманентного 

капіталу. На завершальному четвертому етапі проводять пошук і 

обґрунтування резервів підвищення рентабельності підприємства. 

Таким чином дослідження показали, що в економічній літературі 

висвітлено достатню кількість різних методик аналізу рентабельності 

підприємства. Проте всі методики мають як переваги, так і недоліки. Так, при 

використанні першої методики в поле зору аналітиків не потрапляють 

наступні показники: 

1) рентабельність операційної діяльності; 

2) рентабельність звичайної діяльності; 

3) фондорентабельність; 

4) рентабельність оборотних активів. 

У разі використання показників другої методики до уваги аналітиків не 

потрапляють: 

1) рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг); 

2) рентабельність інвестиційного капіталу. 

Отже, для проведення якісного аналізу показників рентабельності 

фінансово-господарської діяльності необхідно синтезувати показники. Це 

доречно зробити таким чином, щоб з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки, 
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що впливають на фінансовий стан і його компоненти. 

Рентабельність – це якісний показник, що акумулює в собі всю 

інформацію стосовно рівня віддачі витрат, ступінь використання 

авансованого капіталу, виробничих ресурсів у фінансово-господарській 

діяльності підприємства. 

Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства дозволяє 

досліднику оцінити ефективність інвестування капіталу у підприємство. 

Диференціація показників рентабельності фінансово-господарської 

діяльності підприємства спричиняє диференціацію підходів до оцінка та 

аналізу показників рентабельності. 

Аналіз і обґрунтування напрямів підвищення рентабельності діяльності 

підприємства необхідно брати до уваги вплив ендогенних і екзогенних 

чинників. Відповідно ціна товару і виробничих ресурсів, обсяг спожитих 

ресурсів та виробленої продукції, прибутку від реалізації та рентабельності 

продаж, перебувають у тісному функціональному зв’язку. 
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УДК 657.4 

Басок К.В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті аналізується методика аудиту фінансового стану 

підприємства. Зазначаються мета, суб’єкти, інформаційна база та етапи 

проведення аудиту. 

Ключові слова: аудит, фінансовий стан, суб’єкт господарювання,фінансові 

ресурси,фінансова стійкість. 

На сьогоднішній день оцінка фінансового стану підприємства є 

найважливішим показником його діяльності. Відповідно до його результатів 

підприємство позиціонує себе в економічній системі країни, та взаємодіє з 

іншими економічними агентами на ринку. Провести фінансову оцінку 

необхідно якомога об’єктивніше, виконання цього завдання найдоцільніше 
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покласти на аудитора, оскільки дотримання ним етики професійного 

аудитора, та системне підвищення його кваліфікації забезпечує високу 

достовірність перевіреної інформації та якості наданих послуг, крім того такі 

результати визнаються і іншими учасниками ринку, зокрема державними 

органами, банками та ін. 

Загальний порядок проведення аудиторських перевірок та надання 

аудиторських послуг викладений в міжнародних стандартах аудиту, 

достатньо багато ґрунтовних досліджень з цього питання і провідних вчених 

України, зокрема Білухи М.Т., Валуєва Б.І., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., 

Давидова Г.М., Дорош Н.І., Завгороднього С.Я., Зубілевича С.Я., Кужельного 

М.В., Кузьмінського А.М., Петрик О.А., Редченка К.І., Редька О.Ю., 

Рудницького В.С., Савченка В.Я., Усача Б.Ф. та інших. Незважаючи на це, 

залишається потреба в подальших дослідженнях методики проведення 

аудиту фінансового стану, яку можна було б застосовувати на практиці. 

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність 

підприємств та інших суб‘єктів ринку в підготовці та прийнятті 

управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від 

об‘єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й 

очікуваного фінансового стану підприємства.  

Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для 

широкого кола суб’єктів ринку (рис.1).  

Аудит фінансового стану може бути:  

 самостійним видом послуг;  

 інтегрованим видом послуг (процедури незалежної оцінки фінансової 

інформації під час проведення фінансового, управлінського або екологічного 

аудиту).  
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Рис. 1. Суб’єкти, які зацікавлені у фінансовому стані підприємства 

 

Метою аудиту фінансового стану клієнта є:  

 визначення сутності та змісту ділової активності;  

 оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його 

функціонування в майбутньому;  

 оцінка стану бізнесу клієнта [1]. 

Аудиторська перевірка фінансового стану підприємства складається з 

певних частин – стадій: попереднє дослідження об’єкту, планування, 

перевірка внутрішнього контролю на підприємстві, аналітична перевірка 

фінансової інформації, огляд фінансової звітності, підготовка аудиторського 

звіту і висновку.  

Особливу увагу при проведенні аудиту фінансового стану слід 

приділити отриманню доказів стосовно наявності у суб’єкта перевірки умов 

продовжувати власну діяльність, тобто дотримання такого принципу 

підприємства, яке хоче знати неупереджену думку про свою діяльність і 
розробити заходи щодо її поліпшення;  

інвесторів, зацікавлених в ефективності та прийнятній ринковості 
інвестування своїх коштів;  

кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у 
платоспроможності підприємства;  

партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством 
стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі, 
транспортувальники, страхові компанії та інші);  

сторонніх щодо підприємства структур (так, ДФІ бажає впевнитись у 
спроможності підприємства сплачувати податки, профспілки – у 
стабільності зайнятості працівників).  
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підготовки фінансової звітності як безперервність діяльності підприємства. 

Це пов’язано з тим, що однією з найбільш складних для аудитора є ситуація, 

коли після аудиторської перевірки та видачі позитивного висновку 

підприємство раптово зупиняє діяльність з причини ймовірності банкрутства. 

Тому і в Міжнародних стандартах аудиту даному питанню виділено окремий 

стандарт (570 «Безперервність»), в якому зазначено, що плануючи та 

здійснюючи аудиторські процедури та оцінюючи їх результати, аудитор 

повинен розглянути відповідність використання управлінським персоналом 

при підготовці фінансових звітів припущення про безперервність діяльності 

підприємства. 

Перш ніж розглянути методику проведення аудиту фінансового стану, 

слід відзначити наступну характерну особливість даного виду аудиту: 

відсутність єдиних нормативних документів щодо встановлення критеріїв 

ефективності при перевірці даного об’єкту. Саме ця особливість відрізняє 

аудит фінансового стану від аудиту інших об’єктів, оскільки при перевірці 

стану ведення бухгалтерського обліку та порядку складання фінансової 

звітності аудитори використовують певні нормативні та законодавчі 

документи (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Закон України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інші), а отже 

їм легше визначитись з недоліками та надати висновок щодо об’єкту, який 

перевіряється. Отже, при проведенні аудиту фінансового стану збільшується 

вплив суб’єктивного фактору і підвищуються вимоги до професіоналізму 

аудиторів в галузі фінансового аналізу [2, c.125]. 

Аудит фінансового стану підприємства проводиться за даними певних 

груп економічних показників, які наводять загальну оцінку фінансового 

стану підприємства, прибутковості його діяльності і довгострокової 

платоспроможності. Фінансова стабільність - це спроможність підприємства 

здійснювати свою підприємницьку діяльність стабільно завдяки фінансовому 

забезпеченню власними оборотними коштами, а також залученнями. 

Платоспроможність підприємства - це можливість у практичній ситуації, що 
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склалася, погасити всі свої зобов’язання перед кредиторами (банками, 

бюджетом, постачальниками і т.п.) [3, c.170]. 

Послідовність та напрями аудиту фінансового стану зображені на рис.2. 

 

Рис.2. Етапи проведення аудиту фінансового стану підприємства 

Розглядаючи конкретніше кожен з етапів аудиту слід сказати, що на 

першому етапі  загальна оцінка фінансового стану підприємства визначається 

методами аналізу показників фінансової незалежності, прибутковості, 

платоспроможності, стійкості за даними балансів на початок року і на кінець 

звітних періодів. До платоспроможного належить підприємство, в якому 

сума поточних активів (матеріальні запаси, грошові кошти, дебіторська 

заборгованість за реалізовану продукцію, виконані роботи і послуги) більша 

або дорівнює його платіжним зобов’язанням (зовнішній заборгованості 

різним кредиторам-постачальникам, бюджету, банкам і т.д.). Оцінка 

платоспроможності підприємства здійснюється методами аналізу обсягів 

платіжних зобов’язань і поточних активів, особливо платіжних засобів за 

даними балансу на початок року та кінець звітних періодів. Перевищення 

першочергових платіжних зобов’язань над платіжними засобами свідчить 

про напруженість фінансового стану. Аудитор детально вивчає 

платоспроможність, виходячи зі стану ліквідності поточних активів у формі 

матеріальних запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і 

• Загальна оцінка фінансового стану підприємства  

• Перевірка наявності і використання власних оборотних коштів. 

• Перевірка дотримання розрахунково-платіжної дисципліни 

• Узагальнення результатів аудиту фінансового стану підприємства 
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товарів (частина їх може бути просто неліквідна, не мати попиту на ринку 

для збуту за обліковою вартістю). Підвищення або заниження рівня 

платоспроможності встановлюється за зміною обсягів оборотного капіталу. 

Важливим показником платоспроможності підприємства є рівень ліквідності. 

Ліквідність - це спроможність оборотних коштів перетворюватися на 

грошові кошти, необхідні для здійснення розрахунків, зумовлених 

фінансово-господарською діяльністю підприємства. 

Можливість підприємства повернути короткострокові боргові 

зобов’язання визначається як співвідношення легкореалізованих активів 

(коштів і дебіторської заборгованості та короткострокових термінових 

зобов’язань) [4, c.263]. 

На другому етапі відбуваєтьсяперевірка наявності і використання 

власних оборотних коштів.Джерелами формування оборотних коштів 

підприємства є власні і позичкові кошти. Наявність власних оборотних 

коштів визначається за даними першого розділу активу і пасиву балансу 

підприємства станом на початок року та перевіряємих звітних періодів. 

Аудитор повинен оцінити, чи забезпечує підприємство покриття 

нормативних запасів матеріальних цінностей власними коштами, і стан 

збереження власних оборотних коштів. Основними факторами, які 

впливають на зменшення власних оборотних коштів, є прямі збитки минулих 

років і поточного року, низький рівень прибутковості підприємницької 

діяльності через спад обсягів виробництва і попиту покупців. 

Оптимальною структурою фінансових ресурсів підприємства вважають 

формування за рахунок власних коштів лише в частині основних фондів, а 

оборотних - за рахунок кредиту банку. Але треба мати на увазі, що при 

перевищенні процентів за банківський кредит середнього прибутку з 1 грн. 

поточних активів підприємству вигідніше нарощувати власний капітал. 

Використання оборотних коштів характеризується показниками: коефіцієнт 

обігу, тривалість одного обороту і коефіцієнт завантаження коштів у обороті. 
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Коефіцієнт обігу - число оборотів, що здійснюється оборотними 

коштами протягом певного часу (кварталу, року). 

Тривалість одного обороту - це число днів, протягом яких оборотні 

кошти проходять усі стадії кругообігу [5, c.185]. 

Коефіцієнтом завантаження коштів у обігу називається величина 

оборотних коштів, яка припадає на 1 грн. реалізованої продукції, робіт 

(послуг). Прискорення обігу оборотних коштів поліпшує фінансовий стан 

підприємства, є найважливішою умовою економії та їх раціонального 

використання. Збільшення запасів матеріальних цінностей, затримка 

реалізації продукції, робіт (послуг) призводять до уповільнення обігу 

оборотних коштів. 

Якщо порівняти ці показники станом на початок року та в розрізі 

кварталів року, то виявляється зростання за коефіцієнтом завантаження 

коштів у обороті. Тому потрібно детально вивчити причини, фактори 

негативного впливу (стан запасів матеріальних цінностей, необґрунтованість 

росту обсягів незавершеного виробництва, запасів готової продукції, 

дебіторської заборгованості покупців) на зменшення обсягів реалізації 

продукції. 

Перевірка дотримання розрахунково-платіжної дисципліни здійснюється 

на третьому етапі аудиту і призначена для виявлення причин низької 

платоспроможності підприємства. При цьому стан підприємства вивчається 

за даними балансу та журналів-ордерів №№ 6, 8 у динаміці складу 

кредиторської і дебіторської заборгованості, особливо неправомірної, з 

термінами оплати, що минули. Ретельно досліджується організація 

розрахунків з покупцями, оскільки від неї залежать обсяги реалізації 

продукції, стан дебіторської заборгованості, надходження оплати грошовими 

коштами [6, c.58]. 

Як додатки до акта перевірки складаються аналітичні таблиці, де 

систематизується інформація по термінах виникнення кредиторської і 

дебіторської заборгованостей. Подальшому детальному вивченню 
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підлягають причини порушення платіжної дисципліни (відвантаження 

продукції покупцям, які вже мають заборгованість перед підприємством, 

наявність претензій покупців щодо якості продукції, термінів виконання та 

інших умов господарських договорів). 

Негативний вплив на стан розрахунково-платіжної дисципліни справляє 

навіть тимчасове завантаження оборотних коштів у позаоборотні активи 

(зайві внески коштів у бюджет у зв'язку із завищенням авансових платежів, 

застосуванням штрафних економічних санкцій, витратами на придбання 

основних фондів при відсутності або недостатності спеціальних джерел 

фінансування, що утворюються за рахунок прибутку). 

На четвертому етапі відбувається систематизування матеріалів аудиту 

про фінансовий стан підприємства.Аудитор повинен узагальнити причини 

напруженого фінансового стану, показати такі важливі показники фінансової 

діяльності, як використання оборотних коштів не за призначенням, 

вилучення їх з обороту, нестача оборотних коштів. 

До оборотних коштів, використаних не за призначенням, включаються 

витрати на оплату різних штрафних економічних санкцій при відсутності або 

недостатності вільного залишку невикористаного прибутку. 

Іммобілізація оборотних коштів - це витрати, не перекриті коштами 

спеціальних фондів і цільового фінансування . Найчастіше - це оплата витрат 

на придбання основних фондів при відсутності джерел фінансування або їх 

недостатності.Нестача власних оборотних коштів на певну звітну дату 

визначається методом порівняння наявності власних оборотних коштів з їх 

нормативом та обсягами іммобілізації оборотних коштів станом на початок 

року та в розрізі квартальних звітних дат [7]. 

Підводячи підсумки слід зазначити, що сучасний аудит фінансової 

звітності (найпоширеніший вид аудиту) вже не обмежується резюмуванням 

недоліків у системі обліку та фінансовій звітності клієнта за минулий рік чи 

декілька років. Від аудитора очікують також оцінки подій, які відбуваються 

після дати складання останнього балансу, висловлення думки про 
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можливість безперервного функціонування підприємства, яке перевіряється 

протягом найближчого перспективного періоду; аналізу прогнозних 

фінансових показників. Метою аудиту фінансового стану як самостійного 

виду аудиту є визначення сутності та змісту ділової активності; оцінка 

фінансово-господарських перспектив клієнта, його функціонування в 

майбутньому; оцінка стану бізнесу клієнта. У ході аудиту фінансового стану 

аудитори можуть використовувати найрізноманітніші прийоми, методи та 

моделі аналізу, їх кількість та широта застосування залежать від конкретних 

цілей та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку. 
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА, 

ЇХ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ 

Розглянуто методи оптимізації грошових потоків, проведено їх порівняльний 

аналіз. Надано обґрунтування застосування методів оптимізації грошових 

потоків. Наведено методи оптимізації грошових потоків за видами 

діяльності підприємства. 

Ключові слова:грошові активи, поточний рахунок, оптимізація, модель 

Баумоля, модель Міллера-Орра, цінні папери. 

Раціональне використання грошових коштів є важливою передумовою 

забезпечення безперебійної діяльності підприємства. Ефективність 

управління фінансовими потоками у значній мірі залежить від визначення 

оптимального розміру оборотного капіталу. З одного боку, нестача наявних 

коштів може привести підприємство до банкрутства, з іншого – надмірне 

нагромадження коштів на поточному рахунку призводить до втрати 

прибутку, який підприємство могло б одержати в результаті інвестування 

надлишкових коштів. Динаміка грошових потоків надає змогу 

зосереджуватися на структурному формуванні їх раціонально збалансованого 

розміщення. Цей процес на підприємствах спонукає до здійснення 

оптимізації грошових потоків. 

Метою статті є дослідження методів оптимізації грошових активів та 
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обґрунтування вибору методу оптимізації грошових потоків підприємства.  

Підходи до оптимізації грошових активів ґрунтуються на 

фундаментальних положеннях теорії грошей, які були сформульовані 

видатними економістами І. Фішером, А. Пігу, А. Маршаллом, Дж. М. 

Кейнсом, М. Фрідменом. У своїх ранніх роботах Дж.М. Кейнс описав зв’язок 

вигоди від накопичення грошей, пов’язаного з трансакційними витратами і 

майбутньою потребою в них. Науковцем були визначені основні мотиви, що 

спонукають підприємство утримувати кошти на основі класифікації 

факторів, що формують попит на них: трансакційний мотив, мотив 

обережності та спекулятивний (інвестиційний) мотив. 

Питанню оптимізації грошових потоків присвячено наукові праці таких 

відомих вчених-економістів, як В. Баумоль, М. Міллер, Д. Орр, Б. Стоун, І.О. 

Бланк, О.С. Височан, Л.О. Лігоненко, В.В. Ковальов, А.М. Поддєрьогін, Г.В. 

Ситник, А.Д. Шеремет та ін. Оцінюючи вагомий науковий внесок у процеси 

дослідження, необхідно звернути увагу на недостатність вирішення питань 

управління оптимізаційним рівнем руху грошових потоків, внаслідок чого 

виникає потреба їх наукового обґрунтування із відпрацюванням певних 

моделей оптимізації. 

Огляд літературних джерел за темою дослідження дозволяє зробити 

наступний висновок про те, що грошовий потік – це: по-перше, сукупність 

розподілених у часі надходжень і виплат коштів у ході фінансово-

господарської діяльності; по-друге, показник здатності підприємства 

покривати свої витрати, погашати зобов’язання своїми ресурсами та 

ефективно використовувати кошти для їхнього примноження [6]. 

Оптимізація грошових потоків передбачає вибір найкращих форм їх 

організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей здійснення 

господарської діяльності. 

Аналіз та узагальнення досліджень з проблем управління грошовими 

потоками, дозволяє констатувати, що найбільш поширеними методами 

оптимізації грошових потоків є метод техніко-економічних розрахунків та 
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економіко-математичні методи, в межах яких пропонуються різні алгоритми 

та моделі [7]. До грошових активів можуть бути застосовані моделі, 

розроблені в теорії управління запасами й що дозволяють оптимізувати 

величину коштів (табл. 1). 

Таблиця 1.Методичні підходи до оптимізації грошових потоків 

підприємства 

Підходи Характеристика методу 

Економіко-математичні методи 

Модель Баумоля Грошові потоки відомі, носять періодичний характер та 

здійснюються своєчасно, характеризуються постійним рівнем 

інтенсивності. Детермінована модель визначає оптимальну 

суму запасу грошових коштів через відомі параметри 

діяльності підприємства та зовнішнього середовища, за якої 

мінімізуються сукупні витрати з управління ними 

Модель Беранека Ґрунтується на законах ймовірного розподілу очікуваних 

грошових потоків та витрат, пов’язаних з недовикористанням 

цінових дисконтів та зниження кредитного рейтингу. 

Витрачання грошових коштів розглядається як 

контрольований   процес, а надходження – неконтрольований, 

що протікає безперервно і описується середньою швидкістю 

надходження 

Модель Міллера-Орра Підприємство утримує мінімальні запаси грошових коштів, 

грошові потоки є стаціонарним випадковим процесом і 

можуть бути описані за допомогою закону нормального 

розподілу, їх стандартне відхилення є постійною величиною в 

часі. Модель не враховує очікувані в найближчий час грошові 

потоки 

Модель Стоуна Підприємство утримує мінімальні запаси грошових коштів, 

володіє інформацією про майбутні грошові потоки, хоча ця 

інформація має певну погрішність. Дозволяє враховувати 

майбутні очікування в динаміці грошових потоків та їх вплив 

на ліквідність підприємства, що дозволяє мінімізувати 

кількість операцій по конвертації цінних паперів в грошові 

кошти 

Метод техніко-економічних розрахунків 

Виходячи з рівня 

оборотності грошових 

активів 

Плановий обсяг запасів грошових активів визначається як 

добуток середнього періоду обороту грошових активів та 

планового обсягу їх одноденного витрачання 

Відсоток від 

товарообороту 

Плановий обсяг грошових активів визначається як середній 

відсоток від товарообороту, тобто його потреба прив’язується 

до основного джерела надходження грошей в торгівлі 

Виходячи з елементів 

попиту на грошові 

кошти  

Планування грошових активів здійснюється в розрізі їх 

елементів: операційного, страхового, інвестиційного, 

компенсаційного. Операційний запас є добутком середнього 

періоду обороту грошових коштів та планового одноденного 

використання грошових коштів. Страховий запас 

визначається виходячи з планового обсягу операційного 



880 

запасу та коефіцієнта варіації надходження грошових коштів. 

Інвестиційний та компенсацій ний запаси визначаються 

методами прямого розрахунку, виходячи з запланованої по 

треби у короткостроковому інвестуванні та угод з банками 

 

Не дивлячись на численні дослідження проблем оптимізації грошових 

потоків, питання вибору найбільш оптимального методу, по суті, 

залишається відкритим з огляду на їх недоліки та обмеження. 

Так, в основу математичних моделей покладаються досить жорсткі 

обмеження, які не завжди відповідають реальним умовам функціонування 

підприємств, що ускладнює їх застосування в практичній діяльності 

фінансового менеджменту, особливо в умовах вітчизняних реалій. Так, всі 

математичні моделі передбачають розміщення тимчасово вільних грошових 

коштів в короткострокові фінансові інвестування, обґрунтування здійснення 

таких операцій. В умовах нерозвиненості фінансового ринку зазначені моделі 

втрачають актуальність і розглядаються здебільшого як теоретичні відомості, 

що висвітлюють логіку оптимізації запасів грошових активів. 

Недосконалими є і методи техніко-економічних розрахунків. Їх 

диференціація здійснена залежно від підходу до визначення нормативу 

грошових активів (період обороту, відсоток від товарообороту, нормативи за 

елементами запасу). Так, оптимізація грошових активів на основі їх 

середнього періоду обороту та відсотку від товарообороту характеризуються 

простотою застосування, але не забезпечують належної точності. В цілому 

вони можуть бути прийнятними для малих підприємств торгівлі, які не 

мають адекватного кадрового забезпечення для впровадження більш 

складних і трудомістких інструментів. 
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У західній практиці найбільше поширення одержали моделі Баумоля й 

Міллера-Орра. Пряме застосування цих моделей у вітчизняній практиці поки 

що утруднено через високий рівень інфляції, дисконтних ставок, 

нерозвиненості ринку цінних паперів і т.п.Модель Баумоля припускає, що 

підприємство починає працювати, маючи максимальний для нього рівень 

коштів, і потім поступово витрачає їх. Всі кошти, що надходять від реалізації 

товарів і послуг вкладаються в короткострокові цінні папери. Як тільки запас 

коштів виснажується, тобто стає рівним нулю або досягає деякого заданого 

рівня безпеки, підприємство реалізовує частину цінних паперів і тим самим 

поповнює запас коштів до первісної величини. Таким чином, динаміка 

залишку засобів на розрахунковому рахунку являє собою «пилкоподібний» 

графік (рис. 1). Модель Баумоля проста й у достатньому ступені прийнятна 

для підприємств, грошові видатки яких стабільні й прогнозовані. У дійсності 

таке зустрічається рідко. Залишок коштів на розрахунковому рахунку 

змінюється випадковим образом, причому можливі значні коливання. 

Модель Міллера-Орра відповідає на запитання: як підприємству варто 

управляти грошовим запасом, якщо неможливо передбачити щоденного 

відтоку і притоку коштів. При побудові моделі використовується процес 

Бернуллі – стохастичний процес, у якому надходження й витрата грошей від 

періоду до періоду є незалежними випадковими подіями. Залишок коштів на 

Час  

Q 

 

Q/2 

Залишоккоштів на 

поточному рахунку 

Рис. 1. Графік зміни залишку коштів на поточному рахунку  

(модель Баумоля) [5] 
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рахунку хаотично змінюється доти поки не досягає верхньої межі. Як тільки 

це відбувається, підприємство починає купувати цінні папери з метою 

повернути запас коштів до деякого нормального рівня (точки повернення). 

Якщо запас коштів досягає нижньої межі, то підприємство реалізовує свої 

цінні папери й поповнює запас коштів до нормального рівня (рис. 2).При 

вирішенні питання про розмах варіації (різниця між верхньою й нижньою 

межами), рекомендується дотримуватися наступної політики: якщо щоденна 

мінливість грошових потоків велика, або витрати, пов’язані з покупкою й 

продажом цінних паперів, великі, то підприємству варто збільшити розмах 

варіації, і навпаки. Також рекомендується зменшити розмах варіації, якщо є 

можливість одержання доходу завдяки високій процентній ставці по цінних 

паперах. 

Реалізація моделі здійснюється в кілька етапів: 

‒ встановлюється мінімальна величина коштів на розрахунковому 

рахунку; 

‒ за статистичним даними визначається варіація щоденного 

надходження коштів на розрахунковий рахунок; 

‒ визначаються видатки по зберіганню коштів на розрахунковому 

рахунку й видатки по трансформації коштів у цінні папери; 

Запас 

грошових 

засобів 

Вкладення надлишку грошових 

коштів 

Відновлення грошового запасу 

Верхня 

межа 

Точка 

повернення 

Нижня межа 

Час 

Рис. 2. Графічне відображення моделі Міллера-Орра [5] 
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‒ розраховують розмах варіації залишку коштів на розрахунковому 

рахунку; 

‒ розраховують верхню границю коштів на розрахунковому рахунку 

при перевищенні якої необхідно частину коштів конвертувати в 

короткострокові цінні папери; 

‒ визначають точку повернення – величину залишку коштів на 

розрахунковому рахунку, до якої необхідно повернутися у випадку, якщо 

фактичний залишок коштів на розрахунковому рахунку виходить за межі 

інтервалу (верхня границя; нижня границя) [3]. 

Модель Міллера-Орра дозволяє найбільш вдало визначити політику 

управління грошовими потоками на розрахунковому рахунку. 

Спільною рисою зазначених моделей є те, що тимчасово вільні грошові 

кошти підприємства конвертуються у прибуткові цінні папери інших 

компаній. 

Проте, між розглянутими моделями є низка відмінностей, зокрема: 

‒ модель В. Баумоля передбачає стабільні грошові витрати 

підприємства, які циклічно повторюються в часі, у той час як друга модель 

базується на абсолютно не взаємозалежних в часі операціях купівлі і продажу 

акцій; 

‒ за моделлю В. Баумоля поповнення грошових коштів потрібно 

здійснювати в той момент, коли повністю використані запаси наявних 

грошових коштів. Відмітною рисою моделі Міллера-Орра є встановлення 

нижньої межі грошових коштів, яка не прив’язана до моменту їх повного 

витрачання; 

‒ модель Міллера-Орра орієнтується на точку повернення, яка є 

нормальною межею запасу грошових коштів. Своєю чергою, модель В. 

Баумоля має лише умовне виділення середнього запасу грошових коштів. 

Збалансування та оптимізація відбуваються завдяки виявленню резервів, 

що дають змогу зменшити залежність підприємства від зовнішніх джерел 

залучення грошових коштів, забезпеченню рівномірності витрачання 
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грошових коштів у часі та за обсягами, збільшення суми та якості чистого 

грошового потоку, а також впливу на фінансовий цикл підприємства [2]. 

Важливою передумовою оптимізації грошових потоків є їх визначення 

відповідно до основних видів діяльності підприємства, вивчення факторів, 

які впливають на їх об’єм, та методів їх оптимізації. У табл. 2 наведено 

оптимізацію грошових потоків відповідно до видів діяльності підприємства. 

Таблиця 2. Методи оптимізації грошових потоків за видами діяльності 

підприємства [4] 

Грошовий 

потік  

Фактори впливу Метод оптимізації 

Операційна 

діяльність 

Господарський цикл; тривалість 

операційного циклу; сезонність 

виробництва; амортизаційна політика  

Метод оптимізації в часі; метод 

оптимізації поточних товарних 

запасів (залишком грошових 

коштів на розрахунковому 

рахунку) – модель Уілсона; 

метод управління ліквідністю – 

модель Баумоля 

Фінансова 

діяльність 

Кон’юнктура товарного та 

фінансового ринків; система 

оподаткування; умови кредитування; 

доступність видів кредиту; система 

розрахункових відносин із 

контрагентами; можливість 

отримання безповоротного 

фінансування 

Метод максимізації чистого 

грошового потоку; метод 

оптимізації середнього залишку 

грошових активів – модель 

Міллера-Орра 

Інвестиційні 

діяльність 

Інвестиційна привабливість 

підприємства; рівень інфляції; 

управлінські здібності персоналу; 

рівень інвестиційного ризику; 

інвестиційна інфраструктура; 

зменшення або збільшення кількості 

викуплених власних акцій 

підприємства 

Метод оптимізації за обсягами; 

метод визначення оптимізації 

залишку грошових активів – 

модель Стоуна 

 

Таким чином, принципи й методи управління грошовими потоками 

повинні бути адаптовані для впровадження в українських умовах. Розроблені 

на початку 60-х років минулого століття моделі Баумоля й Міллера-Орра, 

можуть бути застосовані для українських підприємств із великими 

застереженнями. З огляду на досвід західних учених, необхідно розробити 

комплексні методики управління грошовими потоками. 

В процесі дослідження проблематики щодо оптимізації грошових 
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потоків підприємства, очевидною стала потреба у виробленні єдиної 

оптимізаційної моделі, яка б задовольняла управлінським цілям, дозволяючи 

оптимізувати прибутковість і рентабельність підприємства, зі збереженням 

поточного і абсолютного рівня ліквідності його активів і завдання 

раціоналізації витрат і надходжень грошових активів підприємства з метою 

забезпечення достатнього і безперебійного фінансування його операційного 

циклу тощо. 

Здійснений аналіз доводить, що практичне застосування моделей 

Баумоля та Міллера-Орра на підприємствах є складним, багатоаспектним 

процесом. Основними проблемами їхнього впровадження на вітчизняних 

підприємствам можна вважати низький рівень розвитку українського ринку 

цінних паперів і невизначеність зовнішнього середовища діяльності 

підприємств, що передбачає високий ризик втрати вартості грошових активів 

після їх трансформації у короткострокові цінні папери. Проте, модель 

Міллера-Орра має ряд переваг над моделлю В. Баумоля, основною з яких є 

врахування факторів невизначеності грошових виплат і надходжень, а також 

вплив сезонності і циклічності, яка передбачає високу динамічність зміни 

залишку грошових коштів. Тому для вітчизняних підприємствах модель 

Міллера-Орра є доцільнішою. 
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В статті обґрунтовано актуальність аналізу товарних операцій. 

Вказано на вагомість використання методичних прийомів аналізу з 

урахуванням специфіки об’єкта аналізу. Представлено основні 

класифікаційні групи методичних прийомів аналізу та охарактеризовано їх 
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Постановка проблеми. В сучасному підприємницькому середовищі 

вагома роль належить підприємствам торгівлі. Вони забезпечують 

формування значної частки чистого фінансового результату підприємств 

різних регіонів та України в цілому.  

Основними операціями, що притаманні підприємствам торгівлі є товарні 

операції. Вони, в більшості випадків, забезпечують левову частку доходів 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100571
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підприємств торгівлі. У зв’язку із цим особливої актуальності набувають 

питання аналізу товарних операцій. Якісно проведений 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 методичних прийомів 

аналізу, які потребують трансформації у відповідності із особливостями 

об’єкта аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню методів аналізу 

присвячено низку наукових праць. Зокрема питання вертикального аналізу 

досліджували Рєпіна І. М. [3], Жук О. С. [1]. Рєпіна І. М. наводить табличне 

та графічне представлення результатів аналізу із використанням прийому 

вертикального аналізу. Шамота Г.М. та Малиш Д.О. [5] надають 

характеристику таким методичним прийомам як горизонтальний, 

вертикальний, трендовий, порівняльний, факторний аналіз та аналіз 

відносних показників. Також автори наводять методики діагностики 

кризового становища підприємств.  Методи аналізу різних економічних 

ризиків стосовно широкого спектру операцій розглядає Ткачук Г. О. [4]. 

Кошельок Г. В., Малишко В. С. [2]. присвятили публікацію питанням 

методики факторного аналізу, та представили результати його апробації по 

відношенню до показника рентабельності власного капіталу підприємства. 

Дослідження напрацювань сучасних науковців щодо змісту та 

використання методичних прийомів аналізу дозволяє висловити думку про 

необхідність більш детального структурованого представлення методів 

аналізу саме товарних операцій підприємств торгівлі. 

Мета статті полягає в систематизації методичних прийомів аналізу та 

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

операцій підприємств торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. Систему методичних прийомів аналізу 

товарних операцій підприємств торгівлі можна класифікувати на дві основні 
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групи: загальнонаукові методи аналізу та власні прийоми аналізу. Група 

загальнонаукових методів використовується для дослідження різних 

предметних областей. Вона включає такі методи як аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, аналогія, логіка. Саме дані методичні прийоми доцільно 

використовувати на початкових етапах аналітичної, контрольної та навіть 

облікової діяльності. Вони дозволяють сформувати загальне уявлення про 

стан досліджуваного об’єкта. Дана група методів отримала назву абстрактно-

логічних, або якісних.  

Другу вагому групу методичних прийомів становлять власні методи 

аналізу, які мають назву кількісних та ґрунтуються на використанні 

математичного інструментарію. В них використовуються прийоми 

опрацювання інформаційних сукупностей на основі законів та правил 

математики.  

В складі кількісних методів доцільно виділити елементарні прийоми, що 

складають групу методів загального аналізу. Вони забезпечують формування 

найпростіших показників оцінки товарних операцій на основі який можна 

формувати елементарні висновки. До методичних прийомів загального 

аналізу товарних операцій належить: 

- абсолютні величини (показники, що характеризують обсяг товарних 

операцій у кількісному або натуральному вимірнику і відображаються в 

оперативній бухгалтерській, статистичній або фінансовій звітності); 

- середні величини (показники, що отримуються шляхом розрахунків та 

відображають усереднені значення показників товарних операцій за певні 

проміжки часу);   

- відносні величини (розрахункові показники, що відображають 

співвідношення між окремими абсолютними величинами товарних операцій 

та представляють їх структуру, ефективність тощо); 

- ряди динаміки (методичний прийом, що узагальнює систему 

показників, спрямованих на відображення зміни показників товарних 

операцій у часі; включає темп росту, темп приросту, середній рівень ряду); 
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- групування (метод аналізу, що дозволяє сформувати цілісні групи в 

рамках товарних операцій за певною ознакою, наприклад за контрагентами, 

вартісною характеристикою, номенклатурою товарів тощо); 

- графічні методи (сукупність прийомів графічного наочного 

відображення абсолютних, відносних, середніх величин, показників динаміки 

та структури товарних операцій за допомогою графіків, гістограм, діаграм, 

інших графічних елементів). 

У складі кількісних методів виділяють прийоми детермінованого 

факторного аналізу. Система даних методів дозволяє визначити вплив 

фактора на досліджуваний результативний показник за умови незмінності 

інших чинників.   

Постановка завдань факторного аналізу полягає в тому, щоб відібрати 

фактори для аналізу, класифікувати і систематизувати їх для забезпечення 

комплексного і системного підходу до дослідження їх впливу на результат. 

На наступному кроці необхідно визначити форму залежності між 

результуючим і факторним показником, тобто побудувати факторну модель, 

яку за ступенем необхідності можна розкласти на фактори більш високого 

порядку. У висновку проводиться розрахунок за перетвореної або вихідної 

моделі з виявленням величини впливу на результативний показник [2, с. 362]. 

В якості результативного показника для простої моделі можна 

використати показник рентабельності товарної продукції. Тоді факторними 

показниками виступатимуть чистий дохід від реалізації товарної продукції та 

вартість товарної продукції підприємства торгівлі протягом обраного 

проміжку часу. 

𝑅тп =  
ЧФР

ТП
 × 100, % 

де Rтп – рентабельність товарної продукції, %; 

ЧФР – чистий фінансовий результат, тис. грн.; 

ТП – вартість товарної продукції, тис. грн.  
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Не менш важливою групою методів економічного аналізу виступають 

прийоми стохастичного аналізу. Вони дозволяють встановити та економічно 

обґрунтувати ймовірнісний взаємозв’язок між досліджуваними факторами. 

На відміну від детермінованого факторного аналізу стохастичний дає 

можливість враховувати показники протягом необмеженої кількості періодів.  

Окрім того, фактори можуть бути представлені в різних вимірниках.  

Алгоритм стохастичного факторного аналізу передбачає побудову 

моделі для проведення аналізу, визначення параметрів та оцінку її на предмет 

економічної точності, адекватності і релевантності. З метою забезпечення 

точності моделі із неї виключається мультиколінеарність (фактори, що мають 

високий рівень кореляції). Визначення коефіцієнта кореляції дозволяє 

встановити ступінь взаємозв’язку факторів та результативного показника, а 

коефіцієнт детермінації забезпечує визначення рівня розсіювання 

результативної ознаки за умови зміни факторної на 1 %. 

Стохастичний факторний аналіз товарних операцій дозволяє 

враховувати вплив на рівень прибутковості товарних операцій таких 

чинників як рівень інфляції, структура товарних запасів,  обсяги дебіторської 

та кредиторської заборгованості, кредитна ставка, місткість споживчого 

ринку тощо. 

В рамках аналізу та прогнозування товарних операцій доцільно 

використовувати методи оптимізації управлінських рішень. Вони включають 

прийоми лінійного та нелінійного програмування, аналітичне програмування, 

теорію масового обслуговування, теорію ігор тощо.  

Дана група методичних прийомів може використовуватися в умовах 

наявності декількох варіантів управлінських рішень щодо джерел придбання 

товарних запасів, різних варіантів торговельних угод, кредитних угод на 

придбання товарів, різних ринків збуту продукції та каналів постачання 

товарів на ринок. 

Описані вище методичні прийоми представлені на рис. 1  
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Рис. 1. Класифікація методичних прийомів аналізу товарних операцій 

підприємств торгівлі 

Узагальнена класифікація методичних прийомів аналізу товарних 

операцій підприємств торгівлі, що представлена на рис. 1, дозволяє 

систематизувати безліч методів, прийомів та способів опрацювання 

інформації щодо товарних операцій з метою формування узагальнених 

висновків.  

Кожна із представлених груп методичних прийомів забезпечує 

формування вагомого інформаційного наповнення щодо об’єкта 

дослідження, тобто товарних операцій в рамках проведення аналізу. Вибір 

методів проведення аналізу товарних операцій підприємств торгівлі 

відбувається з урахуванням мети, завдань такого аналізу. Для проведення 

комплексного аналізу товарних операцій доцільно використовувати всі 

представлені методи.  

Висновки. Таким чином, кількість методів 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. 

Узагальнена класифікація методичних прийомів аналізу  товарних операцій 
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дозволяє систематизувати систему методів опрацювання інформації та 

визначати методичні прийоми аналізу в залежності від інформаційних 

потреб, цілей, мети та завдань аналізу. 

Список використаних джерел: 

1. Жук О. С. Оцінка стану та структури активів підприємства / О. С.  

Жук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». 

Серія «Економіка». – 2016. – Вип. 3 (31). – С. 361 – 368.   

2. Кошельок Г. В. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу 

підприємства / Г. В. Кошельок, В. С. Малишко // Економіка та управління 

підприємствами. – 2016. – Вип. 7. – С. 361 – 368.   

3. Рєпіна І. М. Аналіз структури активів підприємств України за видами 

економічної діяльності / І. М. Рєпіна // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – 

С. 34 – 39.   

4. Ткачук Г. О. Ідентифікація економічних ризиків в обліково-

аналітичній системі підприємства / Г. О. Ткачук // Економіка харчової 

промисловості. – 2015. – Вип.4. – Т. 7 – С. 80 – 86.   

5. Шамота Г.М. Дослідження підходів до комплексної оцінки  

фінансового стану підприємства / Г.М. Шамота, Д.О. Малиш // БізнесІнформ. 

– 2013. – №3. – С. 271 – 278.   

 

УДК 657.421 

Блах А. Л. 

здобувач освітнього  ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ, МОДЕРНІЗАЦІЮ І 

РЕКОНСТРУКЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ 

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

Визначено особливості обліку витрат на поліпшення та утримання основних 

засобів в умовах застосування міжнародного стандарту фінансової 

звітності 16 «Основні засоби». Доведено, що порядок обліку та оцінки 
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вартості основних засобів, що викладений в МСБО №16, є досить 

узагальненим та вимагає досвіду і високої кваліфікації бухгалтера  під час 

вибору варіанта обліку та оцінки подальших витрат, враховуючи очікуваний 

результат здійснених робіт. 

Ключові слова: облік, основні засоби, ремонт основних засобів, модернізація 

основних засобів, реконструкція основних засобів,  витрати 

В сучасних ринкових умовах розробка та реалізація стратегічних планів 

розвитку підприємств є одним із пріоритетних напрямків управлінської 

діяльності, адже економічний стан підприємства змінюється під впливом 

процесів деградації, відновлення та розвитку. Однак, в умовах сучасної 

конкуренції підприємство може досягнути успіху або просто вижити лише 

шляхом реалізації стратегії відтворення та модернізації основних засобів в 

процесі реалізації стратегічної мети - отримання прибутку.  У зв’язку з цим 

набуває важливості проблема стратегічного управління витратами на ремонт 

та модернізацію основних засобів підприємства.  

На даний момент пошук більш довершених підходів до обліку витрат на 

ремонт та модернізацію основних засобів підприємства в економічній науці 

концентрується на розробці наукової теорії стратегії управлінні розвитком 

господарюючого суб’єкту. Дані питання, пов’язані з обліком витрат на 

відновлення та ремонт основних засобів знайшли відображення в роботах 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Голов С.Ф., Бутинець 

Ф.Ф., Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Кужельний М. В., Коцурпатий М. М., 

Пушкар М.С, В. В. Палій Ткаченко Н.М. та ін.  

Метою роботи є дослідження методики відображення в обліку витрат на 

ремонт і модернізацію основних засобів відповідно положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку України. 

Основні засоби, що  безпосередньо впливають на предмет праці 

(інструменти, устаткування, машини тощо), називають активною частиною 

основних фондів. Основні засоби, які забезпечують процес виробництва 

(будинки, спорудження і т.д.), відносять до їхньої пасивної частини. У свою 
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чергу, у випадку їхньої участі у виготовленні продукції активні й пасивні 

основні фонди називаються виробничими основними фондами. Причому 

саме основні виробничі фонди визначаються вітчизняним податковим 

законодавством основними фондами.  

На вибір об’єктів обліку витрат істотно впливають: організація 

виробництва, технологічні особливості, рівень спеціалізації підрозділів, 

структура управління підприємством; технічні параметри продукції, що 

виробляється; система контролю за витратами; ступінь освоєння 

внутрішньогосподарського розрахунку; впровадження комерційного 

розрахунку; інноваційні рішення, та відповідно організація роботи 

облікового персоналу.  

Підприємствам надано право самостійно визначати облікову політику з 

урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. Основними завданнями організації обліку і контролю наявності та 

руху основних засобів, на наш погляд, виступає:  

1. контроль за збереженням основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів; 

2. правильне і своєчасне документальне оформлення та відображення в 

регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення і вибуття об’єктів 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; 

3. правильне обчислення та відображення в обліку сум зносу 

(амортизації) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; 

4. контроль за витратами на ремонт основних засобів, ефективністю 

використання основних засобів; 

5. отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух 

основних засобів за місцями їх експлуатації, а також в розрізі осіб, 

відповідальних за їх збереження; 

6. виявлення результатів від реалізації об’єктів основних засобів або 

іншого їх вибуття. 
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Можливі наступні способи віднесення витрат на ремонт основних 

засобів на витрати виробництва: 

1) Якщо необхідно проводити великі планові чи особливо складні види 

ремонту, то для рівномірного віднесення даних витрат на витрати 

виробництва організація може створювати ремонтний фонд. Засобу 

ремонтного фонду формуються за рахунок щомісячних відрахувань, які 

відносяться на витрати виробництва, і витрачаються по цільовому 

призначенню. Ремонтний фонд може бути утворений для використання 

протягом ряду років, і його залишок на кінець звітного року переноситься на 

наступний звітний період. 

2) Організація може створювати резерви на майбутній ремонт основних 

засобів (у тому числі орендованих) без формування ремонтного фонду. Сума 

щомісячних відрахувань у резерв на ремонт основних засобів вираховується 

виходячи з кошторисної вартості ремонту.  

3) Якщо витрати на ремонт основних засобів рівномірні протягом року, 

то можна відносити їх на витрати виробництва безпосередньо в тому 

звітному періоді, в якому, вони були зроблені. 

4) Якщо виникли непередбачені витрати на ремонт, то можливо віднести 

їх до складу витрат майбутніх періодів, і в наступні звітні місяці 

розрахунковими частинами рівномірно списати на витрати виробництва 

(витрати обігу). 

Всі первинні документи по обліку руху і стану основних засобів на 

підприємствах можна розділити на декілька груп: документи по 

оприбутковуванню основних засобів; документи по обліку ремонту і 

реконструкції основних засобів; документи по нарахуванню амортизації на 

основні засоби; документи інвентарного обліку основних засобів. 

Визнання та облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів в 

бухгалтерському обліку відбувається з урахуванням впливу таких робіт на 

майбутні економічні вигоди від використання поліпшеного об’єкта. Так, 

відповідно до П(С)БО №7 «Основні засоби» [1] та  Наказу Міністерства 
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фінансів України «Про затвердження методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку основних засобів» № 561 [2] витрати, в результаті 

здійснення яких відбулось збільшення очікуваних майбутніх економічних 

вигід від поліпшеного об’єкта основних засобів, включаються до первісної 

вартості такого об’єкта.  

Важливо зазначити, що згідно облікової політики підприємства до робіт, 

що пов’язані з поліпшенням основних засобів віднесено: модернізацію,  

модифікацію, добудову, дообладнання,  реконструкцію тощо.  

Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів 

оформляється Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих 

та модернізованих об'єктів (типова форма № ОЗ-2). Форму Акту затверджено 

наказом Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного 

обліку» від 29.12.95 р. № 352. Акт, підписаний працівником цеху, що 

уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху 

(підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, 

здають до бухгалтерії підприємства. Акт також підписується головним 

бухгалтером та затверджується керівником підприємства. Якщо 

модернізацію виконує стороннє підприємство, Акт складають у двох 

примірниках, адже другий примірник передають контрагенту, що виконує 

ремонт, реконструкцію, модернізацію. Рішення керівника підприємства про 

ремонтні витрати доцільно зазначати безпосередньо в представленому Акті, 

оскільки в такому разі окремий наказ не оформляється. В технічні паспорти, 

інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку відповідних об'єктів 

основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні 

характеристики (вартість, потужність, площа тощо) в результаті їх 

поліпшення.  

Якщо роботи з капітального ремонту будівель і споруд підрядним чи 

господарським способом виконуються з залученням бюджетних коштів або 

коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності, 

разом зі складанням Довідки складається Акт приймання виконаних 
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підрядних робіт (типова форма № КБ-2в). При виконанні робіт з поточного 

ремонту господарським способом складання зазначеної форми також не є 

обов'язковим. 

Витрати з технічного огляду, нагляду, обслуговування та ремонту 

включаються до складу витрат звітного періоду. У доповненні до п. 14 

П(С)БО №7 передбачено збільшення первісної або переоціненої вартості 

основних засобів в результаті витрат на поліпшення та ремонт згідно 

порядку, що встановлений податковим законодавством. Для з’ясування 

питання, за яких додаткових умов ремонтні роботи відносяться до первісної 

(переоціненої) вартості об’єкта, а коли списуються на витрати, потрібно 

розглянути положення Податкового кодексу України. 

Якщо передбачена нормативно-інструктивними документами 

бухгалтерського обліку орієнтація на збільшення майбутніх економічних 

вигід при оцінці вартості поліпшених основних засобів не викликає 

заперечень, то підлягає сумніву правомірність віднесення всіх витрат з 

ремонту, у тому числі капітального, на витрати звітного періоду без 

урахування характеру їхнього впливу на майбутні економічні вигоди. Тому є 

сенс внести доповнення в частині чіткого визначення критеріїв ідентифікації 

понесених витрат на поліпшення і ремонти для їх правильного обліку та 

віднесення до вартості об’єктів.  

Згідно МСБО №16 «Основні засоби», вартість придбання активу та 

пов’язані з ним подальші витрати повинні відповідати таким критеріям 

визнання:по-перше, наявність ймовірності надходження майбутніх 

економічних вигід, пов’язаних з об’єктом, на підприємство; по-друге, 

достовірність оцінки собівартості такого об’єкта [3]. 

Виходячи з цього, виокремлюють три напрямки обліку та вартісного 

оцінювання подальших витрат. Так, витрати на щоденне обслуговування, до 

яких належить ремонт та технічне обслуговування, не визнаються в 

балансовій вартості об’єкта, а відносяться до прибутку або збитку в процесі 
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їх здійснення та складаються з витрат на заробітну плату, витрат на відпускні 

матеріали і витрат на придбання комплектуючих деталей.  

Інша ситуація виникає у випадку придбання елемента об’єкта основних 

засобів, що потребує регулярної заміни, з метою збільшення інтервалу між 

такими замінами. У разі дотримання умов визнання, витрати на часткову 

заміну такого об’єкта новим елементом визнаються підприємством у 

балансовій вартості об’єкта основних засобів з одночасним припиненням 

визнання вартості замінених частин, тобто замінений елемент визнається як 

окремий об’єкт основних засобів. Третя ситуація передбачає визнання витрат 

із значних технічних оглядів, метою яких є виявлення несправностей 

обладнання в балансовій вартості об’єкта основних засобів. Одночасно, 

вартість витрат на попередній огляд, що залишилась у балансовій вартості, 

підлягає списанню [3]. 

Порядок обліку та оцінки вартості основних засобів, що викладений в 

МСБО №16, є досить узагальненим та вимагає досвіду і високої кваліфікації 

бухгалтера (або керівника) під час вибору варіанта обліку та оцінки 

подальших витрат, враховуючи очікуваний результат здійснених робіт. З 

метою гармонізації національних і міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку доцільним може бути використання в Україні підходу щодо 

збільшення на суму понесених в результаті поліпшення і ремонту витрат не 

первісної (переоціненої), а балансової (залишкової) вартості, по аналогії з 

передбаченою МСБО №16 нормою визнання подальших витрат. 

Необоротні активи як складова майна будь-якого суб’єкта 

господарювання, питома вага яких в більшості випадків перевищує 50 % у 

структурі активів підприємства, мають важливе значення для прийняття 

управлінських рішень, тобто висвітлення основних положень щодо їх обліку 

в наказі про облікову політику підприємства є передумовою надання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації. Тобто, наукове 

обґрунтування вибору елементів облікової політики стосовно основних 
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засобів, що наведене в дослідженні, підвищить рівень достовірності та 

корисності обліково-економічної інформації. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОТОЧНОЇ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

У статті досліджено сутність, інформаційну базу та завдання аналізу 

поточної дебіторської заборгованості. Розглянуто основні показники, які 

характеризують стан поточної дебіторської заборгованості. Проведено 

аналіз динаміки, структури та якості поточної дебіторської 

заборгованості за даними Приватного акціонерного товариства 

«Вінницький завод фруктових концентратів і вин». 
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Ключові слова: дебіторська заборгованість, поточна заборгованість, 

аналіз,  методика аналізу  поточної дебіторської заборгованості, 

коефіцієнт оборотності, період обороту. 

Постановка проблеми.Одним з найбільш актуальних і дискусійних 

питань усучаснихумовах є аналіз дебіторської заборгованості, що зумовлено 

наявністю проблеми неплатежів. Поточна дебіторська заборгованість 

підприємства є вагомою складовою оборотних активів та впливає на 

показники фінансового стану.Досить велика частка поточної дебіторської 

заборгованості значно відволікає оборотні кошти і як результат на 

підприємстві виникає потреба отримання кредитів, що спричиняє появу 

додаткових витрат і як наслідок зменшення прибутку підприємства. Тому для 

підприємства суттєве значення відіграє належне проведення аналізу поточної 

дебіторської заборгованості. Особливо зростає важливість даного аналізу в 

період інфляції, оскільки кошти, що перебувають за межами підприємства, 

працюють на стороні і одночасно знецінюються, а у разі прострочення вони 

можуть взагалі не повернутися.  

Мета статті – науково обґрунтувати сутність поточної дебіторської 

заборгованості на рівнівиробничого підприємстваПрАТ «Вінницький завод 

фруктових концентратів і вин», здійснитианалізїїдинаміки, структури та 

якісного стану.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методика аналізу поточної 

дебіторської заборгованості розглядалася в працях таких науковців, як  

М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.Я. Василинюк, Б.М. Голубкіна, Р. Дамарі, 

А.А. Демкович, Г.Г. Кірейцев, В.І. Мороз, Л.А. Некрасенко, І.І. Пасінович, 

Г.В. Савицька, Р.А. Славюк, О.Є. Федоренко, С. Хенк, К. Хувер, 

Ю.Д. Чацкіс, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремета та інші. 

Незважаючи на значну кількість праць, дане питання залишається 

недостатньо висвітленим та потребує подальшого дослідження з 

врахуванням специфіки діяльності виробничих приватних акціонерних 

товариств. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз поточної дебіторської 

заборгованості є невід’ємною частиною організації управління оборотними 

активами підприємства. Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська 

заборгованість» поточна дебіторська  заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде 

погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Методологія та результати аналізу мають відображати взаємозалежність 

між даними про стан поточної дебіторської заборгованості за звітний період, 

напрямком зміни суми поточної дебіторської заборгованості, прийнятими 

рішеннями, що дасть змогу оцінити результати діяльності підприємства, 

ефективність управлінських рішень за минулі періоди та передбачити 

діяльність підприємства на перспективу.  

Інформаційною базою аналізу поточної дебіторської заборгованості є 

Звіт про фінансовий стан, Примітки до фінансових звітів, дані аналітичного 

та синтетичного обліку, нормативно-методичні документи з обліку, 

контролю, внутрішня звітність. Для розуміння, пояснення результатів аналізу 

поточної дебіторської заборгованості виділяють такі методи аналізу, як 

порівняння, аналіз коефіцієнтів, метод групування, побудова аналітичних 

таблиць, метод середніх величин, розробка та використання аналітичних 

показників, аналіз відсоткових відношень, методи фінансових розрахунків [2, 

c. 32]. 

Аналітична робота з вивчення поточної дебіторської заборгованості 

передбачає:  

 визначення частки дебіторської заборгованості в загальній сумі 

оборотних активів;  

 оцінку складу і структури дебіторської заборгованості;  

 встановлення реальності та ймовірності погашення дебіторської 

заборгованості; 

 пошук шляхів прискорення оборотності дебіторської заборгованості; 

 вивчення впливу факторів на заборгованість даного типу;  
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 оцінку впливу дебіторської заборгованості на фінансовийстан 

підприємства; 

 розробку заходів щодо оптимізації величини і частки дебіторської 

заборгованості. 

Головними завданнями аналізу поточної дебіторської заборгованості є 

наступні:  

– оцінка розрахунково-платіжної дисципліни;  

– оцінка динаміки поточної дебіторської заборгованості в цілому та по її 

видах;  

– аналіз якісного стану поточної дебіторської заборгованості;  

– аналіз простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості [3, c. 

97]. 

Обсяг поточної дебіторської заборгованості та її динаміка прямо або 

опосередковано впливають на характер управлінських рішень у виробничо-

господарській діяльності. Важливо зазначити, що розмір поточної 

дебіторської заборгованості залежить від великої кількості факторів. Стан 

розрахунків в країні, місткість ринку галузі та ступінь його насиченості, 

рівень інфляції, вид продукції визначаються як зовнішні фактори. Кредитна 

політика підприємства, стан контролю за дебіторською заборгованістю, види 

розрахунків є керованими підприємством та розглядаються як внутрішні 

фактори [4, c. 130]. 

Аналіз поточної дебіторської заборгованості ПрАТ «Вінницький завод 

фруктових концентратів і вин» проводився на підставі даних, які наведені у 

Балансі (Звіт про фінансовий стан). Результати аналізу динаміки поточної 

дебіторської заборгованості наведено в табл. 1.   

Таблиця 1.Аналіз динаміки поточної дебіторської заборгованості ПрАТ 

«Вінницький завод фруктових концентратів і вин» за 2014-2016 рр. (тис. 

грн.) 

№ 

з/п 

 

 

Показники 

2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

Відхилення 

2015 р. від 2014 

р. 

Відхилення 

2016 р. від 2015 

р. 
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абс., 

тис. 

грн. 

відн.,  

% 

абс., 

тис. 

грн. 

відн.,  

% 

1 Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

 478 126 126  -352 73,64 - - 

2 Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками: 

716 372 398 -344 48,04 26 6,99 2.1 з бюджетом 

2.2 у тому числі з 

податку на 

прибуток 

435 - - -435 100,00 - - 

3 Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

293 937 482 644 219,80 -455 48,56 

4 Разом 1487 1435 1006 -52 3,50 -429 29,90 

 

За результатами табл. 1, дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги суттєво зменшилася у 2015 р. на 352 тис. грн. або 

73,64%, а протягом 2016 р. її сума залишилася без змін і становила 126 тис. 

грн. Щодо дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, то 

спостерігається коливання даного виду заборгованості, яка найвищою була у 

2014 р. – 716 тис. грн. У 2014 р. виділено дебіторську заборгованість з 

податку на прибуток, яка становила 435 тис. грн. Аналізуючи іншу поточну 

дебіторську заборгованість, можна зазначити, що даний показник збільшився 

у 2015 р. на 644 тис. грн. 

У загальному поточна дебіторська заборгованість ПрАТ «Вінницький 

завод фруктових концентратів і вин» у 2014 р. становила 1487 тис. грн., 

однак протягом 2015 і 2016 рр. спостерігається тенденція до її зменшення на 

52 тис. грн. (3,50%) та 429 тис. грн. (29,90%). Це може свідчити про 

ефективну кредитну політику, обґрунтований вибір партнерів, покращення їх 

фінансового стану або ж про скорочення продажу в кредит, втрату 

споживачів продукції.  

Методика аналізу оцінки стану, якості та ефективності поточної 

дебіторської заборгованості базується на використанні фінансових 

показників, серед яких виділяють наступні: частка дебіторської 
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заборгованості в оборотних активах, частка сумнівної дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, період 

обороту дебіторської заборгованості та інші (табл. 2). 

Таблиця 2.Узагальнюючі показники, які характеризують стан та якість 

поточної дебіторської заборгованості [5, c. 866] 

№ Показник Методика розрахунку Характеристика 

1 Частка дебіторської 

заборгованості в 

активах (Чдза) 

%,100
А

ДЗ
Чдза  

де ДЗ – дебіторська 

заборгованість; 

А – сума активів. 

Показує питому вагу дебіторської 

заборгованості в загальному обсязі 

активів підприємства. 

2 Частка дебіторської 

заборгованості у 

загальному обсязі 

оборотних активів 

(Чдз) 

%100
ОА

ДЗ
Ч дз , 

де ОА – сума 

оборотних активів. 

Показує питому вагу дебіторської 

заборгованості в загальному обсязі 

оборотних активів підприємства. 

Чим вищий даний показник, тим 

менш мобільна структура майна 

підприємства. 

3 Частка сумнівної 

дебіторської 

заборгованості у 

загальному обсязі 

заборгованості (Чсз) 

%100
ДЗ

СЗ
Ч сз , 

де СЗ – сумнівна 

дебіторська 

заборгованість. 

Характеризує якість дебіторської 

заборгованості. Тенденції до росту 

показника свідчать про зниження 

ліквідності підприємства. 

4 Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості (Коб) 

ДЗ

ЧД
Коб  , 

де ЧД – чистий дохід 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг); 

ДЗ – середня величина 

дебіторської 

заборгованості. 

Характеризує швидкість обертання 

дебіторської заборгованості, тобто 

скільки разів ця заборгованість 

утворюється та погашається за 

період, що аналізується. 

5 Період обороту 

дебіторської 

заборгованості 

(Обдн) 

Т
ЧД

ДЗ

К
Об

об

дн 
360

, 

де Т – тривалість обігу 

дебіторської 

заборгованості. 

Показує скільки днів потрібно для 

одного обороту. Чим триваліший 

період погашення, тим вищий 

ризик її неповернення. 

6 Співвідношення 

середньої величини 

дебіторської 

заборгованості до 

чистого доходу від  

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) (Св) 

ЧД

ДЗ
Св   

Відображає частку середньої 

величини дебіторської 

заборгованості, яка припадає на 

1 грн. чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 
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Аналіз наведених показників варто проводити в динаміці. Показники за 

звітний період зіставляють з даними за минулий рік, визначають зміни та 

причини даних змін, здійснюють їх якісну характеристику. Проаналізувавши 

інтервальні показники поточної дебіторської заборгованості за певний 

період, можна зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршився стан 

розрахунків з дебіторами порівняно з попереднім періодом [6, c. 190]. 

У табл. 3 наведена структура поточної дебіторської заборгованості 

підприємства. 

Таблиця 3. Аналіз структури поточної дебіторської заборгованості ПрАТ 

«Вінницький завод фруктових концентратів і вин» за 2014-2016 рр. 

 

№

 

з/

п 

 

 

Показники 

 

 

2014 

р. 

 

 

2015 

р. 

 

 

2016 

р. 

Відхилення 

2015 р.  

від 2014 р. 

Відхилення 

2016 р.  

від 2015 р. 

абс. відн., 

% 

абс. відн., 

% 

Вихідні дані 

1 Активи (тис. грн.) 7341 7964 10164 623 8,49 2200 27,62 

2 Оборотні активи (тис. грн.) 2913 3962 3937 1049 36,01 -25 0,63 

3 Поточна дебіторська 

заборгованість, у т.ч. (тис. 

грн.): 

1487 1435 1006 -52 3,50 -429 29,90 

3.

1 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
478 126 126 -352 73,64 - - 

3.

2 

за розрахунками з 

бюджетом 
716 372 398 -344 48,04 26 6,99 

3.

3 

інша поточна дебіторська 

заборгованість 
293 937 482 644 

219,8

0 
-455 48,56 

  Розрахункові значення 

4 Частка поточної 

дебіторської заборгованості 

в активах підприємства (%) 

20,26 18,02 9,90 -2,24 11,06 
-

8,12 
45,06 

5 Частка поточної 

дебіторської заборгованості 

в оборотних активах 

підприємства (%) 

51,05 36,22 25,55 -14,83 29,05 

-

10,6

7 

29,46 

6 Частка поточної 

дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, 

роботи і послуги в 

загальній її сумі (%) 

32,15 8,78 12,53 -23,37 72,69 3,75 42,71 

7 Частка поточної 

дебіторської заборгованості 

за розрахунками з 

бюджетом в 

48,15 25,92 39,56 -22,23 46,17 
13,6

4 
52,62 
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загальній її сумі (%) 

8 Частка іншої поточної 

дебіторської заборгованості 

в загальній її сумі (%) 

19,70 65,30 47,91 45,60 
231,4

7 

-

17,3

9 

26,63 

 

Розглядаючи місце поточної дебіторської заборгованості в активах, 

можна зазначити, що найвищою частка даної заборгованості була у 2014 р. – 

20,26%, а найнижчою у 2016 р. – 9,90%. Аналогічно найбільшою у 2014 р. 

була і частка поточної дебіторської заборгованості в оборотних активах – 

51,05%  (рис. 1).  

 

Рис. 1. Аналіз частки поточної дебіторської заборгованості в активах ПрАТ 

«Вінницький завод фруктових концентратів і вин» за 2014-2016 рр.,% 

 

Слід зазначити, що в Україні структура оборотних активів підприємств є 

оптимальною, якщо питома вага дебіторської заборгованості не перевищує 

20%. Протягом 2015-2016 рр. частка поточної дебіторської заборгованості в 

оборотних активах ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» 

зменшувалася, однак перевищувала, оптимальне значення. Таке відволікання 

коштів у дебіторську заборгованість негативно впливає на фінансові 

Частка поточної 

дебіторської 

заборгованості в 

активах 

підприємства ; 
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результати підприємства, зменшуючи його прибутки, та потребує вжиття 

відповідних заходів щодо скорочення заборгованості.  

Важливе значення в процесі аналізу має структура поточної дебіторської 

заборгованості (рис. 2). Відносно структури поточної дебіторської 

заборгованості, то найбільшу питому вагу у 2014 р. займала поточна 

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, яка становила 

48,15%. Це свідчить про наявність переплати за податками, зборами та 

іншими платежами до бюджету.  

 

Рис.  2. Структура поточної дебіторської заборгованості ПрАТ 

«Вінницький завод фруктових концентратів і вин» за 2014-2016 рр.,% 

 

Протягом 2015-2016 рр. найбільшою була частка іншої поточної 

дебіторської заборгованості – 65,30% та 47,91%. Ця стаття включає 

дебіторську заборгованість за виданими авансами, нарахованими доходами, 

за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позиками кредитних 

спілок та за іншими операціями. Найменшу питому вагу займала інша 

поточна дебіторська заборгованість у 2014 р. – 19,70%. Проте у 2015 та 2016 
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рр. найменшою була частка поточної дебіторської заборгованості за товари, 

роботи і послуги: у 2015 р. – 8,78%; у 2016 р. – 12,53%. 

Не останню роль при проведенні аналізу поточної дебіторської 

заборгованості відіграє оцінка її якісного стану. Якість поточної дебіторської 

заборгованості розуміється як вірогідність повернення її в повному обсязі. 

Розрахунок показників якості поточної дебіторської заборгованості 

наведений у табл. 4. 

Визначивши коефіцієнт оборотності поточної дебіторської 

заборгованості та період обороту поточної дебіторської заборгованості (табл. 

4), можна зазначити, що дані показники коливалися протягом аналізованого 

періоду. 

Таблиця 4.Аналітичні показники якості поточної дебіторської 

заборгованості ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» 

за 2014-2016 рр. 

 

 

№ 

з/

п 

 

 

Показники 

 

 

2014 

р. 

 

 

2015 

р. 

 

 

2016 

р. 

Відхилення 

2015 р.  

від 2014 р. 

Відхилення 

2016 р.  

від 2015 р. 

абс. відн., 

% 

абс. відн., 

% 

Вихідні дані 

1 Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) (тис. грн.) 

18518 22740 9622 4222 22,80 

-

1311

8 

57,69 

2 Середня величина поточної  

дебіторської 

заборгованості (тис. грн.) 

1062,

5 

1461,

0 

1220,

5 
398,5 37,51 

-

240,

5 

16,46 

Розрахункові значення 

3 Коефіцієнт оборотності 

поточної дебіторської 

заборгованості (оборотів) 

17,43 15,56 7,88 -1,87 10,73 -7,68 49,36 

4 Період обороту поточної 

дебіторської 

заборгованості (днів) 

20,65 23,14 45,69 2,49 12,06 
22,5

5 
97,45 

5 Співвідношення середньої 

величини дебіторської 

заборгованості до чистого 

доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

0,06 0,06 0,13 - - 0,07 
116,6

7 
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Протягом 2015-2016 рр. спостерігається зниження коефіцієнта 

оборотності поточної дебіторської заборгованості на 1,87 оборотів та 7,68 

оборотів, що свідчить про зменшення швидкості погашення поточної 

дебіторської заборгованості. У той же час протягом 2015-2016 рр. період 

обороту поточної дебіторської заборгованості зростає на 2,49 дні та 22,55 дні, 

що оцінюється негативно, оскільки це свідчить про труднощі, які виникають 

при стягненні коштів по рахунках дебіторів та наявність ризику 

неповернення. Коефіцієнт оборотності поточної дебіторської заборгованості 

найменшим був у 2016 р. – 7,88 оборотів, а найбільшим у 2014 р. – 17,43 

оборотів. Відповідно період обороту поточної дебіторської заборгованості 

найбільшим був у 2016 р. – 45,69 днів, а найменшим у 2014 р. – 20,65 днів. 

Графічно дані показники відображені на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Аналіз оборотності поточної дебіторської заборгованості ПрАТ 

«Вінницький завод фруктових концентратів і вин» за 2014-2016 рр. 
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Розглядаючи співвідношення середньої величини дебіторської 

заборгованості до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), спостерігається зростання даного показника у 2016 р. на 0,07, що 

свідчить про затримку розрахунків з дебіторами , про що свідчать дані рис. 4. 

 

Рис.  4. Співвідношення середньої величини дебіторської заборгованості до 

чистого доходу від реалізації  ПрАТ «Вінницький завод фруктових 

концентратів і вин» за 2014-2016 рр. 

 

Виділяють наступні заходи, щодо прискорення погашення поточної 

дебіторської заборгованості: 

 ознайомлення з фінансовим станом замовників, покупців та вивчення 

їх платоспроможності на перспективу; 

 своєчасне оформлення розрахункових документів;  

 застосування попередньої оплати;  

 використання вексельної форми оплати; 

 удосконалення фінансово-розрахункових операцій підприємства [7, c. 

95].  
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дебіторської заборгованості на підприємстві надає можливість приймати 

ефективні рішення щодо управління поточною дебіторською заборгованістю, 

оцінити її вплив на фінансові результати та обрати стратегію кредитної 

політики підприємства. 

Проаналізувавши, поточну дебіторську заборгованість ПрАТ 

«Вінницький завод фруктових концентратів і вин», можна зазначити, що за 

останні роки спостерігається зменшення поточної дебіторської 

заборгованості у динаміці та структурі. Коефіцієнт оборотності зменшився, а 

період обороту поточної дебіторської заборгованості збільшився, що 

потребує впровадження заходів щодо скорочення термінів її погашення, які 

сприятимуть покращенню фінансового стану підприємства. 
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УДК 336:368(045) 

Бурлачук Н. Ю. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У даній статі висвітлено  сучасні тенденції розвитку та можливі способи 

вирішення проблем на страховому ринку України, забезпечення страхового 

захисту і покращення соціально-економічного розвитку нашої держави за 

рахунок ефективного використання фінансових ресурсів страхових компаній. 

Ключові слова: страхова компанія,фінансові ресурси, страхові премії, 

активи страхового ринку, ринок перестрахування 

В умовах глобалізації, страховий ринок виступає у ролі соціально 

значимої сфери у фінансовій системі країни. Метою страхової діяльності є 

задоволення потреб споживачів у страховому захисті за допомогою 

страхових компаній, які акумулюють та ефективно використовують 

фінансові ресурси. В той же час, зібрані кошти виступають у ролі важливого 

механізму залучення інвестицій в різні сфери економіки країни. У країнах з 

розвинутою ринковою економікою, до даного питання відносяться досить 

серйозно. Тому висвітлення актуальних проблем функціонування та 

з'ясовування загальних тенденцій на страховому ринку України є необхідним 

для його подальшого ефективного розвитку. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Лисенко%20А$
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Дослідженням особливостей фінансової діяльності страхового ринку 

України займалися такі вітчизняні вчені, як Базилевич В.Д., Базилевич К.С., 

Гаманкова О.О., Залєтов О.М., Осадець С.С., Пікус Р.В., Тлуста Г.Ю., 

Приказюк Н.В., Шевченко В.І., Юхименко В.М.  та інші. 

Метою даного дослідження є виявлення сучасних тенденцій розвитку 

та можливих способів вирішення проблем на страховому ринку України та 

забезпеченні страхового захисту та покращення соціально-економічного 

розвитку нашої держави за рахунок ефективного використання фінансових 

ресурсів. 

Розглядаючи сучасний стан страхового ринку України в порівняні з 

світовими ринками страхових послуг, ми можемо спостерігати далеко не 

передове місце на світовій арені. Навіть враховуючи світові тенденції до 

економічного спаду та кризові явища, Україна все одно залишається країною 

з малорозвиненим ринком страхування.  

Інститут страхової інформації проводить щорічне дослідження та надає 

максимально стандартизовану інформацію, яка охоплює близько 90 країн, 

використовуючи при цьому безліч різних джерел [5]. Виходячи з цих даних, 

за розміром зібраних валових страхових премій Україна набагато відстає від 

провідних країн світу і знаходиться приблизно на одному рівні з Перу, 

Угорщиною, Мальтою тощо (табл. 1). Навіть такі країни як Південна Африка, 

Аргентина, Індія мають більший обсяг страхових премій, а відповідно і 

частку зібраних страхових премій. 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика різних країн світу за обсягом 

зібраних страхових премій, млн дол. США в 2016 році 

№ Країна 

Загальні 

види 

страхування 

Страхування 

життя 

Валові зароблені премії 

Всього 
Частка у 

світі, % 

1 Україна 3276 310 3586 0,08 

2 Аргентина 13957 3359 17317 0,37 

3 Польща 9729 8355 18084 0,39 

4 Фінляндія 5243  22363 27606 0,59 

5 Південна Америка 9565  44556  54121  1,17  

6 Австралія  32667  45641  78309  1,69 

7 Нідерланди 75,135  26,005  101,14  2,18  
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8 Канада 52,334  73,010  125,344  2,70  

9 Південна Корея 91,204  54,223  145,427  3,13 

10 Німеччина 132813  114349  247162  5,33  

11 Франція 94598  160156  254754  5,49  

12 Китай 125,844  152,121  277,965  5,99  

13 Великобританія 10675  222893  329643  7,10  

14 Японія 108773  422733  531506  11,45  

15 Сполучені Штати 726397  532858  125926  27,13  

 Всього у світі 2032850 2608091 4640941 100 

 

Відповідно до Закону України Про страхування кількість зібраних 

страхових премій, формує фінансовий портфель страхових компаній, дає 

можливість страховикам вкладати отримані кошти в різні не ризикові сфери 

діяльності для отримання прибутку і покриття можливих збитків (рис. 1) [2]. 

 

Рис. 1 Сфери фінансової діяльності Українських страховиків 

 

Згідно статистичній інформації Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України вітчизняні 

страхові компанії у своїй фінансовій діяльності віддають перевагу 

банківським вкладам, тобто розміщують свої активи на депозитних рахунках. 

Такі вкладення коштів приносять прибуток лише у тому разі якщо страхова 

компанія завчасно не розриває договір для погашення страхового 

зобов’язання. Тому такі угоди є короткостроковими і під менший відсоток в 

порівняні з довгостроковими договорами. 

Другу позицію посідають цінні папери, що є досить вигідним при 

вмілому управлінні. Але як видно з рисунку 2 в Україні віддають перевагу 

Сфери фінансової діяльності Українських страховиків 

Банківські 
вклади 

Грошові 
кошти на 
поточних 
рахунках і 
готівка в 

касі 

Банківські 
монети 

Ціні 
папери 

Права 
вимоги до 
перестрах
увальників 

 

Інвестиції  в 
економіку 
України за 
напрямами, 

визначеними 
Кабінетом 
Міністрів 
України  
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цінним паперам імітованих державою, що також не приносить великого 

прибутку страховикам.  

Також наші страхові організації розміщують значну частину своїх 

фінансових активів на поточних рахунках і в касі в готівковій формі, що 

взагалі ніякого прибутку не дає. 

Але не дивлячись на не втішні фінансові результати діяльності 

страховиків, Українських страхові організації, майже на рівні із страховим 

ринком розвинених країн світу розміщують свої фінансові активи.  

 

Рис. 2 Структура активів, якими представлено кошти страхових резервів, 

станом на кінець 2016 (млн. грн.) 

Джерело: за даними [3]. 

 

Надійність означає, що вкладення здійснюються у стабільні 

підприємства. Прибутковість забезпечує поточні грошові потоки. 
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 Розглянемо особливості інвестиційної діяльності страховиків 

Німеччини. Усі види капіталів німецьких страхових організацій можна 

розділити на три групи з точки зору їх ліквідності [4]: 

 1) земельна власність, іпотека, позики під поліси та під заставу – 

цінності, що складно реалізувати;  

2) цінні папери, ломбардні вимоги, векселі – цінності, які легко 

реалізувати;  

3) касова готівка та вклади на поточних рахунках – що мають вищу 

ступінь ліквідності. 

Також для покриття страхових випадків компанії використовують 

перестрахування. Для перестрахування Українські страхові компанії 

використовують понад 13% своїх фінансових активів. 

Так згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг України 18 страхових 

компаній отримали більше 50% страхових премій від перестрахувальників на 

кінець 2016 року. Але як видно з таблиці 2 частка перестрахування на 

страховому ринку на кінець 2014-2016 років вітчизняні організації сплачують 

на перестрахування майже 90 % в той час як отримують від перестраховиків 

лише 10 % з яких майже 80% від іноземних перестраховиків.  

Таблиця 2.Частка перестрахування на страховому ринку України на 

кінець 2014-2016 років (млн. грн.) 

 2014 2015 2016 Частка перестрахування, % 

2014 2015 2016 

Сплачено на перестрахування, у тому числі: 4 499,3 6 726,3 8 460,6 91,9 89,5 89,6 

перестраховикам-резидентам 3 437,7 4 972,4 5 255,8 76,4 73,9 62,1 

перестраховикам-нерезидентам 1 061,6 1 753,9 3 204,8 23,6 26,1 37,9 

Виплати, компенсовані перестраховиками, у 

тому числі: 

395,2 792,7 984,6 8,1 10,5 10,4 

перестраховиками-резидентами 77,1 96,9 225,1 19,5 12,2 22,9 

- перестраховиками-нерезидентами 318,1 695,8 759,5 80,5 87,8 77,1 

Всього 4894,5 7519 9445,2 100 100 100 

 

Така значна частина перестрахування свідчить про нестійкість 

страхових компаній, про високий рівень ризиків, які не спроможна покрити 

одна компанія, тому менші страхові компанії перестраховуються у більших, а 
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ті в свою чергу в інших країнах, тобто в іноземних перестраховиків. Така 

тенденція є не вигідною як для України загалом, так і для страхових 

компаній, адже велика частина фінансових ресурсів не приносить прибутку. 

Страхові компанії світу також активно застосовують перестрахування, 

але зазвичай у випадках коли страховий випадок може спричинити 

колосальні збитки страховикові. 

Тобто, ми спостерігаємо неефективність використання фінансових 

ресурсів не лише страхових компаній, але й більшості ринків що діють на 

території України. 

Тому страховому ринку України необхідно уникати ряду загроз, як 

внутрішніх так і зовнішніх [1].  

Таблиця 3.Зовнішні та внутрішні загрози страхового ринку України 

Зовнішні загрози Внутрішні загрози 

Низькі темпи ринкової трансформації та 

реструктуризації реального сектору 

економіки  

Недостатній рівень капіталізації страхових 

компаній  

Слабкий та не достатньо прозорий 

фінансовий стан значної частини суб’єктів 

господарювання, низька платіжна 

дисципліна  

Відсутність у страховиків ефективних 

механізмів та інструментів управління 

ризиками, планування та стратегії розвитку   

Прояви адміністративного впливу з боку 

органів державної влади на діяльність 

окремих страховиків та їх обєднання 

Низька рентабельність страховиків через 

низьку якість активів, висока питома вага 

неприбуткових активів у загальних активах 

страховиків і невиправдано висока вартість 

ведення бізнесу 

Недоліки податкового законодавства  Низький рівень страхового менеджменту і 

корпоративного управління 

Слабкий розвиток інфраструктури ринку 

землі та нерухомості, законодавчі 

обмеження організацій на цих ринках   

Недостатня ефективність страхового 

нагляду, зокрема, в частині нагляду на 

основі оцінки ризиків страхової діяльності  

Проблеми захисту прав кредиторів, 

включаючи недоліки правозастосування  

 

 

Фінансові ресурси страхових компаній України в порівняні із 

світовими є досить малими навіть у порівняні з мало розвиненими країнами, 

що свідчить про неефективну діяльність у сфері залучення та розміщення 

грошових ресурсів. Навіть не дивлячись на те що сфери і структура 

розміщення фінансових ресурсів Українських страховиків є майже 
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ідентичною до світових тенденцій в економіці України не можливо досягти 

таких прибутків, як в світі.  

Отже, не дивлячись на те, що в деяких країнах що розвиваються 

діяльність страхових компаній  на фінансовому ринку займає одне із 

найважливіших місць, страхові компанії  є одним із лідерів небанківського 

інвестування. На частку страхового сектора в таких країнах  припадає більше 

половини всіх інвестицій за рахунок вдалого залучення, накопичення та 

розміщення фінансових ресурсів. Українські страховики намагаються 

відповідати світовим стандартам, але через низький рівень розвитку 

економіки країни на шляху страхових організацій виникає безліч проблем та 

загроз, які досить часто страхові компанії не здатні вирішити самостійно. 
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об’єкти, джерела інформації та порядок документального оформлення при 

аудиті монетарних активів підприємства. 

Ключові слова:монетарні активи, немонетарні активи, грошові кошти та 

їх еквіваленти, фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість. 

В сучасних економічних умовах особливої актуальності набуває 

проблема якості облікової інформації, адже саме її достовірність і повнота 

впливають на прийняття управлінських рішень. Аудит покликаний надавати 

впевненість користувачам інформації у її надійності та відповідності. Крім 

того, на даному етапі розвитку національної економіки, постійно 

підвищуються вимоги суспільства до аудиторів, від них очікують надання 

послуг високої якості на належному професійному рівні, що забезпечить 

довіру до результатів їх роботи [4, с. 135]. 

Активи підприємства характеризують його діяльність та визначаються 

специфікою функціонування. За монетарною ознакою господарські засоби 

(активи) підприємства поділяють на монетарні та немонетарні активи. 

Немонетарні активи – це всі активи, крім грошових коштів, їхніх еквівалентів 

та дебіторської заборгованості у фіксованій сумі грошей. До монетарних 

активів підприємства належать грошові кошти, їхні еквіваленти та 

дебіторська заборгованість у фіксованій сумі [5, с. 39]. Монетарні активи 

займають суттєву частину у структурі активів будь-якого суб’єкта 

господарювання, саме тому їм необхідно приділяти значну увагу при 

здійсненні аудиту. Проведена належним чином аудиторська перевірка стану 

активів, порядку їх збереження та правильності відображення в обліку 

дозволяє з’ясувати ефективність їх використання та виявити резерви 

оптимізації складу та структури.  

Сутність монетарних активів як об’єкта обліково-контрольної 

діяльності, а також питання організації та методики аудиту операцій з 

монетарними активами підприємства знайшли відображення у наукових 

працях Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.В. Візіренко, В.М. Костюченко, 

Т.П. Остапчук, О.Б. Пугаченко, В.В. Скоробогатової та інших вчених-
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економістів. 

Метою статті є дослідження організаційно-методичних положень аудиту 

операцій з монетарними активами підприємства з метою формування 

достовірного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. 

Поняття монетарних та немонетарних активів введено до понятійного 

апарату бухгалтерського обліку з прийняттям у 2000 р. П(С)БО 21 «Вплив 

змін валютних курсів» [3], в основу якого покладений МСБО 21 «Вплив змін 

валютних курсів» [2], що визначає методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та 

відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць 

за межами України в грошовій одиниці України. Відповідно до п. 4 П(С)БО 

21 [3], монетарні статті – це статті балансу про грошові кошти, а також такі 

активи, які будуть отримані або оплачені у фіксованій сумі грошових коштів 

чи їх еквівалентів.  

Для отримання достовірної та своєчасної облікової інформації, 

виявлення негативних факторів впливу на господарську діяльність, а також 

прийняття обґрунтованих й ефективних управлінських рішень на 

підприємстві має бути побудована дієва система внутрішнього аудиту. 

Розробка системи контролю на підприємстві сприятиме виявленню 

різноманітних відхилень та отриманню достовірної облікової інформації для 

забезпечення захисту від помилок та зловживань; визначення об’єктів 

економічних ризиків й можливістю усунення майбутніх недоліків чи нестач, 

що допомагає ідентифікувати й усунути слабкі місця в системі управління; 

виявлення принципів управління, які було порушено, а також збереження 

майна власника (керівника) підприємства [6, с. 359]. 

Для забезпечення поставленої мети, суб’єкти аудиту повинні чітко 

визначитися з порядком здійснення етапів, необхідних для раціональної та 

ефективної роботи системи контролю (рис. 1). 
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Рис. 1. Етапи здійснення аудиту операцій з монетарними активами 

підприємства 

На початковому етапі аудиту необхідно визначити об’єкти перевірки, 

перелік суб’єктів, визначити основні завдання здійснення контрольних 

процедур, а також сформувати якомога повніше інформаційне забезпечення 

контрольного процесу. Другий етап передбачає застосування різноманітних 

способів й методів перевірки інформації облікового характеру та оформлення 

їх результатів у спеціально розроблених робочих документах аудитора. 

На завершальному етапі проведення аудиту здійснюється узагальнення 

результатів перевірки, аналізуються виявлені причини відхилень та їх вплив 

на господарську діяльність підприємства, формується висновок про 

проведену перевірку та надаються пропозиції щодо удосконалення 

бухгалтерського обліку. 

Виходячи з наведеного вище розглянемо детальніше організаційний та 

методичний етапи здійснення аудиту операцій з монетарними активами 

підприємства.  

Суб’єктами аудиту монетарних активів є особи, які наділені 

відповідними повноваженнями зі здійснення контрольних процедур над 

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ 

1. Організаційно-підготовчий етап: 

- вибір суб’єктів перевірки; 

- вибір об’єктів перевірки; 

- визначення мети і завдань аудиту; 

- визначення часу та періодичності перевірки 

2. Методичний етап 

- вивчення інформації про об’єкти перевірки; 

- вивчення документів бухгалтерського обліку; 

- обстеження, перевірка, інвентаризація, 

3. Підсумковий етап 

- оформлення результатів аудиту; 

- розробка заходів щодо усунення виявлених 

недоліків; 
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об’єктом контролю, а саме: обліковий персонал чи менеджер підприємства, 

керівник або власник підприємства, які спеціалізуються в галузі організації 

виробництва, економіки, фінансів та бухгалтерського обліку чи спеціально 

створена служба внутрішнього контролю [6, с. 362]. 

Важливим завданням аудиту є визначення об’єктів перевірки, за якими 

необхідно здійснювати контрольні процедури. Об’єкти, на які спрямовується 

увага аудитора в процесі проведення перевірки монетарних активів 

підприємства, наведено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Об’єкти аудиту операцій з монетарними активами підприємства 

 

Відповідно до поставленої мети, суб’єкти аудиту повинні чітко 

визначитися з основними завданнями щодо перевірки об’єкта перевірки. Так, 

основними завданнями аудиту операцій з монетарними активами є: 

1) перевірка своєчасності та повноти оприбуткування грошових коштів;  

2) перевірка забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей в 

касі та при їх доставці з банку;  

3) перевірка дотримання правил документального оформлення операцій 

щодо руху готівки;  

4) перевірка дотримання касової дисципліни при проведенні касових 

операцій; 

5) перевірка дотримання ліміту готівки в касі, умов видачі на поточні 

потреби та на інші цілі;  

ОБ’ЄКТИ АУДИТУ 

- кошти в касі, кошти на поточному та інших рахунках в 

банку; 
- кошти в дорозі, електронні кошти, еквіваленти грошових 

коштів; 
- монетарна і немонетарна дебіторська заборгованість; 

- монетарні і немонетарні векселі одержані; 

- облігації 
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6) перевірка дотримання встановленого порядку збереження чекових 

книжок, а також отримання на них готівки;  

7) перевірка стану обліку касових операцій, ведення касової книги, книг 

аналітичного обліку інших цінностей, які зберігаються в касі;  

8) перевірка дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових 

розрахунків;  

9) своєчасності та повноти відображення руху готівки в касовій книзі та 

в звіті касира;  

10) дотримання умов видачі готівки підзвіт на операційні і господарські 

витрати та інші потреби підприємства; 

11) законність вибуття грошових коштів;  

12) достовірність оцінки та реальність відображення [6, с. 363]. 

Джерелами інформації при здійсненні аудиту операцій з монетарними 

активами є інформація, яку умовно можна поділити на облікову, що включає 

сукупність різноманітних облікових документів з оформлення операцій щодо 

грошових коштів, векселів одержаних, дебіторської заборгованості та 

нормативну (міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, 

Кодекси України, Закони України, Укази Президента України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, Інструкції та Методичні рекомендації з ведення 

бухгалтерського обліку).  

Таким чином, ефективність організації аудиту монетарних активів 

підприємства залежать від чітко визначеної мети і завдань перевірки, 

формування достовірного інформаційного забезпечення, визначення 

оптимального переліку способів та методів контролю. Це дасть змогу 

підприємствам зібрати всі наявні докази, правильно оцінити процеси, явища, 

що виникають, а також перевірити всі наявні господарські операції, які 

необхідні для підтвердження результатів діяльності та реагувати на можливі 

негативні наслідки. 
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Адаптація будівельних підприємств до зростаючих потреб споживачів, 

висока конкуренція в галузі щодо ціни на кінцевий продукт зумовлюють 

потребу у точній та достовірній інформації щодо всіх здійснених витрат з 

метою їх оптимізації. Така інформація формується за даними 

бухгалтерського обліку. 

За твердженням Є.В. Зубаревої, «умови ринкової економіки вимагають 

нових підходів до організації оперативного обліку і контролю діяльності 

будівельних організацій. Без раціонального використання ресурсів 

неможливе ефективне управління діяльністю організації. Оперативна 

обліково-контрольна система є невід’ємною частиною та свого роду 

двигуном системи управління господарюючого суб’єкта. Ефективність її 

функціонування залежить від ступеня інтеграції в наявні системи 

управління» [1, с. 202]. 

В сучасних умовах господарювання на кожному підприємстві, власники 

якого зацікавлені у ефективному його функціонуванні, необхідно вміти 

правильно організувати систему бухгалтерського обліку. Однією з основних 

складових організації бухгалтерського обліку є розробка та затвердження 

облікової політики підприємства. Уміло сформована облікова політика є 

важливим елементом у розумному управлінні підприємством та у 

подальшому здійсненні ефективної діяльності. Вище викладене обґрунтовує 

необхідність дослідження основних положень формування облікової 

політики в частині витрат будівельних організацій. 

Проблеми бухгалтерського обліку витрат будівельних підприємств у 

своїх працях досліджували А.А. Баширов, В.А. Дерій, З.-М. Задорожний, 

В.Ю. Звенячкіна, Я.Д. Крупка, А.С. Наринський, О.В. Павелко, М.І. 

Скрипник, К.А. Ягмур, та ін. Практика свідчить про те, що методика обліку 

витрат у різних будівельних підприємствах суттєво різниться. Це 

пояснюється насамперед тим, що витрати будівництва в одних нормативно-

інструктивних документах є складником прямих витрат, а в інших – 

складником непрямих витрат і в кінці звітного періоду підлягають розподілу. 
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Питання щодо методики організації обліку витрат будівельного підприємства 

потребують розгляду та поглибленого дослідження. 

Метою статті є аналіз та узагальнення існуючого підходу до формування 

облікової політики в частині удосконалення організації обліку витрат у 

будівельних підприємствах.  

Групування витрат в бухгалтерському обліку підприємства будівельної 

галузі здійснюють згідно з П(С)БО 16 «Витрати» та ведуть у розрізі 

будівельних контрактів. Саме П(С)БО 18 «Будівельні контракти» визначає 

склад витрат за будівельним контрактом, до якого віднесено:  

– витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням цього контракту 

(прямі);  

– загальновиробничі витрати, які розподіляються між об’єктами 

будівництва (з урахуванням специфіки робіт, що виконуються) пропорційно 

до прямих витрат, обсягів доходу, прямих витрат на оплату праці, 

відпрацьованого будівельними машинами і механізмами часу тощо [2].  

Не входять до складу витрат за будівельним контрактом, а 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені, адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати; 

витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних 

машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються 

під час виконання будівельного контракту [3]. 

Як свідчить практика будівельних підприємств, облік витрат ведеться 

пооб’єктно, в розрізі відповідних статей, з поділом на прямі та непрямі 

витрати. 

Л.І. Мороз зазначає, що розподіл витрат на прямі і непрямі істотно 

залежить від рівня спеціалізації виробництва, особливостей організації 

виробничих процесів, методів нормування й обліку, рівня інформаційних 

технологій. Досить часто прямі витрати за суттю зараховують до непрямих 

внаслідок відсутності їхнього нормування і диференційованого обліку [4, с. 

214]. 
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Складовою організації бухгалтерського обліку витрат на підприємстві є 

формування і затвердження його облікової політики. Складання чіткої, 

зрозумілої та законодавчо обґрунтованої облікової політики є передумовою 

ефективного ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, надання 

корисної інформації та необхідних рекомендацій управлінському персоналу 

для прийняття рішень, а також рентабельного існування суб’єкта 

господарювання. 

В Україні не існує чіткого підходу до виділення складових облікової 

політики, але на практиці прийнято виділяти наступну її структуризацію: 

загальні положення, організаційний розділ та методичний розділ.  

У розділі «Загальні положення» описується, для яких цілей розроблений 

документ, коли та яким чином можуть вноситися до нього зміни.  

В «Організаційному розділі» необхідно передбачити наступні 

підрозділи:  

1. Загальні відомості про підприємство (вказується мета створення; 

наводяться основні види діяльності). Наприклад, будівельна організація 

виконує наступні види робіт: демонтажні, загально будівельні, 

оздоблювальні, столярні, сантехнічні, електромонтажні, зовнішні та інші. 

2. Організація бухгалтерського обліку (хто здійснює ведення 

бухгалтерського обліку; відображаються етапи документообороту та 

технологія обробки облікової документації; фіксується порядок і строки 

проведення інвентаризації активів та зобов’язань тощо).  

3. Робочий план рахунків (усі підрозділи організації повинні вести 

бухгалтерський облік за єдиним робочим планом рахунків, розробленим 

організацією самостійно. За основу береться План рахунків та інструкція про 

його застосування та вносяться необхідні зміни (деякі рахунки 

виключаються, а деякі додаються (табл. 1)). 

Таблиця 1. Рахунки для обліку витрат будівельного підприємства  

Шифр та назва рахунку Характеристика рахунку 

230 «Виконання будівельно-

монтажних робіт (будівельних 

Відображається вартість 

незавершеного будівництва 

Загальноприйняті 

рахунки 
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контрактів)» будівельного 

підприємства 238 «Завершені етапи по 

незакінчених будівельних 

контрактах» 

Закривається тільки по завершенні 

контракту, накопичуючи вартість 

робіт кожного завершеного етапу 

239 «Проміжні рахунки» 

Відображає суму всіх рахунків, 

виставлених замовнику (відповідно 

до актів виконаних робіт), аж поки 

не завершиться контракт 

7031 «Дохід від реалізації 

будівельних робіт» Роботи, які виконує будівельна організація можна 

умовно поділити на суто будівельні (будівництво житла, 

будівництво промислових об’єктів) та небудівельні 

(розчищення будівельного майданчика, доставка 

будівельних матеріалів чи конструкцій до місця 

будівництва тощо), але які виконуються спеціальною 

технікою. Тому автором запропоновано відображати 

дохід, витрати та результати діяльності окремо 

безпосередньо будівельних робіт і окремо 

небудівельних робіт, що дасть можливість проводити 

детальний аналіз видів робіт, здійснювати ефективний 

контроль за кожним із видів робіт 

7032 «Дохід від реалізації 

небудівельних робіт»  

7911 «Результати від 

будівельної діяльності» 

7912 «Результати від 

небудівельної діяльності» 

9031 «Собівартість 

реалізованих будівельних 

робіт» 

9032 2Собівартість 

реалізованих небудівельних 

робіт» 

У табл. 1 наведено рахунки, які рекомендується включити до робочого 

плану рахунків будівельного підприємства та використовувати їх під час 

відображення фактів господарського життя суб’єкта господарювання.  

«Методичний розділ» містить опис конкретних способів відображення 

інформації у фінансовій звітності, виходячи з вибраних альтернатив, які 

пропонуються у нормативно-правових актах. 

Зі змістом затвердженого наказу про облікову політику потрібно 

ознайомити тих працівників підприємства, які зобов’язані виконувати його 

положення. За невиконання зазначених норм розпорядчого документа 

можливе застосування відповідальності, яка встановлюється внутрішніми 

правилами підприємства. Крім того, недостовірне відображення подій 

впливає на показники у фінансовій звітності підприємства, а це означає 

внесення до неї неправдивих даних.  

Завдання облікової політики полягає у наданні своєчасної та достовірної 

інформації для широкого кола користувачів. Тому необхідно визначити 

взаємозв’язок інтересів користувачів інформації та положень облікової 

політики будівельного підприємства (рис. 1). 
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Як бачимо, формування облікової політики залежить від інтересів різних 

груп користувачів облікової інформації. Від облікової політики залежить 

ефективність управління бухгалтерським обліком, фінансово-господарською 

діяльністю суб’єкта господарювання та стратегія його розвитку на майбутнє 

тощо.  

Отже, облікова політика підприємства є важливим інструментом 

управління процесом ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, оскільки вона відображає принципи, процедури та методи обліку і 

звітності. 

Важливим аспектом в обліку будівельних підприємств є розподіл 

непрямих витрат. Віднесення певної суми непрямих витрат до складу 

собівартості продукції пов’язане з основними вимогами до складання 

фінансової звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок економічних інтересів користувачів інформації 

облікової політики 

Користувачі облікової інформації  

Держава   Контрагенти, 

інвестори   

Власники, 

керівники    

Управлінський 

персонал    

Чітке дотримання 

положень 

централізованої 

системи 
нормативного 

регулювання 

Наявність 

жорсткого 

податкового 

законодавства, 

яке не допускає 

альтернатив, 

чітке дотримання 

державної 

політики 

Максимальна 

прозорість 

показників 

фінансового 

результату за 

видами діяльності, 

готовою 

продукцією, 

регіонами тощо 
Розробляється на 

базі принципів 

бухгалтерського 

обліку в межах 

чинного 

законодавства 

Максимальна 

прозорість 

показників 

фінансового 

результату та 

використання 

прибутку 

Широкий спектр 

альтернатив. 

Розробляється з 

урахуванням 

бухгалтерських 

принципів 

Побудова 

аналітичного 

обліку в розрізі 

інформації, 

необхідної для 

прийняття 

управлінських 

рішень 

Повна свобода 

вибору навіть 

щодо розробки 

власних 

принципів і 

методики обліку 

Облікова політика  



930 

 

Така звітність повинна вказувати на вартість виробництва у будівельній 

сфері за умови розподілу усіх витрат для розрахунку фінансового результату. 

Основні цілі розподілу непрямих витрат наведено у табл. 2. 

Розподілу загальновиробничих витрат відведено значну увагу в 

управлінському обліку. Варто зазначити, що в зарубіжних підприємствах 

переважно застосовують такі методи розподілу непрямих витрат, як 

поетапний і з використанням кошторисних ставок.  

За першого способу розподіл непрямих витрат відбувається з 

дотриманням відповідних етапів:  

– 1-й етап – розподіл загальнозаводських витрат за усіма цехами 

підприємства, зокрема допоміжними, із використанням баз розподілу для 

малих груп статей;  

– 2-й етап – розподіл непрямих витрат усіх допоміжних цехів за 

основними цехами;  

– 3-й етап – розподіл загальновиробничих витрат, здійснених основними 

цехами, за видами продукції. 

Таблиця 2. Цілі розподілу непрямих витрат будівельних підприємств  

№ Основні групи цілей Основні причини розподілу 

1 Визначення фінансових 

результатів 

Зовнішні користувачі зацікавленні в отриманні 

інформації про повну собівартість, котра, крім прямих 

витрат, має у своєму складі частину непрямих, також 

зумовлених процесом будівельної діяльності. 

2 Стимулювання підвищення 

ефективності діяльності 

будівельного підприємства 

Правильність розподілення впливає на розмір 

фінансового результату окремих видів продукції, а 

значить, на стимулювання виробництва більш 

прибуткових із них 

3 Ухвалення економічно 

обґрунтованих рішень на 

усіх рівнях управління 

підприємством 

Результати розподілення непрямих витрат мають 

позитивний вплив на ухвалення рішень з оптимізації 

асортименту, купівлі нового обладнання і раціонального 

застосування наявного; на розподілення капіталу між 

сегментами підприємства і видами будівельного 

виробництва 

4 Контроль за 

відшкодуванням усіх 

проведених підприємством 

витрат 

Списання певної частини непрямих витрат 

підприємства на собівартість продукції вимагає від 

керівника краще контролювати витрати для зменшення і 

відшкодування їх у повному обсязі. 
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Варто враховувати, що не всі непрямі витрати підлягають розподілу та 

включенню до складу собівартості об’єктів будівельного виробництва. До 

таких витрат за п. 15 П(С)БО 18 належать витрати на утримання 

(амортизацію, охорону і т. д.) незадіяної будівельної техніки та інших 

необоротних активів, котрі не застосовуються під час виконання 

будівельного контракту. У п. 20 МСФЗ 11 аналогічні витрати обмежені 

тільки амортизацією незадіяної техніки. У Рекомендаціях № 573 

зазначається, що вони не передбачені у собівартості будівельно-монтажних 

робіт та вважаються витратами періоду. 

Попри все, яким би методом (способом) не розподіляти непрямі витрати, 

абсолютної точності та справедливості у розподіленні досягнути неможливо, 

хіба що у разі, коли усі витрати, пов’язані з обслуговуванням виробництва й 

управлінням, будуть належати до складу об’єкта, тобто класифікуватимуться 

як прямі.  

Витрати варто урегульовувати в оперативному порядку, адже 

функціонуючий ринок зазвичай диктує власні ціни, без урахування того, чи 

бухгалтер розподіляє загальновиробничі витрати за об’єктами будівельного 

виробництва, чи ні. Продукція, роботи або послуги переважно продані ще 

перед розрахунком фактичної собівартості, а тому залишається тільки 

зіставляти ринкову ціну з плановою ціною будівельного підприємства. 

Забезпечення ефективного та правильного відображення витрат у 

системі зведеного обліку є трудомістким процесом. Зниження трудомісткості 

залежить насамперед від удосконалення інформаційної функції 

бухгалтерського обліку за рахунок автоматизації облікових процесів.  

Отже, заходи, спрямовані на вдосконалення методики обліку витрат 

будівельних підприємств, дають змогу забезпечити більшу обґрунтованість, 

чіткість і зрозумілість такої методики, краще та детальніше її відобразити в 

«Наказі про облікову політику підприємства», а також створити належні 
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умови для організації облікового процесу й ухвалення управлінських рішень 

у сегменті витрат, пов’язаних із будівництвом кожного окремого об’єкту. 
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В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік та аналіз є особливо 

важливими функціями ефективного управління виробничими і комерційними 

структурами, знаряддям контролю за раціональним використанням 

зобов’язань з метою досягнення комерційного успіху. Облік зобов’язань – 

одне з найбільш поширених питань, з якими зустрічаються в ході своєї 

діяльності як бухгалтери-практики, так і менеджери, яким необхідна щоденна 

інформація про заборгованість підприємства. Дані бухгалтерського обліку не 

лише описують процеси, що вже здійснились, дають інформацію для їх 

аналізу, але й є підґрунтям для моделювання ситуацій, можливих в 

майбутньому. 

Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства мають 

позикові кошти, у тому числі й кредиторська заборгованість. Кредиторська 

заборгованість є одним із джерел формування засобів для підприємств і тому 

виступає складовою частиною господарських операцій економічних 

суб’єктів. Проте залучення позикових засобів останнім часом спрямоване не 

на розвиток виробництва, а, навпаки, на погашення своїх зобов’язань перед 

іншими кредиторами.  

Наукові дослідження окремих аспектів обліку і аналізу поточної 

кредиторської заборгованості в Україні переважно обмежуються 

теоретичними узагальненнями та визначеннями, хоча останнім часом 

з’являється все більше і більше практичних розробок. Аналіз наукової 

літератури свідчить, що питання, щодо загальної сутності та особливостей 

класифікації кредиторської заборгованості підприємства – пріоритетний 

напрямок багатьох традиційних досліджень Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,     

І.В. Орлова, Н.М. Ткаченко, Ю.С. Цал-Цалка, К.С. Сурніної,                          

Н.І. Верхоглядової та ін. Незважаючи на велику кількість досліджень та 

практичних розробок дана тематика залишається досить актуальною та 

потребує подальшого дослідження. 

Кредиторська заборгованість – це зобов’язання, а саме, тимчасово 

залучені суб’єктом господарювання  грошові кошти, які підлягають 
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поверненню юридичній або фізичній особі. Така заборгованість може  

виникає в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо 

якої в підприємства існують зобов’язання її погашення в певний строк. 

Розрізняють нормальну кредиторську заборгованість підприємства та 

прострочену. 

 Нормальна кредиторська заборгованість виникає у межах діючих 

термінів її сплати. Заборгованість, не погашена з настанням термінів сплати, 

є простроченою.  

Економічна сутність кредиторської заборгованості полягає в тому, що 

підприємство може мати зобов’язання не тільки у грошовому еквіваленті, а і 

у товарно-матеріальних цінностях.  

Кредиторська заборгованість за своєю суттю є оберненим поняттям до 

дебіторської заборгованості, саме через це нормативно правове регулювання 

кредиторської заборгованості є суміжним із регулюванням дебіторської 

заборгованості підприємства, що виникає у ході господарських операцій.  

Незважаючи на давню історію існування кредиторської заборгованості та 

стан її вивчення, в сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо 

трактування цього поняття. 

Так, А.Б. Борисов, визначає кредиторську заборгованість як грошові 

кошти, які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, які підлягають 

поверненню юридичній або фізичній особі, у яких вони позичені і яким вони 

не виплачені [1, с. 437]. 

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. розглядають кредиторську заборгованість 

як форму розрахунку за товари і послуги, які придбаються у ході операцій 

компанії, що періодично повторюються і використовуються у виробництві (в 

якості сировини) чи для перепродажу (інакше її називають рахунками до 

сплати чи торговими рахунками до сплати) [2, с. 387]. 

У свою чергу С.Ф. Голов та В.М. Костюченко зазначають, що 

кредиторська заборгованість, рахунки до оплати (Accounts Payable) - це суми, 

які нараховуються постачальникам за купівлю у них товарів або послуг в 
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кредит [3, с. 320]. 

Цал-Цалко Ю.С. ідентифікує кредиторську заборгованість як тимчасове 

залучення активів у господарську діяльність підприємства за рахунок 

тимчасово безоплатного одержання майна інших суб’єктів господарювання 

[4, с. 260]. 

Ткаченко Н.М. стверджує, що кредиторська заборгованість - це 

тимчасово залучені суб’єктом у власне користування грошові кошти, які 

підлягають поверненню юридичній або фізичній особі [5, с. 683]. 

Кредиторська заборгованість, на думку І.А. Бланк, - це поточні 

зобов’язання підприємства, що відображають його заборгованість перед 

господарськими партнерами з комерційних операцій; з розрахунків, 

нарахованих до оплати тощо [6, с. 162]. 

Парушина Н.В. вважає, що кредиторська заборгованість при здійсненні 

організацією будь-яких операцій, пов’язаних з рухом грошових засобів, 

матеріальних ресурсів або прийняттям на себе відповідних зобов’язань [7]. 

Крім того, аналіз літературних джерел показує наявність двох напрямів 

трактування даного поняття, зокрема, економічний і юридичний (табл.1). 

Таблиця 1.Трактування сутності поняття «кредиторська заборгованість» 

№

№ 
Джерело/Автори Визначення 

1 

 

1 

Цивільний кодекс України Стаття 

509/ Цивільний кодекс України від 

від 16.01.2003 №435-ІV [8].  

є правовідношення, в якому одна 

сторона (боржник) зобов’язана вчинити на 

користь другої сторони (кредитора) певну 

дію (передати майно, виконати роботу, 

надати послугу, сплатити гроші тощо) або 

утриматися від певної дії, а кредитор має 

право вимагати від боржника виконання його 

обов’язку. 

2

2 

МСБО 37 «Забезпечення, 

непередбачені зобов’язання та 

непередбачені активи»/ Голов С.Ф. 

[9] 

як теперішню заборгованість 

підприємства, яка виникає в результаті 

минулих подій і погашення якої, за 

очікуванням, спричинить вибуття з 

підприємства ресурсів, які втілюють у собі 

економічні вигоди . 
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3 Бухгалтерський фінансовий 

облік / Чабанова Н.В. та Василенко 

Ю.А. [91, с.413] 

це особлива частина майна організації, 

що є предметом обов’язкових правовідносин 

між організацією і її кредиторами. 

Організація володіє і користується 

кредиторською заборгованістю, але вона 

зобов’язана повернути чи виплатити дану 

частину майна кредиторам, що мають права 

вимоги на неї. 

Так, з юридичного боку під кредиторською заборгованістю розуміють 

вимоги кредитора стосовно виконання боржником свого обов’язку. Тоді як з 

економічного боку під останнім слід розуміти, тимчасово залучені суб’єктом 

у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню його 

кредитору. 

Отже, як бачимо, наведені трактування поняття «кредиторська 

заборгованість» підтверджують те, що існують певні розбіжності у визначені 

даного поняття. Восновному вчені розглядають кредиторську заборгованість, 

як грошові кошти, деякі як частину майна або форму розрахунків за товари 

та послуги, але ніхто не наголошує на тому, що кредиторська заборгованість 

є складовою кругообігу капіталу.  

Тому, вважаємо, що кредиторська заборгованість - це складова 

кругообігу капіталу, котра виступає предметом обов’язкових правовідносин 

між боржником і його кредитором, що виникли на стадії постачання і мають 

гривневий еквівалент. 

Основу побудови бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості 

визначає її класифікація. Аналіз наукової літератури дає різнобічне уявлення 

про особливості класифікації кредиторської заборгованості, яку багато 

авторів називають зобов’язаннями, так як їй притаманні різні класифікаційні 

ознаки зобов’язань. Тому, розглянемо дані класифікації за різними поглядами 

науковців. 

З метою бухгалтерського обліку П(С)БО 11 класифікує зобов’язання 

наступним чином (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація зобов’язань за П(С)БО 11 

Довгостроковою кредиторською заборгованістю є зобов’язання, термін 

погашення яких більше дванадцяти місяців із дати виникнення. Поточною, 

або короткостроковою кредиторською заборгованість підприємства виступає 

заборгованість, яка виникла внаслідок діяльності суб’єкта господарювання, 

та яка буде погашена у терміні до дванадцяти місяців. В залежності від 

специфіки діяльності підприємства кредиторська заборгованість може 

виникати із строком погашення у різні терміни, але вона повинна бути 

обов’язково погашеною, оскільки, наявність непогашеної простроченої 

кредиторської заборгованості свідчить про неплатоспроможність 

підприємства, що веде до банкрутства.  

Отже, як бачимо, П(С)БО 11 пропонує загальну класифікацію, яка є 

універсальною для будь якого підприємства. Колектив авторів, 

Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, погоджуються з даною 

класифікацією, але зазначають що для правильної організації 

бухгалтерського обліку зобов’язань важливим є визначення моменту 

виникнення зобов’язання, оскільки юридичні та економічні аспекти цього 

питання не збігаються.  

Так, у момент підписання договору на одержання кредиту між 

підприємством і банком виникає юридичне зобов’язання, суть якого полягає 

в тому, що воно підлягає виконанню в майбутньому. В бухгалтерському 

обліку підприємства зобов’язання знаходить своє відображення лише тоді, 

коли на його поточний рахунок банк зарахує грошові кошти [11, с. 323]. 

Тому пропонують поділяти зобов’язання залежно від порядку 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

довгострокові 

забезпечення 

поточні 

непередбачені зобов’язання 

доходи майбутніх періодів 
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визначення суми до погашення зобов’язання на реальні та потенційні. 

Реальні зобов’язання виникають на підставі договору, контракту, одержаного 

рахунку (як правило, сума заборгованості та строк погашення по них є 

конкретними і вказуються у відповідних документах). 

Залежно від строку погашення реальні зобов’язання поділяють на 

поточні та довгострокові. Потенційні зобов’язання характеризуються тим, що 

сума і термін платежу за ними не визначені і залежать від подальших подій у 

майбутньому. Потенційні зобов’язання поділяються на забезпечення, 

непередбачені зобов’язання та доходи майбутніх періодів. 

Губачова О.М. та Мельник С.І. наголошують, що у бухгалтерському 

обліку зобов’язання відображають тільки тоді, коли виникає заборгованість 

по них. Кредиторська заборгованість визнається, якщо вона відповідає її 

визначенню, може бути виміряна і є релевантною і достовірною. Тому, на 

відміну від попередніх класифікацій розглядають зобов’язання за 

наступними ознаками (рис.2). 

 

Рис.2. Класифікація зобов’язань за О.М. Губачовою та С.І. Мельник 

 

Фактичні зобов’язання виникають на основі договору, контракту, 

одержаного рахунку, сума заборгованості за якими відома.За умовними 

зобов’язаннями, навпаки, точна сума не може бути визначена до настання 

певної дати. Це заборгованість зі сплати податків, відпусток тощо. 

Короткострокові (поточні) зобов’язання мають бути погашені в процесі 

одного операційного циклу діяльності підприємства або протягом одного 

фінансового року після дати складання балансу. Термін оплати 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

в залежності від порядку визначення 

суми 

умовні фактичні 

в залежності від термінів погашення 

поточні 

(короткострокові) 
довгострокові 
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довгострокових зобов’язань перевищує фінансовий рік [72, с. 294]. 

Досить дискусійним є підхід І.А. Бланк [30] щодо визначення сутності та 

видів кредиторської заборгованості. Автор зазначає, що кредиторська 

заборгованість - це поточні зобов’язання підприємства, при цьому не 

уточнює сутності поняття «поточні зобов’язання». Але якщо поточними 

зобов’язаннями вважати короткострокову заборгованість, тоді як у звітності 

відображати заборгованість по довготривалих операціях? Адже виконання 

інвестиційних програм, розробка перспективних проектів розвитку 

підрядниками ініціатора і навіть залучення підприємством позикових коштів 

фінансово-кредитних установ на дані цілі сприятиме утворенню 

довгострокової заборгованості. Так як короткостроковий період 

призводитиме до уповільнення кругообігу засобів підприємства, 

породжуватиме проблеми, що будуть пов’язані з дефіцитом грошової маси 

для обслуговування кругообігу засобів виробництва. 

 

Автор наголошує, що у сучасній фінансовій практиці виділяють 

наступні основні види кредиторської заборгованості (рис. 3). 

 

Рис. 3. Види кредиторської заборгованості підприємства 

 

Види 
кредиторської 
заборгованості 
підприємства 

кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, 
термін оплати за якими не настав 

кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, 
котрі вчасно не оплачені 

кредиторська заборгованість за виданими векселями 

кредиторська заборгованість за отриманими авансами 

кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом і 
позабюджетними платежами 

кредиторська заборгованість зі страхування 

кредиторська заборгованість з оплати праці 

інші види кредиторської заборгованості 
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Отже, як бачимо, автор розглядає досить розгорнуту класифікацію, але, 

на жаль, не приділяє уваги довгостроковим зобов’язанням. Виходячи із 

практичної доцільності, дана класифікація актуальна для підприємств малого 

та середнього бізнесу, адже великий бізнес потребує забезпечення реалізації 

довгострокових стратегій підприємства, що у свою чергу вимагатиме 

довготривалих розрахунків з контрагентами. 

Найбільш розгалужену класифікацію зобов’язань за різними ознаками 

пропонує колектив Житомирської наукової бухгалтерської школи на чолі з 

Ф.Ф. Бутинцем, а саме: 

− за складністю: прості, складні; 

− за визначеністю у часі: обмежені у часі, безстрокові; 

− зазабезпеченістю виконання зобов’язань: забезпечені, незабезпечені; 

− залежно від підстави виникнення зобов’язання: договірні, 

позадоговірні; 

− за способом погашення: монетарні, немонетарні; 

− за часом виникнення: теперішні, майбутні; 

− за терміном погашення: довгострокові, короткострокові; 

− за можливістю оцінки: фактичні, оціночні, умовні [2, с. 461]. 

Цієї ж думки дотримується І.В. Орлов і зазначає, що класифікація 

зобов’язань у бухгалтерському обліку створена на основі господарських 

процесів, а тому зводиться до простого переліку, який регулює П(С)БО. 

Через це доцільно розглядати класифікацію бухгалтерських зобов’язань за 

різними ознаками. Автор наголошує, що П(С)БО 11 «Зобов’язання» не дає 

деталізованої характеристики класифікаційних ознак конкретних видів 

зобов’язань, порівняно з ознаками, які наводяться у Цивільному та 

Господарському кодексах. Така характеристика класифікаційних ознак дасть 

змогу чітко коментувати загальні положення бухгалтерського обліку 

зобов’язань [13]. 

В сучасних умовах господарювання найбільш поширеним видом 

кредиторської заборгованості є заборгованість перед постачальниками та 
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підрядниками за поставлені виробничі запаси, надані послуги та не сплачені 

в необхідні терміни роботи. Заборгованість перед бюджетом - це не сплачені 

своєчасно податки; нараховані податковими органами фінансові санкції; 

заборгованість по платежах прирівняним до податків, наприклад, по 

платежах у дорожні фонди, митним зборам і іншим видам платежів, що 

надходять безпосередньо на казначейські рахунки у регіональний чи 

місцевий бюджет, та заборгованість по обов’язкових платежах у 

позабюджетні фінансові фонди. 

Кредиторська заборгованість служить одним із джерел засобів, що 

знаходяться в розпорядженні організації-дебітора, її відображають у пасиві 

балансу. Облік кредиторської заборгованості ведеться окремо за кожним 

кредитором, а в узагальнюючих показниках відображають суму усієї 

кредиторської заборгованості по підприємству. Також, виходячи з 

практичної необхідності, для потреб управління (акціонерів, керівництва) 

доречно було б виділяти із загальної класифікації суми простроченої 

кредиторської заборгованості, що утворюється в результаті порушення 

покупцями порядку і термінів оплати розрахункових документів [14]. 

Отже, на основі проведеного дослідження, ми дійшли висновку, що 

належна організація обліку кредиторської заборгованості на підприємстві 

будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє 

упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних розрахункових 

операцій за борговими зобов’язаннями (з кредиторами). Досягнення і 

належна підтримка стійкого фінансового положення підприємством є 

запорукою його подальшого економічного і фінансового зростання. Адже 

при недостатній платоспроможності підприємство буде змушене поставити 

основною метою діяльності не власну капіталізацію і зростання добробуту 

його власників, а позицію щодо утримання на конкурентному ринку. 

Передовий досвід свідчить, що одним із показників стійкого фінансового 

становища в умовах конкурентоспроможності є позитивна кредиторська 

заборгованість та належно організована робота з її управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

В статті розглянуто сутність інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей підприємства, значна увага приділена особливостям організації 

роботи інвентаризаційної комісії, а саме затвердження та вибору членів 

комісії, особливостям їх роботи в процесі проведення інвентаризації, 

оформлення результатів діяльності.  

Ключові слова: товарно-матеріальні цінності, інвентаризація, 

інвентаризаційна комісія, нестача, матеріально-відповідальна особа. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.  Однією з найважливіших вимог, що ставляться до 

обліку, є реальність і достовірність, тобто повна відповідність даних обліку 

фактичній наявності актів і зобов’язань. При цьому для забезпечення 

достовірності даних обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані 

проводити інвентаризацію, під час якої перевіряються і документально 
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підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Однак більшість підприємств 

ставляться до інвентаризації та відображення її результатів досить 

формально, що призводить до виникнення несприятливих ситуацій для 

діяльності підприємства, що і зумовлює актуальність теми дослідження. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню наукових 

і практичних аспектів інвентаризації присвячено праці багатьох українських 

вчених, зокрема М. Т. Білухи, Т. А. Бутинець, А. М. Герасимович, С. Ф. 

Голова, М. І. Карауш, , Ю. О. Леонова, В. С. Лень, В. В. Сопка, М. А. 

Толстих, та ін. Однак особливості інвентаризації відповідно до нових змін в 

законодавстві потребують більш детального розгляду.  

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є дослідження 

результатів інвентаризації та особливостей відображення їх обліку в обліку 

підприємства 

Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному значенні 

інвентаризація є способом виявлення господарських засобів і джерел їх 

формування для забезпечення достовірності показників обліку і звітності 

підприємства. Інвентаризація здійснюється шляхом перевірки в натурі 

наявності майна підприємства і порівняння одержаних результатів з даними 

бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між даними 

обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі, які 

оформляють відповідними документами і відображають в обліку. 

За загальноприйнятою методикою виявлені в результаті інвентаризації 

надлишки оприбутковують з одночасним визнанням доходу. Однак 

зазначений принцип відображення надлишків без аналізу причин їх 

виникнення може призвести до викривлення інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності підприємства. 

Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначає власник 

(керівник) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим 

згідно з чинним законодавством [1]. 

Основним завданням інвентаризації, як заходу контролю за збереженням 
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колективної (приватної) власності, є: 

– порівняння фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей і 

грошових коштів з даними обліку; 

– перевірка відповідності цін; 

– виявлення товарів, що частково втратили свою початкову якість; 

– перевірка додержання правил збереження цінностей; 

– приведення облікових даних у відповідність із фактичною наявністю 

усіх видів цінностей. 

Під час проведення інвентаризації відповідальні особи складають 

документи, основними з яких є інвентаризаційні описи разом із висновками 

робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів. 

У ході інвентаризації товарно-матеріальних цінностей може бути 

встановлено: 

1) фактична наявність товарів відповідає даним бухгалтерського обліку; 

2) надлишки товарів; 

3) нестачу товарів. 

Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками 

товарів і даними бухгалтерського обліку регулюються підприємством 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у 

такому порядку. 

Перед тим як робити висновок про надлишки чи нестачі, слід необхідно 

провести пересортицю надлишків і нестач ТМЦ, виявлених за результатами 

інвентаризації. Під пересортицею можна розуміти взаємний залік лишків і 

нестач для ТМЦ одного найменування і в тотожній кількості за умови, що 

надлишки і нестачі утворилися за один і той самий період, що перевіряється, 

та в однієї й тієї самої особи, яка перевірялася. 

Вартість повністю втрачених, зіпсованих чи відсутніх товарно-

матеріальних цінностей відповідно до п. 27 П(С)БО «Запаси» списується на 

витрати звітного періоду за балансовою вартістю. 

В обліку робляться відповідні записи: 
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– на вартість товарів за купівельними цінами: 

Дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей», 

Кредит субрахунку 2822 «Товари в роздрібній торгівлі»; 

– на різницю між продажною і купівельною вартістю товарів (зіпсованих 

чи відсутніх): 

Дебет субрахунку 2852 «Торгова націнка на товари в роздрібній 

торгівлі», 

Кредит субрахунку 2822 «Товари в роздрібній торгівлі». 

Одночасно із списанням сум нестач і втрат від псування товарів на 

витрати торговельного підприємства, до ухвалення рішення щодо 

конкретних винних осіб, здійснюється зарахування суми на позабалансовий 

субрахунок 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». 

Після встановлення конкретних винуватців належна до відшкодування 

сума зараховується до складу дебіторської заборгованості і включається до 

інших доходів звітного періоду з одночасним зменшенням суми на 

субрахунку 072. При цьому, суми нестач та втрат від псування товарів 

відносяться на винних осіб за цінами, у яких обчислюється розмір завданого 

збитку. 

Сума визначеного збитку, яка підлягає відшкодуванню винною особою, 

в обліку відображаються записом за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за 

відшкодуванням завданих збитків» і кредитом субрахунку 716 

«Відшкодування раніше списаних активів». 

Під час зберігання продовольчих товарів, підготовці їх до продажу та 

реалізації виникають природні втрати, сума яких, у межах норм визначається 

за розрахунком, складеним бухгалтерією. 

Визначення суми природних втрат продовольчих товарів здійснюється у 

відповідності до наказу Міністерства торгівлі СРСР від 02.04.1987 р. «Про 

затвердження норм природних втрат продовольчих товарів у торгівлі та 

інструкції про їх застосування» та Листа Міністерства економіки України від 

19.10.2000 р. № 55-25/324 «Про можливість застосування в господарській 
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діяльності норм природних втрат продовольчих товарів». 

Природні втрати розраховують на підставі товарних або загальних норм. 

Загальні норми природних втрат визначаються для кожного структурного 

підрозділу. Сума природних втрат нараховується шляхом множення 

облікової вартості товару та його норму. 

Природні втрати розраховуються у такому порядку: 

1) на оприбутковані товари за інвентаризаційний період. Для цього на 

первинних документах проставляється затверджена норма природних втрат 

кожного товару. Потім шляхом множення вартості товару за продажними 

цінами на встановлену норму визначається сума природних втрат, яка за 

кожним документом узагальнюється та в подальшому нагромаджується за 

інвентаризаційний період в окремо мій відомості за довільною формою; 

2) на товари, що вибули за документами. Природні втрати визначаються 

шляхом множення вартості товарів, що відпущені (реалізовані) за 

документами на установлену норму для кожного товару. Для визначення 

суми природних втрат необхідно визначити вартість відпущених 

(реалізованих) товарів за інвентаризаційний період у розрізі кожного товару.  

3) на залишок товарів на кінець інвентаризаційного періоду (відповідно 

до опису поточної інвентаризації). Для цього у кожному рядку 

інвентаризаційного опису записується норма природних втрат і визначається 

їх сума. 

Особливості обліку надлишків обумовлені причинами їх утворення, які 

можна узагальнити у відповідні групи:  

1. Неоприбутковані ТМЦ, надходження яких підтверджено 

відповідними первинними документами. При  доцільним є проведення 

інвентаризації, наприклад сировини, матеріалів і розрахунків з 

постачальниками, на одну й ту саму дату, тоді її дані можна зіставити. В 

такому разі в обліку потрібно виправити помилку, тобто оприбуткувати на 

рахунках класу 2 відповідні матеріальні цінності. Однак, таке рішення має 

бути відображено у висновках інвентаризаційної комісії. Оприбуткування 
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таких надлишків не впливає ні на фінансовий результат підприємства. 

2. ТМЦ, вибуття яких документально відображено, однак факту 

переміщення не відбулося. Досить часто на практиці спостерігаються 

надлишки запасів у зв’язку з неточністю при відпуску ваговимірювальних 

приладів, тобто  товари фактично знаходяться у продавця, а документально 

вони відображені як уже продані. Згідно з загальноприйнятою практикою 

виявлені під час інвентаризації надлишки потрібно оприбуткувати та визнати 

дохід.  

3. Отримані від постачальника ТМЦ в надлишку. Інвентаризаційна 

комісія в результаті внутрішнього розслідування може дійти висновку, що 

надлишки запасів утворилися у зв’язку з отриманням від постачальника 

товарів у більшій кількості, ніж зазначено в первинних документах. У разі, 

якщо управлінський персонал підприємства може ідентифікувати 

постачальника, від якого отримано ТМЦ в надлишку, такі матеріальні 

цінності можуть бути повернуті власнику. Відповідно в обліку така операція 

не буде відображена. Якщо ідентифікувати постачальника неможливо, то 

надлишки оприбутковуються на основі акта інвентаризації чи бухгалтерської 

довідки з відповідним визнанням доходу від оприбуткування.  

4. Інші надлишки, походження яких встановити неможливо. Облік таких 

надлишків відповідає загальноприйнятій методиці, тобто під час їх 

оприбуткування визнається дохід  

Отже, надлишки цінностей оприбутковуються із збільшенням доходу 

підприємства. 

Результати інвентаризації, затверджені керівником ринку 

(підприємства), відображаються на рахунках бухгалтерського обліку у тому 

місяці, в якому вона була закінчена, але не пізніше грудня звітного року. 

Висновки. В результаті дослідження проаналізовано особливості 

відображення в обліку результатів проведення інвентаризації на 

підприємстві, окремо охарактеризовано поняття пересортиці, визначено 

групи нестач і надлишків товарно-матеріальних цінностей 
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Постановка проблеми. Аудит фінансових результатів є досить 

особливим напрямком процесу здійснення аудиторських перевірок. За 

допомогою даних, отриманих під час проведення аудиту фінансових 

результатів складаються плани розвитку підприємства, виробляються 

управлінські рішення, визначаються резерви для збільшення ефективності 

діяльності підприємства, а також оцінюються його результати діяльності. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна своєчасна та 

достовірна інформація про результати діяльності. Це стосується об’єктивної 

інформації складових фінансових результатів: витрат та доходів, прибутку, 

собівартості, які є основними елементами обліку та аудиту фінансових 

результатів діяльності підприємства. Фінансова звітність, підтверджена 

аудитором, зменшує інформаційний ризик споживачів фінансових звітів. 

Метою статті є дослідження питань, пов’язаних із методикою 

аудиторських перевірок та інспектування фінансових результатів діяльності 

підприємства, розроблення узагальненої методики аудиту та інспектування 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Дослідженню проблем аудиту фінансових результатів діяльності 

підприємств приділяли увагу такі вчені як: М.О Виноградова, Л.А Гончар, 

С.І. Дерев’янко, Н.І. Дорош, О.О. Ільченко, Т.М. Ковбич, Н.П. Кузик, 

Д.С. Лозовицька В.В. Немченко, С.О. Олійник, О.А. Петрик, О.Ю. Редько та 

інші. Проте досі залишаються актуальними питання щодо методики аудиту 

фінансових результатів, а саме ретельної перевірки формування доходів та 

витрат, які визначають фінансовий результат підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Аудит фінансових результатів – це 

перевірка, в результаті якої складається думка про правильність 

відображення в обліку і звітності прибутку або збитку суб’єкта 

господарювання, відповідності законодавству розподілу і використання 

прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати 
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податків. Метою аудиту фінансових результатів є оцінка достовірності та 

правильності формування фінансових результатів і використання прибутку з 

метою виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства, 

дотримання норм законодавства сплати податку на прибуток, статуту щодо 

використання прибутку [2, с. 226]. 

На основі чинного законодавства країни аудит фінансово-господарської 

діяльності можна поділити на чотири етапи, які представлені на рисунку 1. 

Перший етап передбачає, що після отримання і опрацювання інформації 

про правове забезпечення фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

господарювання, систему управління, зокрема організацію внутрішнього 

аудиту складається план аудиту. План аудиторської перевірки фінансових 

результатів повинен складатися з урахуванням специфіки та масштабів 

діяльності підприємства, на якому проводиться аудит, складності перевірки, 

конкретних методик, які використовуються аудитором. 

Під час другого етапу на основі плану аудиту формується програма 

проведення аудиторської перевірки. 

На третьому етапі перевіряються ризикових операцій фінансово-

господарської діяльності підприємства і, відповідно, підтверджується або 

спростовується інформація стосовно недоліків і проблем в управлінні такою 

діяльністю. За результатами здійснення аудиту складається аудиторський 

висновок (четвертий етап), який повинен включати висновки стосовно 

дотримання законодавства і забезпечення ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства та обґрунтовані рекомендації щодо її 

удосконалення. Результати аудиту можуть оприлюднюватися через засоби 

масової інформації [5]. 

Проте застосування загальної методики аудиту фінансово-господарської 

діяльності підприємства може зумовити вищий рівень ризику невиявлення 

помилок та порушень у формуванні величини фінансових результатів. 

Оскільки вся діяльність підприємства впливає на кінцевий фінансовий 

результат, вважаємо за доцільне розроблення методики аудиту фінансових 
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результатів з метою отримання правдивої фінансової інформації про 

діяльність підприємства. 

Безпосередньо процес здійснення аудиту фінансових результатів умовно 

можна поділити на такі три етапи: 

1. Ознайомчий етап. На даному етапі перевіряється правильність 

визначення та висвітлення кінцевого фінансового результату в 

бухгалтерській звітності підприємства. Проводиться перевірка всіх облікових 

записів, на основі яких формується і ведеться бухгалтерський облік. 

2. Основний етап. На основному етапі аудитор, який проводить 

перевірку, повинен зафіксувати всі виявлені помилки і порушення, а також 

дати оцінку їх впливу на фінансові результати діяльності підприємства. Цей 

етап полягає в ретельному вивченні змісту і складу бухгалтерського обліку. 

3. Заключний етап. Даний етап передбачає підведення підсумків, 

формування аудиторського висновку або звіту, в якому будуть вказані 

порушення, виявлені аудитором, неточності, виявлені в бухгалтерському 

обліку щодо кінцевого фінансового результату. 

Розглядаючи аудит фінансових результатів, необхідно уточнити, що 

методика визначення прибутку (збитку) підприємства дозволяє одержати 

більш реальну інформацію про результати діяльності порівняно з прибутком, 

обумовленим у системі податкового обліку. Під час здійснення 

інспектування аудитора цікавить не прибуток як база оподатковування, а 

результат перевищення доходів над витратами, понесеними підприємством у 

рамках фінансово-господарської діяльності. 

З іншого боку, обсяг роботи аудиторів залежить від форми проведення 

контролю. Якщо проводиться комплексна ревізія, то аудитори вже мають 

дані про витрати й обсяги реалізації. Тобто контроль фінансових результатів 

є логічним продовженням попередніх йому пунктів програми аудиту. Коли ж 

фінансові результати досліджуються аудиторами в рамках тематичної 

перевірки, необхідно з’ясувати обґрунтованість включення тих або інших 

витрат у виробничі витрати й переконатися у вірогідності даних про 
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отриманий виторг (доходи). [4, с. 135]. 

Аудит формування фінансових результатів підприємства спрямований 

на перевірку правильності визначення фінансового результату, а саме – 

чистого прибутку підприємства. Ця процедура допускає послідовний 

контроль формування певних видів доходів. На початку перевірки аудитор 

з’ясовує для себе правильність дії на підприємстві механізму формування 

фінансових результатів у системі рахунків. Для цього використовують 

журнал реєстрації господарських операцій, журнал-ордер №6, документи, що 

підтверджують факт реалізації (відвантаження або оплати на підставі 

договору). [4, с. 135]. 

Якщо облікове рішення формування прибутку підприємства відповідає 

регламентованій методиці обліку, то аудитор приступає до перевірки 

повноти й своєчасності документального відбиття операцій, що його 

формують. Джерелами інформації, що використовується при аудиті 

фінансових результатів є: державні нормативні акти, внутрішні положення 

підприємства з планування, обліку і контролю операцій з формування 

фінансових результатів, їх використання, договірна документація, первинні 

облікові документи, облікові регістри, фінансова звітність, зокрема проміжні 

звіти, довідки, висновки експертів, результати перевірок контролюючих 

організацій, робочі документи аудитора при періодичному аудиті, 

аудиторський висновок попереднього аудитора при первісному аудиті. 

У таблиці 1 наведені ключові операції для здійснення аудиту фінансових 

результатів, зазначено документи, які при цьому перевіряються, з метою 

конкретизації наведені деякі типові предмети перевірки. 

Таблиця 1. Узагальнена методика аудиту та інспектування фінансових 

результатів діяльності підприємства 

№ Операція 
Документи, що 

підтверджують операцію 
Предмет перевірки 

1. Реалізація 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

договори, накладні, товарно-

транспортні накладні, 

перепустки на вивіз, 

платіжні документи, акти 

приймання-передачі 

законність і правомірність здійснення 

операцій; зіставність показників 

відвантаження за накладними з 

аналогічними показниками за 

перепустками на вивезення; реалізація 
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виконаних робіт (наданих 

послуг) 

продукції, до складу якої входять 

комплектуючі вироби і деталі 

2. Облік доходів 

від іншої 

операційної 

діяльності 
первинні документи, що 

підтверджують реальність 

операцій, 

договори, 

рахунки-фактури, 

регістри бухгалтерського 

обліку, 

розрахунки та довідки 

бухгалтерії, 

прибуткові касові ордери, 

виписки банку, 

акти приймання-передачі, 

акти ліквідації, 

акти оприбуткування 

матеріалів, 

журнал 6 

тощо 

документування операцій; 

правильність вартісної оцінки 

операцій; записи в регістрах обліку, 

дані первинних документів; 

по операціях в іноземних валютах – 

застосування валютних курсів та їх 

відповідність офіційному курсу НБУ 

3. Облік доходів 

від іншої 

операційної 

діяльності 

правильність та повнота відображення 

доходів від штрафів, визнаних 

боржниками; повнота та своєчасність 

відображення доходів від безоплатно 

одержаних оборотних засобів, 

операційної оренди активів; повнота 

відображення доходів від розміщення 

коштів на депозитних рахунках; 

правильність визначення доходів від 

купівлі-продажу іноземної валюти та 

розрахунок курсових різниць 

4. Отримання 

доходів від 

фінансових 

операцій та 

інвестицій 

перевірка доходів від інвестицій в 

асоційовані підприємства, доходів від 

спільної діяльності, доходів від 

інвестицій в дочірні підприємства, 

доходів від дивідендів і відсотків, які 

одержуються підприємством 

5. Витрати на збут первинні документи, журнал 

№5; договори, акти 

приймання виконаних робіт, 

рахунки за телефонні 

переговори, копії документів 

про рекламні оголошення в 

ЗМІ; підписані службові 

листи із вказівкою причин 

продажу 

аналітичні і підсумкові дані про 

витрати на збут; законність здійснення 

витрат на збут і обґрунтованість 

їхнього включення в розрахунок 

фінансового результату; маркетингові 

послуги; продажі підприємством 

основних коштів і матеріалів на 

сторону (доцільність та 

обґрунтованість їхньої реалізації) 

6. Адміністративні 

витрати 

видаткові касові ордера, 

платіжні доручення,  

відомості; акти на списання 

МШП предметів, лімітно-

забірні картки, звіти про 

використання коштів, 

виданих на відрядження або 

під звіт 

правильність виплати грошових 

коштів на проведення корпоративних 

заходів, а саме, виплата авансу на 

відрядження, заробітної плати та 

коштів стороннім організаціям; 

списання чи використання 

матеріальних оборотних активів для 

адмін. потреб; використання коштів 

підзвітними особами 

7. Формування 

собівартості 

продукції 

(робіт, послуг) 

Наказ про облікову 

політику, накладні, акти, 

журнал №5, фінансова 

звітність, калькуляційна 

відомість 

правомірність та своєчасність 

включення витрат до собівартості 

продукції (робіт, послуг); правильність 

розподілення загальновиробничих 

витрат 

8. Втрати від 

стихійних лих 

довідка відповідної інстанції 

про реальність самих фактів 

надзвичайних подій, акти 

аналізу піддається список цінностей, 

знищених форс-мажорними 

обставинами 
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9. Формування 

податку на 

прибуток 

книга обліку доходів і 

витрат для визначення суми 

загального річного 

оподатковуваного доходу, 

податкові накладні, 

податкові декларації 

своєчасність, законність та 

правомірність сплати податку на 

прибуток; 

правильність визначення розміру 

податку на прибуток 

1

0 

Віднесення 

доходів і витрат 

на фінансові 

результати 

розрахунок бухгалтерії правильність віднесення доходів і 

витрат на фінансові результати, 

документальне оформлення 

*таблицю складено на основі джерел: [1], [4] 

 

Як бачимо з таблиці 1, при інспектуванні реалізації продукції особливу 

увагу необхідно приділити перевірці показників відвантаження за 

накладними з аналогічними показниками за перепустками на вивезення, тому 

що при таких перевірках виявляються випадки, коли за перепустками 

вивозиться менша (а іноді і більша) кількість продукції, ніж зазначено в 

відвантажувальних накладних і платіжних документах, проте в 

бухгалтерському обліку відображається по реалізації продукції та, що 

позначена в відвантажувальних накладних, а при раптовій перевірці на складі 

виявляється її надлишок. І навпаки, коли за перепустками виявляється більша 

кількість вивезеної продукції, ніж у відвантажувальній накладній, при 

раптових перевірках на складі – недостача продукції (іноді цю недостачу 

таким чином виявити неможливо і це говорить про те, що була вивезена 

неврахована продукція, що свідчить про пряме розкрадання продукції з 

підприємства). Такий висновок можна зробити тільки після ретельного 

дослідження причин розбіжностей у відвантажувальних документах і 

перепустках. При виявленні такого роду порушень аудитор повинен 

вимагати пояснень у посадових осіб підприємства та запропонувати внести 

зміни в бухгалтерський облік і звітні показники щодо реалізації продукції, а 

також у фінансові показники. 

Важливим питанням при аудиті фінансових результатів залишається 

контроль аналітичних і підсумкових даних про витрати на збут. Їхня 

величина, зазначена в журналі №5, повинна бути підтверджена відповідною 
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первинною, договірною документацією. Така перевірка дає підстави судити 

про законність здійснення витрат на збут і обґрунтованість їхнього 

включення в розрахунок фінансового результату. 

Обов’язковим є ретельне вивчення документації про одержання 

підприємством маркетингових послуг. Аудитор повинен перевірити 

реальність виконання контрагентами даного виду послуг. [4, с. 136]. 

Якщо ж до витрат підприємства включаються втрати від стихійних лих, 

аудитор повинен упевнитися в наявності довідки відповідної інстанції про 

реальність самих фактів надзвичайних подій. Мають місце випадки, коли на 

втрати від стихійних лих відносять цінності, що зберігалися в приміщеннях, 

які перебували поза зоною досяжності від місця події. 

Звернути увагу слід на правомірність віднесення доходів і витрат на 

фінансові результати, що оформлюється розрахунком бухгалтерії. Довідки та 

розрахунки бухгалтерії слугують також для відображення накопичення 

фінансових результатів різних видів діяльності та зарахування до складу 

нерозподіленого прибутку (збитку). Відображення інформаційних даних 

щодо використання прибутку в бухгалтерському обліку здійснюється на 

підставі розрахунків і довідок бухгалтерії [3, с. 177]. 

Коли аудитор переконується в правильному використанні рахунків 7 

класу, при відбитті операцій по одержанню різних видів доходів, варто 

перейти до наступного етапу аудиту. 

На цьому етапі перевіряється, наскільки правильно співвіднесені 

отримані доходи й понесені витрати одного виду. Так, з доходу від реалізації 

продукції (за винятком ПДВ, акцизного податку й інших відрахувань) 

необхідно виключити собівартість реалізованої продукції. Величина валового 

прибутку, отриманого в результаті такого виключення, перевіряється шляхом 

найпростіших арифметичних дій.Далі методика аудиту будується на основі 

звіту про фінансові результати: до валового прибутку додаються інші 

операційні доходи, а віднімаються адміністративні витрати, витрати на збут 

та інші операційні витрати, в результаті отримується фінансовий результат 
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від операційної діяльності (прибуток або збиток). До даного показника 

додаються дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи та інші доходи, а 

віднімаються фінансові витрати, витрати від участі в капіталі та інші витрати, 

після чого отримується фінансовий результат до оподаткування (прибуток 

або збиток), з якого вираховується податок на прибуток (станом на 2017 рік 

розмір податку на прибуток становить 18%). Після вирахування податку на 

прибуток одержується підсумковий показник діяльності підприємства – 

чистий фінансовий результат – прибуток або збиток. При завершенні процесу 

аудиту складається аудиторський висновок. 

Висновки: На сьогодні аудит фінансових результатів виконує важливу 

функцію відносно достовірності та реалістичності інформації для 

користувачів, на основі якої вони зможуть приймати правильні управлінські 

рішення. Проте той факт, що фінансовий результат є досить складною та 

багатогранною категорією, зумовлює необхідність підвищення уваги до 

удосконалення методичних аспектів аудиту фінансових результатів 

діяльності підприємства, розробку нових комплексних підходів до 

удосконалення та оптимізації процесу інспектування. Зазначимо, що 

перспективою подальших досліджень є розробка методики аудиту 

фінансових результатів залежно від виду аудиту та обставин, що 

спричиняють проведення аудиту. 
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УДК 657.6(045) 

Демець Н. С. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ 

У статті розглянуто організацію і методику проведення внутрішнього 

контролю, висвітлено основні завдання проведення контролю орендодавцем 

та орендарем. Проведено дослідження методики проведення внутрішнього 

контролю за орендними операціям. Акцентовано увагу на особливостях 

організації внутрішнього контролю та розроблені пропозиції по 

удосконаленню проведення контролю т.  

Ключові слова: оренда, орендні операції, внутрішній контроль орендних 

операцій, робоча документація 

Ефективність діяльності суб’єкта господарювання значною мірою 

залежить від якості управління майновими ресурсами підприємства, в тому 

числі й майном, яке не є власністю підприємства, а використовується на 

правах володіння, тобто орендується. Внутрішній контроль орендних 

операцій надасть змогу вчасно знаходити відхилення та порушення в процесі 

відображення орендних виплат. Реалізація внутрішнього контролю орендних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361-2006-%D0%BF
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операцій є важливим елементом організації ефективної системи 

внутрішнього контролю орендних витрат, що надасть змогу зменшити 

трудомісткість контрольних процедур та забезпечить своєчасне реагування 

управлінського персоналу на виникнення відхилень та порушень в частині 

витрат на утримання орендованого майна та пошуку шляхів їх усунення.  

Питання щодо порядку організації та методики здійснення внутрішнього 

контролю розглядаються в працях таких авторів, як: М.Т. Білуха, В.В. 

Бурцев, Ф.Ф. Бутинець, Л.П. Кулаковська, П. Денчук,  

В. Рожелюк, В.П. Пантелєєв, А.А. Пилипенко, Б.Ф. Усач. Контроль операцій 

з нерухомістю у своїх працях розглядали такі науковці, як Н. Бойко,  

Н.О. Розмислова, основні завдання внутрішнього контролю з майном, що не 

належить підприємству на правах власності досліджував І.В. Заєць. Проте, 

незважаючи на значне напрацювання вищезазначених авторів, 

недослідженими залишаються питання щодо послідовності виконання 

контрольних дій суб’єктами контролю з метою перевірки та отримання 

повної та достовірної інформації про стан витрат на утримання й 

нарахування орендних платежів. Відсутність напрацювань з організації й 

методики проведення внутрішнього контролю орендних операцій негативно 

впливає на якість, обґрунтованість і достовірність отриманих результатів 

контролерами, що призводить до виникнення суттєвих відхилень та 

порушень в процесі здійснення господарської діяльності.  

Метою статті є розкриття проблемних аспектів організації й методики 

проведення внутрішнього контролю орендних операцій.  

Внутрішній контроль орендних операцій – це процес спостереження та 

перевірки здійснення господарський операцій, що впливають на структуру 

майна підприємства без права власності на нього, та які впливають на 

формування собівартості виробленої продукції, наданих послуг та на 

фінансовий результат підприємства в цілому, направлений на виявлення 

відхилень та порушень, а також прийняття або коригування управлінських 

рішень з метою усунення та попередження в подальшому виникнення даних 
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порушень з метою здійснення ефективної діяльності суб’єкта 

господарювання. Метою  внутрішнього контролю орендних операцій з 

об’єктами державного та комунального нерухомого майна полягає у 

встановленні достовірності первинних даних щодо формування розміру 

орендних платежів, повноти і своєчасності відображення первинних даних в 

зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку 

орендних операцій з об’єктами нерухомого майна та його відповідності 

прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо даних операцій 

у фінансовій звітності [1] . 

Завданнями внутрішнього контролю орендних операцій з оренди 

об’єктів нерухомого майна у орендодавця виступають: 

 1) оцінка обґрунтованості та своєчасності розробки планових 

показників доцільності залучення орендованого майна;  

2) перевірка правильності щомісячного нарахування зносу за об’єктами 

нерухомого майна, наданих в оперативну оренду;  

3) перевірка дотримання підприємством податкового законодавства 

щодо операцій, пов’язаних з об’єктами нерухомого майна, наданими в 

оперативну оренду;  

4) перевірка повноти та правильності нарахування орендної плати 

орендарю; 

 5) перевірка повноти та своєчасності надходження орендної плати від 

орендаря;  

6) перевірка правильності відображення на відповідних рахунках обліку 

операцій з оперативної оренди;  

7) перевірка правильності нарахування доходу і витрат (зносу), а також 

визначення фінансового результату від операцій з оперативної оренди; 

 8) забезпечення економічної, юридичної та технічної достовірності 

інформації про витрати на утримання орендованого майна в розрізі 

відхилень, винних осіб, причин, місць виникнення, центрів відповідальності; 
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 9) контроль організаційного та методологічного взаємозв’язку та 

взаємообумовленості планової та облікової інформації;  

10)контроль використання матеріалів для ремонту орендованих об’єктів;  

11)вияв та діагностика проблем, що виникають при зміні внутрішнього і 

зовнішнього середовища та коригування планів діяльності [2].  

При проведенні внутрішнього контролю оперативної оренди державного 

та комунального майна в системі бухгалтерського обліку орендаря 

завданнями виступають:  

1) оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку об’єктів 

нерухомого майна у бухгалтерії підприємства і за матеріально 

відповідальними особами в місцях експлуатації орендованих основних 

засобів у порядку оперативної оренди (позабалансовий рахунок 01);  

2) перевірка правильності нарахування орендних платежів та витрат на 

утримання й поліпшення об’єктів оренди, а також визначення фінансового 

результату від операцій з оперативної оренди;  

3) перевірка повноти та своєчасності перерахування орендної плати від 

орендаря орендодавцю;  

4) перевірка дотримання підприємством податкового законодавства 

щодо операцій, пов’язаних з основними засобами, наданими в оперативну 

оренду;  

5) перевірка своєчасного списання в обліку з позабалансового рахунку 

основного засобу, прийнятого в оперативну оренду.  

Метою проведення внутрішнього контролю орендних операцій для 

орендаря є виявлення відхилень та порушень, встановлення ефективності та 

раціональності використання орендованого майна, законності та 

достовірності облікового відображення нарахування та сплати орендних 

платежів, витрат на утримання орендованого майна тощо, що надасть змогу 

своєчасно прийняти необхідні управлінські рішення щодо усунення недоліків 

системи управління майном підприємства. Відповідно завдання 

внутрішнього контролю орендних операцій нададуть змогу побудувати 
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алгоритм контрольних дій суб’єктів здійснення контролю, що забезпечить 

швидкий збір, обробку та узагальнення отриманих інформаційних даних 

щодо формування показників діяльності підприємства. Після поставлених 

завдань внутрішнього контролю орендних операцій визначаються методи, 

прийоми та способи здійснення контрольних процедур, які будуть 

застосовувати суб’єкти здійснення контролю та за допомогою яких будуть 

формуватися результати здійснення внутрішнього контролю [3].  

Об’єктами внутрішнього контролю операцій з оренди об’єктів майна 

виступають елементи облікової політики, господарські операції, записи в 

первинних документах, облікових регістрах, звітності щодо орендованих 

об’єктів нерухомого майна та інформація про порушення у веденні обліку 

таких операцій, а також недостачі, зловживання, які знайшли документальне 

відображення в актах ревізії та перевірок, висновках аудиторів, постановах 

правоохоронних органів. Виокремлення даних об’єктів внутрішнього 

контролю операцій з оренди державного та комунального майна надасть 

змогу отримати своєчасну та повну інформацію щодо майнового 

забезпечення підприємства, а також витрат, що впливатимуть на фінансовий 

стан суб’єкта господарювання [4].  

Важливою складовою об’єктів внутрішнього контролю орендних 

операцій є визначення елементів облікової політики, що забезпечать 

законність ведення бухгалтерського обліку орендних операцій. Елементи 

облікової політики в частині орендних виплат повинні встановлюватися на 

рівні підприємства з дотримання усіх норм та положень чинного 

законодавства, що забезпечить єдність підходу щодо організації та методики 

облікового відображення операцій з оренди державного та комунального 

майна. Впровадження внутрішнього контролю на підприємстві забезпечують 

суб’єкти його здійснення.  

Необхідною умовою для ефективної реалізації внутрішнього контролю 

орендних витрат є зацікавленість суб’єктів внутрішнього контролю в 

отриманні достовірних та повних даних щодо процесу формування 
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показників даних витрат на всіх стадіях контролю (попередній, поточній та 

наступній стадіях), що забезпечить своєчасність застосування необхідних 

превентивних заходів з метою збереження економічних ресурсів 

підприємства [5].  

Внутрішньогосподарський контроль стану розрахунків між 

орендодавцем та орендарем має бути націлений на попередження наявних та 

можливих відхилень від заданих критеріїв. Цю вимогу можна забезпечити 

тільки в процесі попереднього і поточного внутрішньогосподарського 

контролю.  

Попередній контроль орендних виплат здійснюється до формування їх 

показників. Суб’єкти реалізації внутрішнього контролю повинні встановити 

ефективність оренди державного та комунального майна (визначити 

раціональну структуру орендних платежів з урахуванням впливу окремих 

складових на їхзагальну величину, обґрунтувати переваги й недоліки 

методики розрахунку й побудови графіка сплати орендних платежів), що є 

передумовою усунення непродуктивних витрат та раціональної використання 

потужностей.  

Поточний контроль забезпечує вивчення господарських операції щодо 

орендних виплат під час їх здійснення, що забезпечує своєчасне реагування 

на виникнення суттєвих відхилень та порушень. Застосування контрольних 

процедур надає можливість визначити основні недоліки процесу організації 

та облікового відображення орендних операцій, нарахування орендних 

платежів та відображення витрат на утримання орендованого майна, що 

надасть можливість управлінським персоналом підвищити економічну 

ефективність здійснення господарської діяльності підприємства.  

Наступний контроль орендних виплат є найбільш результативнішим та 

надає повну інформацію щодо встановлених порушень та джерел їх 

виникнення. Після остаточної обробки та узагальнення отриманої інформації 

управлінський персонал визначає заходи щодо усунення встановлених 

недоліків та визначає відповідальних осіб за здійснення даних заходів [6].  
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Застосування даних видів контролю забезпечить раціональне 

функціонування системи ресурсозбереження, що є фактором збереження 

майна власника суб’єкта господарювання.Внутрішній контроль на 

підприємстві повинен здійснюватися при повній координації дій контролерів 

для встановлення раціонального розподілу їх обов’язків та уникнення 

повторного виконання контрольних процедур одного й того ж самого об’єкта 

контролю.  

Методика перевірки орендних операцій обслуговується робочою 

документацією контролера, так як він зобов’язаний вести документацію, яка 

стосується прийнятих рішень за результатами проведеної перевірки і буде 

покладена в основу висновку перевірки (звіту контролера) [7, с. 21].  

Робоча документація – це записи, за допомогою яких контролер фіксує 

проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні 

висновки, що здійснюються під час проведення контролю. У робочих 

документах контролера зазначається інформація, яка на його думку є 

суттєвою та впливає на правильність здійснення контролю, і яка повинна 

підтвердити висновки та пропозиції у звіті контролера. Робоча документація 

може бути оформлена у паперовому вигляді у формі таблиць або зафіксована 

на електронних носіях інформації. 

З метою здійснення раціонального внутрішнього контролю орендних 

виплат нами запропоновано використовувати нижченаведену форму 

робочого  документу: Відомість контролю нарахування та сплати орендних 

платежів (табл.1). 

Таблиця 1. Відомість контролю нарахування та сплати орендних 

платежів 

Найменування 

орендованого 

майна 

Матеріально-

відповідальна 

особа 

Термін 

розрахунку 

орендних 

платежів 

Розрахунок 

орендних 

платежів 

Відхилення 
Наслідки для 

господарської 

діяльності 

підприємства 
план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Вищенаведена форма робочого документу призначена для суб’єктів 

здійснення внутрішнього контролю (центрів виникнення витрат) для 

встановлення відхилень у процесі нарахування та сплати орендних платежів. 

Дана форма складається відповідальною особою з метою визначення 

суттєвості відхилень та наслідків їх виникнення для діяльності підприємства. 

Висновки та пропозиції. Дослідивши питання контролю орендних 

операцій зробити висновок, що ефективно організований контроль та 

налагоджена його методика здійснення дають змогу своєчасно отримати 

інформацію про технічний стан орендованих об’єктів державної та 

комунальної власності управлінському персоналу для підвищення 

економічної вигоди від його експлуатації, утримання або вибуття.  

Запропоновано наступний порядок застосування контрольних процедур 

в ході перевірки операцій з нерухомістю: 1) перевірка наявності та чинності 

державної реєстрації прав на нерухомість, договорів фінансової та 

операційної оренди тощо; 2) перевірка забезпечення безпечної та надійної їх 

експлуатації орендованих об’єктів, встановлення своєчасності і якості 

капітального і поточного ремонту для запобігання виникненню аварійних 

ситуацій; модернізації, реконструкції та модифікації об’єктів при 

необхідності  3) правильність нарахування амортизації на орендовані об’єкти 

нерухомості відповідно до чинного законодавства та умов договору;  

4) перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризації нерухомості та 

відображення її результатів в обліку; 5) перевірка наявності та правильності 

оформлення первинних документів, пов’язаних з надходженням та вибуттям 

орендованих активів; 6) перевірка правильності відображення господарських 

операцій на рахунках бухгалтерського обліку; 7) перевірка відповідності 

даних регістрів синтетичного і аналітичного обліку операцій з орендованим 

майном; 8) перевірка відповідності показників облікових регістрів та 

фінансової звітності.  

Для посилення значимості запропонованих методичних процедур у 

роботі розроблено зразок робочого документу контролера, який надасть 
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можливість суб’єктам здійснення внутрішнього контролю в частині орендних 

операцій визначити перелік необхідних дій щодо реалізації перевірки таких 

операцій, а також достовірно та кваліфіковано представити результати 

здійснення контролю орендних платежів, що забезпечить своєчасність та 

повноту інформаційних даних представлених зацікавленим користувачам. 

Пакет робочих документів суб’єктів внутрішнього контролю забезпечує 

встановлення причин щодо виявлених відхилень в процесі здійснення 

внутрішнього контролю, що надає змогу визначити їх суттєвість та наслідки 

для господарської діяльності підприємства. 
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У статті досліджено проблеми організації бухгалтерського обліку 

нарахування та виплати заробітної плати працівникам господарюючих 

суб’єктів. Досліджено чинну нормативно-правову базу здійснення 

розрахунків з персоналом по оплаті праці. Розроблено програму організації 

обліку праці та її оплати.  

Ключові слова:облік, праця, оплата праці, контроль, організація обліку, 

заробітна плата 

В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження 

продуктивності праці, скорочення на виробництві чисельності працівників 

відбуваються значні зміни в організації праці та її оплаті. Достатня 

забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє 

раціональне використання, високий рівень продуктивності праці, правильна 

система його оплати мають велике значення для збільшення обсягів 

продукції і підвищення ефективності виробництва. 

 Значний вклад в теорію та методикуобліку розрахунків з оплати 

праці внесли такі українські вчені: Горєлкін В. Г., Лозовський М.В., Фаріон 

І.Д., Швець В.Г., Пушкар М.С., Нападовська Л.В., Волошина О.В., 

Галузевський Г. М., Бутинець Ф.Ф., Лишиленко О.В., Малькова Т.Н[1].  

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних 

вчених, слід зазначити, що питання обліку розрахунків з працівниками по 

оплаті праці потребують подальшого наукового дослідження. Багато питань 

на сьогоднішній день залишаються невирішеними і дискусійними. Зокрема, 
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це питання обліку нарахування заробітної плати, організації обліку 

нарахувань та утримань з заробітної плати працівників, контролю 

розрахунків по оплаті праці, автоматизації розрахунків з персоналом.  

Метою дослідження статті є вивчення актуальних проблем організації 

обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці та визначення напрямів 

удосконалення. 

Конституцією України визначено, що кожен має право на працю, тобто 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується [1]. Оплата праці – це будь-який заробіток, який за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану роботу або надані послуги. 

Відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України 

«Про оплату праці» заробітна плата – винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 

працівникові за виконану ним роботу [2;3].  

Згідно з чинним законодавством за видами заробітна плата поділяється 

на основну, додаткову та інші  заохочувальні та компенсаційні виплати 

(рис.1). 

 

 

 

  

 

 

Рис.1. Структура заробітної плати 

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно 

до установлених норм праці (норми часу,  виробітку, обслуговування, 

посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для 

службовців.  
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Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю  понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 

включає доплати (за сумісництво професій, роботу в понаднормовий час, 

роботу в святкові і неробочі дні, роботу в нічний час), надбавки, гарантійні і 

компенсаційна виплати, передбачені чинним законодавством, премії, 

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій [4]. 

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати 

у формі винагород за підсумками роботи за весь рік, премії за спеціальними 

системами і положеннями, компенсації та інші грошові і матеріальні виплати, 

які не передбачені чинним законодавством,  або які провадяться понад 

встановлені зазначеними актами норми .  

У ринковій економіці регулювання оплати праці здійснюється у двох 

напрямках: державне регулювання на основі встановлення законодавчих 

норм і договірне регулювання на основі укладення угод і колективних 

договорів. 

Організація оплати праці на підприємстві здійснюється на підставі: 

законодавчих та інших нормативних актів; галузевих, територіальних угод; 

колективних договорів; трудових договорів; грантів. 

Таким чином, розрахунки за заробітною платою регулюються 

національним законодавством: Кодекс законів про працю[3], Закони України: 

«Про оплату праці»[2], «Про відпустки»[5], « Про колективні договори та 

угоди»[6], « Про прожитковий мінімум»[7], « Про пенсійне забезпечення»[8], 

«Про недержавне пенсійне забезпечення»[9], а також підприємством 

самостійно. 

            Розрахунки по оплаті праці ведуться на систематичному рахунку 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам», який має такі субрахунки, як: 661 

«Розрахунки за заробітною платою» , 662 « Розрахунки з депонентами» , 663 

« Розрахунки за іншими виплатами» [10]. 

 За кредитом рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова 
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заробітна плата, премії, інші належні до нарахування працівникам виплати, 

за дебетом – виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, 

вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної 

плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); 

утримання податку з доходів фізичних осіб, платежів за виконавчими 

документами та інші утримання з виплат працівникам. Відображення 

нарахованої заробітної плати у складі витрат підприємства можна 

здійснювати трьома способами:  

• малими і неприбутковими підприємствами за допомогою рахунків класу 8 

«Витрати за елементами»;  

• за допомогою рахунків класу 9 «Витрати діяльності»;  

• одночасно за допомогою рахунків класу 8 і 9. 

 Відповідно до МСБО 19, виплати працівникам – це всі форми 

компенсації, які працедавець надає працівникам в обмін на їхні послуги 

підприємству. При цьому працівник може надавати послуги підприємству на 

основі повного або неповного робочого дня, постійної або періодичної 

зайнятості та на тимчасовій основі  [11].  Згідно з П(С)БО 26 є п’ять видів 

виплат працівникам, згрупованих за схожими ознаками, а саме: поточні 

виплати;  виплати у разі звільнення; виплати після закінчення трудової 

діяльності; виплати  інструментами власного капіталу підприємства; інші 

довгострокові виплати [12]. 

 Основними процедурами внутрішнього облікового контролю 

розрахунків за заробітною платою є:  

• правильність оперативного обліку наявності і руху персоналу;  

• якість оперативного обліку використаного робочого часу працівниками 

згідно з табелями; 

 • достовірність нарахувань різних видів оплати і доплат;  

• правильність нарахувань і перерахувань до бюджету податку з доходів 

фізичних осіб;  

• правильність утримань із заробітної плати;  
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• правильність розрахунків середньої заробітної плати при розрахунку 

окремих виплат;  

• своєчасність нарахувань і використання коштів на державне соціальне 

страхування; 

 • правильність аналітичного і синтетичного обліку розрахунків, у тому числі 

за депонованою заробітною платою;  

• достовірність формування показників звітності щодо праці 

(середньооблікова чисельність працюючих, кількість відпрацьованих 

людиноднів і людино-годин, середньорічний виробіток продукції на одного 

працюючого, величина фонду заробітної плати та його структура тощо). 

        На заключному етапі контролю проводиться формування пакету 

робочих документів щодо проведеної перевірки, а також складання звіту і 

надання його разом з робочою документацією керівнику.  

         Виявлені зауваження, запитання, які з погляду контролера підлягають 

подальшому аналізу та обробці, формуються у вигляді робочого документу 

за встановленою формою. 

 Висновки. Отже, облік праці та заробітної плати має бути 

організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, 

повному використанню робочого часу, а також правильному обчисленню 

чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою оподаткування. 

Для цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між 

відділами. 

   Стосовно сучасного стану організації обліку виплат працівникам,слід 

зазначити, що виплати працівникам – це широка система, що складається з 

поточних виплат, виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при 

звільненні, виплат інструментами власного капіталу та інших довгострокових 

виплат. 

Нині оплата праці залежить не тільки від результатів праці робітників, 

але і від ефективної діяльності виробничих підрозділів. За сучасних умов роз- 

витку суспільства, коли фінансова криза «лишила» робочих місць сотні 
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українців, і цим самим основного доходу громадян, питання оплати праці 

дедалі більше привертає увагу вчених і практиків, і є чи не найболіснішою 

проблемою сьогодення. 
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Дуднік А.Д. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ  

У статті проведено аналіз операційних витрат підприємств 

машинобудівного комплексу Вінницької області. Наведено пропозиції щодо 

оптимізації операційних витрат на підприємствах машинобудівної галузі. 

Ключові слова: витрати, операційні витрати, машинобудування, 

матеріальні витрати, собівартість. 

Формування в Україні цивілізованих ринкових відносин передбачає 

новий ступінь розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Однією з 

найважливіших компонент ефективного промислового виробництва, його 

конкурентоспроможності є прийнятна для споживача за різними 

параметрами, в тому числi за ціновим чинником, продукція, що вимагає 

зниження витрат на її виробництво. Витрати є комплексним та агрегованим 

показником, що відображає особливості функціонування галузі, окремого 

підприємства або його окремих відділів. Тому в промисловому виробництві 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011
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необхідно проводити роботи в напрямку визначення оптимальної структури 

витрат, пошуку резервів їх зниження, удосконалення системи управління 

витратами. 

Однією з найбільш важливих за своїм бюджетоутворюючим та 

стратегічним значенням для країни є галузь машинобудування. Саме від 

частки машинобудівної продукції в експортному секторі залежить статус 

країни, її місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. 

Україна має сприятливі передумови для розвитку цієї галузі 

виробництва. Це обумовлено наявністю металургійної бази, значними 

промислово-виробничими фондами, великою кількістю трудових ресурсів, 

потужною науково-дослідницькою базою.  

Витрати у галузі машинобудування мають схожий алгоритм формування 

як і в інших галузях, проте мають специфічну структуру, середньогалузеві 

значення, що обумовлюється специфікою випущеної продукції; 

технологічними особливостями виробництва; постійним пошуком 

інноваційних рішень, які потребують не лише виконання науково-дослідних 

робіт, але перебудову технологічного процесу [2]. 

Вагомий внесок у наукові розробки та дослідження з питань обліку, 

аналізу та управління витратами було зроблено такими вітчизняними та 

зарубіжними вченими: Пушкарем М.С., Давидовичем І.Є.,  Чернелевським 

Л.М., Палієм В.Ф., Мішиним Ю.А., Аткінсоном Є.А.,  Друрі К., Добровським 

В.М., Нападовською Л.В., Кужельним М.В., Сопко В.В., Петрик О.А., 

Врублевським М.Д., Рудницьким В.С.,  Осадчим Ю.І., Бондарем М.І. та 

іншими. 

За даними Державної служби статистики України [1], найменшого 

значення операційні витати підприємств промисловості протягом останніх 

п’яти років досягли у 2013 році (1527700,7 тис. грн), а найбільшого значення 

- у 2015 році (1695983 тис. грн).  
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Рис.1. Аналіз динаміки операційних витрат підприємств промисловості за 

2012-2016 рр., тис.грн. 

Якщо аналізувати окремо підприємства машинобудівної галузі, то як 

видно з рис. 2, величина операційних витрат з 2013 року поступово 

знижувалсь. Ця тенденція можлива з двох причин:  

1) зниження операційних витрат відбулось за рахунок вдосконалення 

системи управління, оптимізації складу і структури оборотних фондів, 

підвищення продуктивності праці, вдосконалення технологічного процесу, 

забезпечення зростання товарообороту і вдосконалення його складу і 

структури; 

2) зменшення витрат було спричинене зниженням якості виготовленої 

продукції та сервісного обслуговування покупців, відмовою від виробництва 

та реалізації таких видів продукції, які користуються попитом, але 

потребують значних витрат та інші. 
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Рис.2. Аналіз динаміки операційних витрат підприємств машинобудівної 

галузі за 2012-2016рр. 

Оскільки у Вінницькій області існує чимало підприємств 

машинобудівної галузі, пропонуємо зробити аналіз їх операційних витрат за 

5 років (табл. 1). Для аналізу було взято 5 підприємств, які є найбільш 

розвиненими у цій галузі: Барський машинобудівний завод, Калинівське 

районне підприємство «Агромаш», ПАТ «Могилів Подільський 

машинобудівний завод ім.Кірова», ПАТ «Автоелектроапаратура», ПАТ 

«ПлазмаТек». 

Таблиця 1. Операційні витрати підприємств машинобудівної галузі 

Вінницької області за 2012-2016 рр., тис. грн. 

Підприємство 

Роки  Відхилення 

2012 2013 2014 2015 2016 
2013-

2012 

2014-

2013 

2015-

2014 

2016-

2015 

ПРТ«Барський 

МАШЗАВОД» 
33036 36002 50907 46626 18270 2966 14905 -4281 -28356 

Калинівське 

районне 

підприємство 

«Агромаш» 

854 828 399 481 684 -26 -429 82 203 

ПАТ «Могилів 

Подільський 

машино 

будівний завод 

ім.Кірова» 

11992 17130 14090 13642 14419 5138 -3040 -448 777 

ПАТ «Автоелектро 

Апаратура» 
16391 2985 2414 6858 4502 -13406 -571 4444 -2356 

ПАТ «ПлазмаТек» 
14482

7 
247319 394323 

26607

2 

29755

0 
102492 147004 

-

128251 
31478 

 

Дослідивши табл.1 можна сказати, що на Барському машинобудівному 

заводі витрати зростали до 2014 року, а у наступні роки вони почали 

знижуватись. Дана ситуація могла відбутись через вдосконалення процесу 

виробництва. Калинівське районне підприємство «Агромаш» з кожним роком 

знижувало свої операційні витрати, що могло відбутися з причин 

вдосконалення системи управління. Так, відхилення витрат у 2014 році 
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порівняно з 2013 р. було на рівні 429 тис. грн. Проте у 2015-2016 рр. витрати 

знову почали зростати.  

ПАТ «Могилів Подільський машинобудівний завод ім.Кірова» також 

починаючи з 2012 року намагався знижувати операційні витрати. Проте у 

2013 році витрати зросли на 5138 тис. грн. Щодо підприємства ПАТ 

«Автоелектроапаратура», то зниження їх витрат відбулось тільки у 2013 році, 

але воно було суттєвим на 13406 тис. грн, а у 2014 році зниження було на 571 

тис. грн. У ПАТ «ПлазмаТек» операційні витрати з кожним роком 

збільшувались, проте це не є негативним явищем, оскільки це відбулось під 

впливом виготовлення нової продукції. 

Важливим етапом аналізу витрат підприємств є оцінка ефективності їх 

формування, яку можна визначити співвідношенням величини понесених 

операційних витрат та отриманого прибутку (доходу). Основними 

показниками, які необхідно визначити в ході такого аналізу є рівень витрат 

операційної діяльності, витратовіддача та рентабельність витрат (табл. 2). 

Таблиця 2 . Аналіз ефективності формування витрат операційної 

діяльності підприємств машинобудівної галузі Вінницької області за 

2012-2016рр. 

 

Показник 
2012 2013 2014 2015 2016 

Барський машинобудівний завод 

Чистий товарооборот,тис.грн 81530 71688 96084 120475 128701 

Сума операційних витрат,тис.грн 33036 36002 50907 46626 18270 

Прибуток операційної діяльності, 

тис.грн 
3758 2080 4999 8990 7368 

Рівень витрат операційної 

діяльності,% 
40,52 50,22 52,98 38,70 14,19 

Витратовіддача,% 246,79 199,12 188,74 258,38 704,44 

Рентабельність операційних 

витрат,% 
11,38 5,78 9,82 1928 40,32 

Калинівське районне підприємство «Агромаш» 

Чистий товарооборот,тис.грн 5152 4446 3078 1157 3139 

Сума операційних витрат,тис.грн 854 828 399 481 684 

Прибуток операційної діяльності, 

тис.грн 
-186 -406 -163 -355 74 

Рівень витрат операційної 

діяльності,% 
16,58 18,62 12,96 41,57 21,79 
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Витратовіддача,% 603,28 536,96 771,43 240,54 458,92 

Рентабельність операційних 

витрат,% 
-21,78 -49,03 -40,85 -73,80 10,82 

ПАТ «Могилів Подільський машинобудівний завод ім.Кірова» 

Чистий товарооборот,тис.грн 46238 58481 28364 25676 55969 

Сума операційних витрат,тис.грн 11992 17130 14090 13642 14419 

Прибуток операційної діяльності, 

тис.грн 
626 2611 -6287 -8635 1016 

Рівень витрат операційної 

діяльності,% 
25,94 29,29 49,68 53,13 25,76 

Витратовіддача,% 385,57 341,40 201,31 188,21 388,16 

Рентабельність операційних 

витрат,% 
5,22 15,24 -44,62 -63,29 7,05 

ПАТ «Автоелектроапаратура» 

Чистий товарооборот,тис.грн 13530 8908 6811 7591 815 

Сума операційних витрат,тис.грн 16391 2985 2414 6858 4502 

Прибуток операційної діяльності, 

тис.грн 
-2574 -576 491 337 180 

Рівень витрат операційної 

діяльності,% 
121,15 33,51 35,44 90,35 552,39 

Витратовіддача,% 82,55 298,43 282,15 11,68 18,10 

Рентабельність операційних 

витрат,% 
-15,70 -19,30 20,34 4,91 3,99 

ПАТ «Плазматек» 

Чистий товарооборот,тис.грн 290410 362396 508803 589473 930176 

Сума операційних витрат,тис.грн 144827 247319 394323 266072 297550 

Прибуток операційної діяльності, 

тис.грн 
38427 69386 141988 138571 142389 

Рівень витрат операційної 

діяльності,% 
49,87 68,25 77,50 45,14 31,98 

Витратовіддача,% 200,52 146,53 129,03 221,54 312,61 

Рентабельність операційних 

витрат,% 
26,53 28,06 36,01 52,08 47,85 

 

Дані табл. 2 свідчать, що величина витрат операційної діяльності, які 

припадають на 1 грн. товарообороту досліджуваних підприємств 

відрізняється. Так, у підприємств Барський машинобудівний завод  та ПАТ 

«Могилів Подільський машинобудівний завод ім.Кірова» рівень витрат 

знижується, що позитивно характеризує основну діяльність. Проте не у всіх 

підприємствах спостерігається дана ситуація. Величина витрат операційної 

діяльності таких підприємств як Калинівське районне підприємство 

«Агромаш», ПАТ «Автоелектроапаратура» та ПАТ «ПлазмаТек» протягом 

2012-2016 рр зростала, що є негативною тенденцією. 
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Рентабельність операційних витрат характеризує прибутковість 

операційних витрат. На всіх досліджуваних підприємствах, окрім ПАТ 

«ПлазмаТек», спостерігається зниження рівня даного показника, що є 

негативним явищем, оскільки цей показник визначає, скільки прибутку 

припадає на 1 грн. понесених операційних витрат. 

Управління витратами є складним та багатоаспектним процесом, що 

передбачає використання різних методів як технологічного так і 

економічного характеру, застосування яких можливе за наявності відповідної 

інформації, різної за часовим та змістовним навантаженням. В структурі 

витрат досліджених українських машинобудівних підприємств переважають 

матеріальні витрати та витрати на оплату праці при паралельному погіршенні 

фінансового стану за останні п’ять років. Для оптимізації обсягу операційних 

витрат доцільно зменшувати ті статті, які мають найбільшу питому вагу у 

загальній величині витрат. Раціональним буде мінімізувати перш за все 

собівартість реалізації та витрати на збут (при збереженні якості товарів та 

процесу обслуговування покупців) [3, c. 42].  

Таким чином, проаналізувавши операційні витрати підприємств 

машинобудівної галузі Вінницької області, ми можемо запропонувати такі 

заходи щодо їх оптимізації: пошук надійних постачальників та робота з ними 

на вигідних умовах; удосконалення структури товарів, що реалізуються; 

вдосконалення організації торгівлі та праці; підвищення продуктивності 

праці;  максимальне залучення вільних активів (оренда приміщень, які не 

використовуються підприємством, що дасть можливість звільнитись від 

витрат на їх утримання та одержати додатковий дохід); постійний контроль 

за витратами підприємства; підвищення ефективності внутрішнього 

управління витратами на підставі своєчасного та якісно проведеного аналізу. 
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Жгір М.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» 

У статті викладено основні теоретичні підходи до трактування сутності 

категорії «витрати». Розмежовано сутність понять витрати і затрати. 

Розкрито класифікацію витрат виробництва. Зазначені основні групувальні 

ознаки витрат підприємства.  

Ключові слова:аудит, витрати, аудит витрат виробництва, методика 

аудиту,собівартість. 

В економічній теорії затвердився підхід, відповідно до якого будь-яке 

комерційне підприємство прагне приймати такі рішення, які забезпечували б 

йому отримання максимально можливого прибутку. Прибуток, як правило, 

залежить в основному від ціни продукції і витрат на її виробництво та 

реалізацію. 

Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під 

взаємодією законів ринкового ціноутворення в умовах вільної конкуренції 

ціна продукції не може бути вище або нижче за бажанням виробника або 

покупця, вона вирівнюється автоматично. Інша справа – витрати, які 

формують собівартість продукції. Вони можуть зростати або знижуватися в 

залежності від обсягу спожитих трудових і матеріальних ресурсів, рівня 

техніки, організації виробництва та інших факторів. Отже, виробник має 
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множину важелів витрат, які він може привести в дію при розумному 

керівництві. Зазначені проблеми і визначили актуальність дослідження.  

Проблемі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

постійно перебувають у центрі уваги багатьох відомих вчених. Значну увагу 

їм приділено в працях таких економістів: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. 

Гуцайлюк, В.І. Єфіменко, Б.М. Литвин, Ю.Я. Литвин, М.Р. Лучко, М.С. 

Пушкарь, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін. Вагомий вклад у розвиток 

методологічних питань собівартості продукції зробили зарубіжні вчені: Р. 

Вандер Віл, Фандель Гюнтер, К. Друді, В. Ф. Палій, Т. Скоун, В. І. Ткач, Д. 

Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, А. Яругова та інші. Разом з тим певні щодо 

трактування сутності витрат потребують додаткового вивчення. 

Метою статті є дослідження сутності витрат як економічної категорії. 

Облік витрат з’явився ще у давні часи. Ще у Вавілоні у 3 тисячолітті до 

нашої ери відбувається розвиток обчислювальної основи обліку, нормування 

доходів і витрат та прагнення до наскрізного відображення в обліку операцій 

і умов господарської діяльності. У Римі зустрічається навіть особлива 

система книг, що, за словами Тацита, існувала в державному господарстві 

римлян. Однією з її частин була Codex accepti et expensi – книга доходів і 

витрат, де систематизувались операції [1]. 

В сучасній економічній літературі і нормативних документах часто 

застосовуються такі терміни, як “витрати”, “затрати”. Невірне визначення 

цих понять, на наш погляд, може викривити їх економічний зміст. 

Ознайомлення з суттю перелічених вище термінів дозволяє зробити 

висновок про те, що у своїй основі всі ці поняття означають одне і те ж – 

витрати підприємства, пов’язанні з виконанням відповідних операцій. Так, у 

словнику російської мови С.І. Ожегова для визначення цих термінів 

наводяться наступні визначення: “... витрати – витрачена на що-небудь сума, 

затрати”; “...затрати – те, що витрачено” [7]. Нуреєв Р.М. трактує поняття 

“витрати” у такий спосіб: “Витрати (costs) – усе, що виробник (фірма) 

закуповує для використання з метою досягнення необхідного результату” [6]. 
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Американські вчені Велш Г.А. і Шорт Д.Г. дають таке визначення 

витрат: “Витрати – це визначена в доларах сума ресурсів, які були 

використані чи витрачені підприємством протягом певного часу з метою 

отримання доходу” [2]. 

Відповідно до податкового законодавства, валові витрати виробництва 

та обігу – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній 

або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості 

товарів(робіт, послуг), які придбаваються(виробляються) таким платником 

податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності 

[9]. 

Таким чином, під затратами ми будемо розуміти явні (фактичні, 

розрахункові) витрати підприємства, а під витратами – зменшення активів 

або зобов’язань, які приводять до зменшення власного капіталу підприємства 

(за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 

власниками), за умовою, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [5]. 

На таке розуміння вищевказаного терміну нас орієнтує П(С)БО 16 

“Витрати”, в якому визначені методологічні та методичні засади формування 

бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства [11]. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають витрати як 

зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов’язань, 

результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, 

пов'язаного з виплатами учасникам [4]. 

Для ефективної організації бухгалтерського та управлінського обліку 

необхідно використовувати економічно обґрунтовану класифікацію витрат за 

відповідними ознаками. Це допоможе не тільки краще планувати та 

враховувати витрати, але і точніше їх аналізувати, а також виявляти 

відповідні співвідношення між окремими видами витрат і розраховувати 

ступінь їх впливу на рівень собівартості і рентабельності виробництва.  

Спроби класифікації витрат відбувалися давно. Ще у трактаті “Про 
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рахунки і записи” Луки Пачолі, висвітлюється це питання, автор 

класифікував всі витрати на: 

- товарні (які пов’язані зі здійсненням торгівельної діяльності); 

- домашні (для ведення домашнього господарства); 

- прямі (які безпосередньо можна віднести на собівартість певного виду 

продукції); 

- непрямі (що заносяться на рахунок торгових витрат); 

- надзвичайні (які пов’язані з витратами, що не виникають в ході 

звичайної діяльності) [1]. 

З часом перелік калькуляційних статей змінювався відповідно до видів 

витрат, що включалися до собівартості, але часто відзначався досить 

високою деталізацією. Так, Р. Фішер наводить класифікацію витрат 

виробництва, яка включає такі статті, як: матеріали, витрати на персонал, 

страхування майна, податки та збори, поштові витрати, витрати на 

пропаганду (рекламу), транспортні витрати, витрати на охорону прав, 

амортизація, відсотки на основний і додатковий капітал, витрати по 

земельних ділянках та будівлях, ризики та збитки [1]. Як бачимо, ця 

класифікація містить усі статті витрат, що прямо чи непрямо стосуються 

собівартості продукції.  

Теоретичні основи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

зародилися у другій половині ХІХ століття в рамках становлення 

бухгалтерського обліку як науки. Першими в цьому були найбільш розвинені 

в економічному плані країни: Англія, Німеччина та США. Росія 

підключилась до цього процесу на межі ХІХ-ХХ століть.  

В сучасних умовах на важливість класифікації вказує Сопко В., яка 

визначає, що класифікація витрат потрібна для визначення вартості 

продукції. Слід відзначити, що кожна класифікаційна група є необхідною в 

тих чи інших умовах, тобто відповідає певній меті. Групування витрат у 

певному напрямку не завжди відповідає потребам керівництва. Більш того, 

технологічні і організаційні особливості підприємств також зумовлюють 
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вибір відповідної класифікації витрат. Тому групування витрат повинне бути 

побудоване таким чином, щоб воно відповідало певній меті [12]. 

В економічній літературі можна виділити різні підходи щодо 

класифікації витрат за певними ознаками [5]. Так, по відношенню до 

виробничого процесу витрати поділяються на основні та накладні. До 

основних відносять витрати, безпосередньо пов’язані з виробничим 

(технологічним) процесом виготовлення продукції (виконання робіт чи 

надання послуг). В будь-якому виробництві вони складають найважливішу 

частину витрат. Накладні витрати виникають у зв’язку з організацією, 

обслуговуванням і управлінням виробництвом. 

За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються на 

змінні і постійні. Змінними називаються витрати, величина яких змінюється 

пропорційно зміні обсягів виробництва (випуску). Звідси, розмір цих витрат 

на кожну одиницю продукції залишається незмінним. До постійних відносять 

витрати, величина яких не змінюється або майже не змінюється (умовно-

постійні витрати) при зміні обсягу виробництва (прикладом можуть 

слугувати адміністративні витрати). 

Слід відмітити, що поділ на змінні і постійні витрати в певній мірі є 

умовним, так як в чистому вигляді вони не проявляються: змінні витрати на 

одиницю продукції змінюються під впливом організаційно-технічних 

заходів, величина постійних витрат – при суттєвій зміні обсягу виробництва. 

Тому більш правильно їх називати умовно-змінними і умовно-постійними 

витратами. 

За складом витрати можуть бути одноелементними або комплексними. 

Одноелементні витрати включають економічно однорідні витрати, які не 

поділяються на різні компоненти, незалежно від їх місця і цільового 

призначення (сировина, матеріали, паливо, енергія, заробітна плата тощо). На 

цьому принципі побудована класифікація витрат за економічними 

елементами. Комплексні витрати складаються з декількох економічних 
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елементів. Характерним прикладом статті комплексних витрат є 

загальновиробничі витрати, в які входять практично всі економічні елементи.  

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та 

непрямі. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які 

безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних 

документів, називаються прямими. Непрямі витрати – це витрати на 

виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 

об’єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу. 

За доцільністю витрачання виділяють продуктивні витрати, до яких 

відносяться виправдані, чи доцільні для даного виробництва, витрати. 

Відповідно до непродуктивних відносять витрати, які утворюються з причин, 

що свідчать про недоліки в технології та організації виробництва (брак 

продукції, витрати від простоїв тощо). 

До поточних відносять витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією 

продукції даного періоду. Це, як правило, основна частина витрат на 

виробництво. Одноразові є витрати, пов’язані з підготовкою виробництва 

(впровадження нової продукції, її суттєва модернізація), резервуванням 

витрат на оплату відпусток і виплату одночасної винагороди за вислугу років 

тощо. 

Залежно від видів діяльності всі витрати можна розподілити на дві 

великі групи: витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності, та 

витрати, що виникають в процесі надзвичайної діяльності. В свою чергу 

витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності можна розподілити на 

витрати від операційної (основної та іншої) діяльності, інвестиційної, 

фінансової діяльності. 

В управлінському обліку метою будь-якої класифікації витрат є надання 

допомоги керівнику в прийманні правильних, обґрунтованих рішень. Тому 

додатково в управлінському обліку Керімов В.Е., Адумукас С.І. навели 

класифікацію витрат, згідно якої для приймання управлінських рішень 

важливе значення має поділ на явні та неявні (альтернативні) витрати. Явні – 
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це передбаченні витрати, які повинні нести підприємство при виконанні 

виробничої і комерційної діяльності [3]. 

Витрати, обумовлені відмовленням від одного товару на користь іншого, 

називаються альтернативними витратами. Вони означають втрачену вигоду, 

коли вибір однієї дії виключає появу іншої дії. Альтернативні витрати 

виникають у випадку обмеженості ресурсів. Якщо ресурси необмежені, 

альтернативні витрати дорівнюють нулю. Інколи ці витрати називають 

додатковими. 

В залежності від специфіки приймаючих рішень витрати поділяються на 

релевантні і нерелевантні. Релевантними (тобто суттєвими, значними) 

витратами можна вважати тільки ті витрати, які залежать від певного 

управлінського рішення. Так, витрати минулих періодів не можуть бути 

релевантними, оскільки вплинути на них вже не можна. 

На результати приймаючих рішень суттєвий вплив може надати поділ 

витрат на ефективні і неефективні. Ефективні – це виробничні витрати, в 

результаті яких отримують доходи від реалізації тих видів продукції, на 

випуск яких були здійснені ці витрати. Неефективні – це витрати 

невиробничого характеру, в результаті яких не будуть отримані доходи, так 

як не буде виготовлений продукт. Неефективні витрати – це втрати на 

виробництві [5]. 

Відповідно до класифікації, до нормованих відносяться виробничі 

витрати підприємства, обумовлені його господарською діяльністю і 

передбачені кошторисом витрат на виробництво. Вони у відповідності з 

нормами, нормативами, лімітами і кошторисами входять до складу 

собівартості продукції. Ненормовані – це невиробничі витрати, що не 

виходять з нормальних умов господарської діяльності підприємства. Ці 

витрати вважаються прямими втратами і тому у кошторис витрат на 

виробництво не включаються. Вони відображаються тільки у фактичній 

собівартості товарної продукції і на відповідних рахунках у бухгалтерському 

обліку. До них відносяться втрати від браку, простою тощо.  
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За місцем виникнення витрати групуються і враховуються в розрізі 

виробництв, цехів, ділянок, відділів, бригад і інших структурних підрозділів 

підприємства, тобто по центрам відповідальності. Таке групування витрат 

дозволяє організувати внутрішній госпрозрахунок і визначити виробничу 

собівартість продукції. Облік по центрам відповідальності “прив’язує” облік  

витрат до організаційної структури підприємства. Дане групування витрат 

напряму залежить від діючий організаційної структури. 

Важливе значення в управлінні витратами має система контролю, яка 

забезпечує повноту і правильність дій в майбутньому, які направлені на 

зниження витрат і зростання ефективності виробництва. Для забезпечення 

системи контролю за витратами їх групують на контрольовані і 

неконтрольовані. Контрольовані – це витрати, які піддаються контролю з 

боку суб’єктів управління. Неконтрольовані ж витрати не залежать від 

діяльності суб’єктів управління. 

На практиці не всі витрати, що відносяться до звітного періоду, 

безпосередньо пов’язані з виробництвом або придбанням товарів. Тому для 

визначення собівартості продукції або товарів розрізняють витрати, які 

відносяться на собівартість продукції, та витрати періоду. Витрати на 

продукцію – це витрати, пов’язані з виробництвом продукції або з 

придбанням товарів для реалізації.  

Витрати періоду – це витрати, що не включаються до собівартості 

активів, а розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були 

здійснені. Підприємства, що виробляють продукцію, до цих витрат відносять 

витрати на здійснення таких функцій, як управління, маркетинг, 

дослідження, розробка тощо. 

Відповідно до П(С)БО 16 витрати, пов’язані з операційною діяльністю, 

які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші 

операційні витрати [11]. 
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Адміністративними є витрати, пов’язані із обслуговуванням 

виробництва і управління ним в масштабі всього підприємства. До 

адміністративних витрат відносяться такі витрати:  

- витрати, пов’язані з управлінням виробництвом (на оплату праці 

робітників апарату управління підприємства і його структурних підрозділів, 

відрахування на соціальні заходи, витрати на оплату службових відряджень, 

витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, витрати на 

проведення аудиту); 

- витрати на утримання і обслуговування основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення 

(витрати на утримання і експлуатацію основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, витрати на ремонт, суми сплачених орендатором 

платежів, витрати на страхування ризиків громадянської відповідальності); 

- витрати на обслуговування виробничого процесу (витрати на 

придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, устроїв та 

інших засобів і предметів праці; витрати, пов’язані з забезпеченням 

контролю над виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг) 

робітниками апарату управління підприємства); 

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі 

(плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів; збір за спеціальне використання водних 

ресурсів); 

- витрати, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою 

робітників апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу; 

- інші витрати загальногосподарського призначення. 

До витрат на збут відносяться витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) 

продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: 

- витрати на утримання підрозділів підприємств, які пов’язані зі збутом 

продукції; 
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- витрати на утримання, ремонт і експлуатацію основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, пов’язаних зі 

збутом продукції; 

- витрати, пов’язані з транспортуванням, перевалкою і страхуванням 

готової продукції; 

- витрати, пов’язані з забезпеченням правил техніки безпеки і охорони 

праці; 

- фактичні витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування 

продукції або гарантійні заміни проданих товарів, якщо на підприємстві не 

утворювався резервний фонд; 

- інші витрати, пов’язані зі збутом продукції. 

До інших операційних витрат відносяться: 

- витрати на дослідництво і розробку; 

- собівартість реалізованої іноземної валюти; 

- собівартість реалізованих виробничих запасів; 

- сума безнадійної дебіторської заборгованості і відрахування в резерв 

сумнівних витрат; 

- втрати від операційної курсової різниці; 

- втрати від знецінення запасів; 

- нестачі і втрати від псування цінностей; 

- визнанні штрафи, пені, неустойки; 

- інші витрати операційної діяльності. 

При плануванні і калькулюванні собівартості продукції важливу роль 

відіграє класифікація витрат за елементами (економічним змістом) і статтями 

калькуляції (характером виникнення і призначенням). Елементи витрат за 

економічним змістом є однорідними. Витрати, які утворюють елемент 

собівартості, включають витрати незалежно від специфіки виробництва 

продукції. 

П(С)БО 16 “Витрати” (п.21) регламентує порядок групування витрат 

операційної діяльності за такими економічними елементами: матеріальні 



990 

витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 

амортизація та інші операційні витрати [11]. 

Групування витрат за економічними елементами здійснюється у всіх 

галузях народного господарства. Це дає можливість встановити потребу в 

основних та оборотних засобах, показує, скільки і яких засобів витрачено, 

незалежно від того, де вони вироблені і на які цілі використані, а також 

характеризує структуру витрат. Таке групування використовується для 

складання кошторису виробництва. В свою чергу, складання кошторису 

допомагає пов’язати план по собівартості з іншими розділами плану, 

визначити завдання по зниженню собівартості продукції, а також порівняти 

ефективність витрат на різних підприємствах і розробити міжгалузевий 

баланс, необхідний для планування цін.  

Таким чином, витрати являють собою найважливішу економічну 

категорію діяльності підприємства, що відіграють ключову роль в 

формуванні як собівартості продукції так і рівня прибутковості та 

дозволяють забезпечити підвищення ефективності виробництва. Чітке 

визначення витрат і розумна їх класифікація підвищують ефективність 

обліку, підсилюють його аналітичність й можливості виявлення резервів 

підвищення результативності виробничої і комерційної діяльності. 

Список використаних джерел 

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів 

спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 5-те вид., доп. і 

перероб. / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 

С. 726.  

2. Велш Г.А. Основи фінансового обліку: пер. з англ. [Текст] / Г.А. Велш, 

Д.Г.Шорт. – К.: Основи, 1997. – 943 с. 

3. Керимов В., Адамукас И. Управлеческий учет и проблемы класификации 

затрат // Менеджмент в Росии и за рубежём. – 2012. – №1 – С. 125-135. 

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 2004: Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення станом на 31 



991 

березня 2004 року. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_010 

5. Нестерчук Ю.О. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник / Ю.О. 

Нестерчук, С.А. Сегеда. – Вінниця: ПП Едельвейс і К, 2014. – 372 с. 

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. - М.: 

Издательство НОРМА, 2002. – 572 с. 

7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. – М.: Азбуковник, 2001. – 944 с. 

8. Пархоменко В.М. Собівартість і фінансові результати у податковому 

законодавстві / В. П. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 

4. – С. 2-6. 

9. Податковий кодекс України: закон України від 02 грудня 2010 року № 2755–

VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – 

Ст. 112. 

10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 

16 липня 1999 року № 996–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. 

– № 40. – Ст. 365. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”/ затв. наказом 

М-ва фінансів України від 31.12.1999р. № 318 // Офіційний вісник України. – 

2000. – № 1. – Ст. 125. 

 

УДК 221.50 

Єфремова І. В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Досліджено сутність управління фінансовою стійкістю підприємства, 

зокрема визначено особливості управління фінансовою стійкістю та вказані 

етапи процесу управління фінансовою стійкістю.  Проаналізовано підходи 
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різних авторів до трактування сутності категорій «фінансова стійкість 

підприємств» та «управління фінансовою стійкістю підприємства».  

 Ключові слова: фінансова стійкість, стійкий фінансовий стан, етапи 

фінансової стійкості, управління фінансовою стійкістю.  

Через жорстку конкуренцію фінансова стійкість підприємств є основною 

умовою їх розвитку. Фінансово стійкі та платоспроможні підприємства при 

отриманні кредитів та залученні інвесторів мають значні переваги перед 

підприємствами тієї ж галузі виробництва, тому досягнення фінансової 

стійкості є однією з проблем української економіки. Саме від фінансової 

стійкості залежать ризик банкрутства підприємства та його стабільність під 

час змін ринкової кон’юнктури. Значний внесок у дослідження управління 

фінансовою стійкістю підприємства зробили відомі вітчизняні та закордонні 

вчені: Білик М. Д., Білуха Н. Г., Бланк І. О., Брігхем Є. Ф., Ковальов В. В., 

Савицька Г. В., Шеремет А. Д. та ін. Метою статті є визначення сутності та 

змістовних характеристик управління фінансовою стійкістю підприємства на 

основі аналізу вітчизняного та закордонного досвіду. В умовах постійної 

зміни внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства 

та підвищення конкуренції виникає потреба в управлінні фінансовими 

ресурсами і, відповідно, управління фінансовою стійкістю підприємства 

набуває особливого значення. Тому для повного розкриття сутності 

управління фінансовою стійкістю підприємства необхідно розглянути та 

проаналізувати підходи різних вчених до тлумачення поняття "фінансова 

стійкість підприємства". 

Узагальнивши подані поняття, з’ясовано, що існують як загальні риси, 

так і істотні відмінності в трактуванні поняття фінансової стійкості 

підприємства. Підводячи підсумки проведеного аналізу, можна 

запропонувати таке визначення досліджуваного поняття: фінансова стійкість 

підприємства – це стан підприємства, при якому його доходи стабільно 

перевищують витрати, що забезпечує його фінансову незалежність, 

платоспроможність та кредитоспроможність, а також фінансування розвитку 
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діяльності на поточний і перспективний періоди. Отже, фінансова стійкість є 

основною складовою загальної стійкості підприємства. Характерними 

рисами фінансово стійкого підприємства є можливість виконувати 

зобов’язання перед кредиторами, бюджетом та власниками за рахунок 

збалансування власних фінансових ресурсів та позик, а також стабільність 

фінансового стану. Тому у підприємницькій діяльності важливе місце займе 

управління фінансовою стійкістю підприємства. Значення поняття 

"управління фінансовою стійкістю підприємства" різними науковцями 

трактується по-різному. Приймак І. І. [8] стверджує, що управління 

фінансовою стійкістю підприємства становить систему принципів і методів 

розроблення та реалізації управлінських рішень щодо формування та 

розподілу фінансових ресурсів задля забезпечення зростання вартості ділової 

одиниці та її фінансової стійкості у тривалому періоді. У той час як Докієнко 

Л. М. [9] визначає це поняття як систему принципів та методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану 

фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, який би дозволив 

підприємству розвиватися на основі зростання прибутку і капіталу при 

збереженні платоспроможності та кредитоспроможності, забезпечення та 

підтримання його фінансової рівноваги. Вердієва Ю. М. [10] управління 

фінансовою стійкістю трактує як сукупність форм та методів реалізації 

процедур, спрямованих на збереження стійкості та конкурентоспроможності 

суб’єкта господарювання на ринку. У свою чергу, Ковальчук Т. І. та Цивак 

Ю. Ю. [11] відзначають це поняття як систему принципів та методів 

розроблення й реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням 

постійного зростання прибутку, збереження платоспроможності і 

кредитоспроможності, підтриманням фінансової рівноваги. Таким чином, 

управління фінансовою стійкістю підприємства становить систему заходів 

щодо розробки і реалізації принципів і методів управлінських рішень 

стосовно формування такого стану фінансових ресурсів, який би забезпечив 

підприємство постійним зростанням прибутку, платоспроможністю та 
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кредитоспроможністю. Воно спрямоване на досягнення платоспроможності 

підприємства в короткостроковому та довгостроковому періодах, 

забезпечення наявності грошових коштів для оплати поточних зобов’язань, 

фінансових ресурсів для розвитку, забезпечення ліквідності підприємства, а 

також забезпечення фінансової безпеки підприємства, його фінансової 

гнучкості та фінансову стабільність, досягнення фінансової рівноваги 

підприємства в довгостроковому і короткостроковому періодах. Головною 

метою управління фінансовою стійкістю підприємства є забезпечення 

фінансової безпеки та стабільності його функціонування і розвитку в 

поточному та перспективному періодах, що дозволить у кінцевому підсумку 

максимізувати ринкову вартість торговельного підприємства. Управління 

фінансовою стійкістю підприємства вирішує такі завдання: забезпечення 

оптимальної структури капіталу, забезпечення оптимальної структури 

активів, забезпечення постійної платоспроможності, забезпечення 

кредитоспроможності і збалансування та забезпечення оптимальної 

структури грошових потоків [7]. Процес управління фінансовою стійкістю 

підприємства окремими вченими організовується по-різному. Під 

плануванням фінансової стійкості підприємства розуміється визначення 

цілей фінансової стійкості, шляхів її розвитку, а також формування основних 

напрямів розвитку. На другому етапі здійснюються вибір та розробка 

методичних підходів оцінювання фінансової стійкості підприємства, а також 

виявлення проблемних місць. На третьому етапі формується комплекс 

заходів щодо підтримання або підвищення рівня фінансової стійкості. 

Наступним кроком ці заходи реалізуються на практиці. Останнім етапом 

проводиться аналіз та оцінка отриманих результатів від втілення 

рекомендацій, критичних точок розвитку фінансової системи та 

встановлення майбутнього рівня фінансової стійкості підприємства. Отже, 

проаналізувавши визначення різних вчених, було з’ясовано, що існують як 

загальні риси, так і істотні відмінності в трактуванні поняття фінансової 

стійкості підприємства. Виходячи з цього, запропоновано трактувати поняття 
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"фінансова стійкість підприємства" як стан підприємства, при якому його 

доходи стабільно перевищують витрати, що забезпечує його фінансову 

незалежність, платоспроможність та кредитоспроможність, а також 

фінансування розвитку діяльності на поточний і перспективний періоди. 

Також у даній статті визначено мету управління фінансовою стійкістю 

підприємства та основні особливості цього процесу, а також основні етапи 

процесу управління фінансовою стійкістю підприємства. В якості 

подальшого напряму дослідження варто провести узагальнення показників 

оцінки й управління фінансовою стійкістю підприємства. 
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стратегічного управління. Цій проблемі присвячена стаття, зокрема 

конкретизовано  напрями аналізу операційної діяльності підприємств та 

розроблення відповідник методик дослідження.  

Ключові слова: операційна діяльність, міжнародний ринок, стратегічне 

управління, фінансовий аналіз, інвестиційні проекти. 

Перспективними напрямами аналізу операційної діяльності, що 

потребують розроблення методичного забепечення, є такі: оцінка 

ефективності реінжинірингових процесів основної діяльності підприємства; 

аналіз еффективності інновацій; оцінка взаємозв’язку 

конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності 

підприємства в цілому; аналіз соціального розвитку підприємства; 

комплексний аналіз повноти та ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства. Ключові слова: аналіз, операційна діяльність, 
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управлінський аналіз, бізнес-процеси, конкурентоспроможність, 

маржинальний аналіз.  

В умовах високої конкуренції та міжнародної інтеграції економічний 

аналіз перетворився у креативний вид управлінської діяльності, який є 

необхідною умовою цивілізованих відносин у бізнесі та слугує 

обгрунтванням виважених стратегічних управлінських рішень на всіх рівнях 

управляння. Орієнтація аналітичних досліджень однозначно набула 

стратегічного вектору, а його функції поширились на такі сфери і бізнес-

процеси як маркетинг, систему управління якістю, управління персоналом, 

виробничий, інвестиційний та фінансовий менеджмент, асортиментні 

програми. Проте концептуальна невизначеність напрямів підготовки 

професійних аналітиків пояснюється методологічними прогалинами в 

науковій та освітній сфері, де й досі не має єдиного підходу до розуміння 

сутності та змістовного наповнення навчальних дисциплін, які формують 

майбутніх фахівців економічного профілю. 

 Змістовне наповнення таких аналітичних блоків як «теорія 

економічного аналізу» і «фінансовий аналіз» в науковій та навчально-

методичній літературі не викликають дискусій, проте спектр питань, що 

пропонуються до вивчення в кредитно-модульному блоці «управлінський 

аналіз», який, зазвичай, ототжнюють з аналізом операційної діяльності, 

методики їх досліджень залишаються проблемним полем і платформою 

нових наукових пошуків. В сучасних умовах економічного розвитку країни 

даний аспект досліджень набуває особливої актуальності у зв’язку з 

преваліюванням стратегічного вектору аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами господарювання. Аналіз останніх досліджень та 

публікацій.  

Питанням методики аналізу операційної діяльності присвячено наукові 

праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених як Л.Т.Гиляровська, 

К.Ф.Ковальчук, Т.Д.Косова І.Д.Лазаришина, Є.В.Мних, О.В.Олійник, 

Н.С.Пласкова, П.Я.Попович, Г.В.Савицька, В.М.Серединська, І.В.Сіменко, 
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В.Т.Чая, М.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремет, С. І.Шкарабан, Р.К. Шурпенкова та 

ін. Незважаючи на значний науковий доробок цих вчених в становленні 

теоретичних, методологічних та організаційних засад аналізу господарської 

діяльності, методичні та організаційні аспекти аналізу операційної діяльності 

суб’єктів господарювання з урахуванням нових завдань сучасної економіки 

розкриті недостатньо і потребують відповідної систематизації та 

удосокналення з урахуванням потреб стратегічного менеджменту. Метою 

даної статті є систематизація спектру завдань, що підлягають вирішенню при 

проведенні аналізу операційної діяльності підприємств, для розроблення 

організаційної моделі комплексного дослідження та обгрунтування її 

методики з урахуванням стратегічного вектору досліджень. Методологія 

дослідження. Дослідження проблемних питань аналізу операційної 

діяльності підприємств здійснювалось з використанням таких 

загальнонаукових методів пізнання як індукція та дедукція, аналіз та синтез, 

порівння та узагальнення, деталізація. Результати. Аналіз літературних 

джерел свідчить, що поділ економічного аналізу на такі два види як 

фінансовий та управлінський аналіз є достатньо умовним. Фінансовий аналіз 

базується на даних відкритої інформації фінансової звітності суб’єктів 

господарювання, може проводитись як внутрішніми, так і зовнішніми 

аналітиками, і фактично обмежується дослідженням таких напрямів як оцінка 

ефективності діяльності підприємств, їх фінансової стійкості, ліквідності, 

платоспроможності, ділової активності, достатності грошових коштів, руху 

власного капіталу тощо. Враховуючи цільові завдання фінансового аналізу, 

можна стверджувати про реалізацію такої його функції як оціночно- 

діагностична, без можливості впливу на причини, що викликають зміну тих 

чи інших економічних явищ та процесів. В підручниках та навчальних 

посібниках з економічного аналізу зазвичай управлінський аналіз 

ототожнюється з аналізом операційної діяльності. За радянського періоду 

такий аналіз називався техніко-економічним аналізом. Слід зазначити, що ці 

два види аналізу мають як спільні характеристики, так і певні відмінності, 
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тому доцільно зупинитися на їх особливостях та предметній сфері 

досліджень. В процесі здійснення управлінського аналізу реалізуються не 

тільки оціночна, контрольна та діагностична функції управління, а й 

пошукова та консультаційна. Це означає, що крім констатації фактів та 

оцінки діяльності економічних суб’єктів в процесі аналізу виявляються 

причинно- наслідкові залежності між окремими явищами та процесами, 

з’ясування яких дає змогу скорегувати окремі бізнес-процеси, тобто слугує 

інформаційним базисом прийняття управлінських рішень в операційній, 

фінансовій та інвестиційній діяльності. Ситуаційний управлінський аналіз 

дає змогу вибрати оптимальний варіант розв’язання управлінських завдань та 

обрати найкращу тактику досягнення стратегічної цілі.  

Проте, якщо напрями фінансового аналізу достатньо конкетизовані, то 

концепція управлінського аналізу та його предметна сфера є об’єктом 

постійних наукових дискусій у фахових літературних джерелах. 

Управлінський аналіз здійснюється всіма службами підприємства з метою 

отримання інформації, необхідної для планування, контроля, прийняття 

оптимальних управлінських рішень, розроблення стратегії і тактики з питань 

фінансової політики, маркетингової діяльності, удосконалення технологічних 

процесів, процесів матерально-технічного постачання та організації 

виробничого процесу. Вітдтак, ототожнювати «управлінський аналіз» та 

«аналіз операційної діяльності», як це іноді робиться науковцями, 

недоцільно. Так, до сфери управлінського аналізу можуть включатися й 

проблеми аналітичного забезпечення фінансових рішень, зокрема оцінка 

фінансового стану, аналіз фінансових результатів та показників 

рентабельності (прибутковості), які передбачено проводити в межах 

фінансового аналізу. Водночас, завданнями та важливими напрямами 

досліджень в межах управлінського аналізу є проведення факторного аналізу 

зміни основних фінансових показників, що вже виходить за межі 

загальноприйнятого розуміння завдань фінансового аналізу. Формування 

цілісного бачення структури курсу «Аналіз господарської діяльності» 
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передбачає необхідність удосконалення змістовного наповнення такого 

важливого кредитно- модульного блоку як «аналіз операційної діяльності». 

Відправним пунктом дослідження стало розкриття економічного змісту 

поняття «операційна діяльність».  

Як відомо, вся діяльність економічних субєктів поділяється на 

операційну, фінансову та інвестиційну. Такий поділ видів діяльності вперше 

було визнано при розробленні перших вітчизняних стандартах 

бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», 

який нині втратив чинність, проте в ньому вперше для вітчизняної облікової 

практики було ідентификовано сутність цих видів діяльності. Зокрема, 

стандартом визначено, що операційна діяльність – це основна діяльність 

підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи 

фінансовою діяльністю [6]. В широкому розумінні «операційною діяльністю» 

прийнято вважати основну діяльність підприємства, яка пов’язана з 

виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), забезпечує основну 

частку доходу і є головною метою створення підприємства [9, с.126]. 

Напрями операційної діяльності підприємства визначаються, перш за все, 

специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Для більшості 

підприємств основу операційної діяльності становить виробнича або 

торгівельна діяльність, яка доповнюється здійсненням інвестиційної та 

фінансової діяльності. Разом з тим, інвестиційна діяльність є основною для 

інвестиційних компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних 

інститутів, а фінансова діяльність – для банків та інших фінансових 

інститутів. Операційна діяльність підприємства орієнтована переважно на 

товарний ринок, водночас як фінансова та інвестиційна діяльність 

здійснюються в основному на фінансовому ринку. При цьому, операційна 

діяльність пов’язана з різними видами та сегментами товарного ринку, що 

визначаються технологічними особливостями, специфікою матеріальних 

ресурсів, складом технологічного обладнання, характером готової продукції. 

Заслуговує на увагу визначення, запропоноване М. Хаммером та Дж. Чампі, 
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які пропонують під бізнес-процесами розуміти сукупність різних видів 

діяльності, у межах яких «на вході» використовується один або більше видів 

ресурсів, в результаті якої на «виході» створюється продукт, що представляє 

цінність для споживача [12, с.49]. Подібний підхід до труктування сутності 

бізнес-процесів базується на функціональному підході, згідно якого бізнес-

процес є певним «механізмом», який перетворює «вхідні» ресурси у 

«результати» на виході. Значний внесок в теорію бізнес-процесів зробили 

дослідники Т. Дейвенпорт та Дж. Шорт [13; 14]. Згідно їх поглядів, бізнес-

процесом слід вважати набір логічно взаємозалежних дій, виконуваних для 

досягнення певного «виходу» бізнес-діяльності [13]. У праці, в якій 

досліджуються інноваційні бізнес-процеси, трактування даного поняття має 

технічну спрямованість і формулюється як дискретна множина дій, 

спроектованих та структурованих для виробництва визначеного продукту 

(товарів, робіт, послуг) для конкретного споживача чи ринку [14]. 

Л.І.Чорнобай та О.І.Дума пропонують під бізнес-процесами розуміти 

систему безперервних, взаємопов’язаних, відповідним чином упорядкованих 

і керованих дій (процедур, операцій, виконуваних функцій), яка, у свою 

чергу, є елементом механізму формування доданої вартості (споживчої 

цінності) через перетворення організаційних ресурсів, зосереджених на 

досягненні однієї комплексної цілі, спрямованих на забезпечення 

продуктивності та ефективності організації в цілому і забезпеченні донесення 

доданої вартості (споживчої цінності) до цільового ринку через бізнес-

модель підприємства [9, с.127]. Тобто, під бізнес-процесом слід розуміти 

структуровану послідовність дій з виконання певного виду діяльності - від 

проектування до реалізації і результату (здача в експлуатацію об’єкта, 

постачання продукції, надання послуг, закінчення певної фази діяльності), 

тобто певний системно- замкнений процес. Прикладами бізнес-процесів на 

підприємстві можуть виступати виробництво, збут, постачання, розрахунки, 

зовнішньоекономічна діяльність, проведення рекламних кампаній, 

інноваційна діяльність. Вперше в контексті аналізу операційної діяльності 
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дослідження бізнес-процесів запропоновано І.В.Сіменко та Т.Д.Косовою [1], 

до переліку яких віднесено: процеси матеріально- технічного постачання; 

процес виробництва продукції (надання послуги); процес реалізації 

продукції; процес розрахунків з покупцями та замовниками. Методичні 

підходи до аналізу операційної діяльності, що запропоновані авторами 

підручника [1, с.191-237], передбачають вирішення таких важливих завдань 

як: визначення економічної ефективності використання ресурсів бізнес-

процесів; оцінка виконання планів, прогнозів, управлінських рішень відносно 

ефективного використання економічного потенціалу бізнес-процесів 

підприємства; вивчення впливу об’єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і 

внутрішніх чинників на результати бізнес-процесів підприємства; 

розроблення й обґрунтування заходів, спрямованих на оптимізацію бізнес-

процесів підприємства. Не викликає сумніву, що перелічені бізнес-процеси є 

основними об’єктами аналітичного дослідження, проте обмежувати спектр 

завдань аналізу операційної діяльності лише аналізом бізнес-процесів 

недоцільно. Не менш важлим для цілей управління є дослідження 

ефективності використання ресурсів, які є визначальними для виробничого 

процесу. Ефективність використання ресурсного потенціалу впливає на 

рівень виробничих витрат а, відтак, і на прибуток підприємства. Тому аналіз 

витрат, ресурсозабезпечення і ресурсовикористання є логічним 

продовженням спектру завдань операційного аналізу. Практично, всі ці 

питання традиційно розглядаються в усіх підручниках з економічного 

аналізу. В цілому погоджуючись з подібним підходом до аналітичних 

напрямів дослідження, слід зазначити, що, враховуючи сучасні вимоги 

стратегічного менеджменту до його аналітичного забезпечення, коло завдань, 

які потребують вирішення в межах аналізу операційної діяльності, доцільно 

було б доповнити таким тематичним блоком як аналіз ринкових 

можливостей економічного суб’єкта та оцінкою його 

конкурентоспроможності. Це пояснюється тим, що першочерговим етапом 

аналітичного обгрунтування вибору напрямів діяльності є оцінка місткості 
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ринку, дослідження діяльності конкурентів, їх технологічних та цінових 

переваг, аналіз існуючих та потенційних каналів збуту, що суттєво впливає 

на формування операційної стратегії підприємства. Оцінювання ефективності 

окремих бізнес-процесів та їх удосоконалення неможливо без порівняльного 

аналізу результатів операційної діяльності з результатами діяльності 

основних конкурентів в галузі. Тому пропонуємо розширити коло завдань 

аналізу операційної діяльності такими аспектами досліджень: аналіз ринків 

збуту та місткості ринку; дослідження попиту на продукцію на основі 

маркетингового аналізу; аналіз конкурентоспроможності продукції та 

конкурентних позицій підприємства на ринку; аналітичне обгрунтування 

ассортиментної та цінової політики підприємства, обгрунтування 

(прогнозування) можливих обсягів збуту і, відповідно, обсягів виробництва 

продукції; оцінка реінжинірингових процесів основної діяльності); аналіз 

основних бізнес-процесів на підприємстві та пошук найефективніших 

напрямів діяльності. Отже, деталізований спектр основних завдань аналізу 

операційної діяльності має включати чотири тематичнічні блоки, які 

наведено на рис.1: • стратегічний аналіз ринкових можливостей підприємства 

та обгрунутвання конкурентної, цінової, асортиментної та збутової стратегій; 

• аналіз основних бізнес-процесів; • аналіз ефективності використання 

ресурсного потенціалу підприємства; • аналіз витрат підприємства. При 

проведенні стратегічного аналізу ринкових можливостей підприємства 

важливе місце відводиться маржинальному аналізу (CVP-аналізу), на основі 

якого здійснюється обгрунтування обсягів виробництва та цінової політики, 

складання бюджетів постійних та змінних витрат. Передувати аналізу бізнес-

процесів має також стратегічний аналіз ефективності асортиментної політики 

підприємства, який базується на альтернативному виборі найбільш 

прибуткових напрямів діяльності та видів продукції, які матимуть попит на 

ринку, враховуючи їх якість та ціну. Такий аналіз проводиться на основі 

матриці «Маркон», що дозволяє ранжирувати види продукції за такими 

критеріями як маржинальний дохід на одиницю продукції та обсяг реалізації 
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(попит на продукцію). Враховуєчи це, коло завдань операційного аналізу має 

бути розширене такими напрямами досліджень як оцінка 

конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності організації, 

визначення конкурентної позиції підприємства, аналіз інноваційної 

діяльності підприємства. Заключним етапом дослідження бізнес-процесів є 

аналіз ефективності інноваційної діяльності, який пропонуємо проводити в 

два етапи: оцінка інноваційної активності підприємства; оцінка ефективності 

інноваційної діяльності. Актуальним напрямом досліджень операційної 

діяльності є аналіз матеріально-технічного постачання та стану розрахунків з 

покупцями та замовниками. Повне і своєчасне забезпечення підприємства 

матеріальними та технічними ресурсами відповідної номенклатури, якості та 

вартості є важливою умовою виконання виробничої програми, зниження 

загальних витрат і собівартості продукції, збільшення прибутку та 

підвищення ефективності діяльності підприємства. Аналіз процесу 

постачання матеріальних ресурсів пропонуємо здійснювати за такими 

напрямами: оцінка обґрунтованості необхідної кількості сировини та 

матеріалів для виконання виробничої програми; аналіз ефективності 

формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси з позиції їх вартості 

для цілей оптимізації собівартості продукції; вивчення умов, строків, 

ритмічності поставок матеріальних ресурсів; аналіз недопоставок за об’ємом 

та термінами; аналіз порушення якості сировини і матеріалів за кожним 

видом; аналіз стану розрахунків з постачальниками за отримані матеріальні 

ресурси. В свою чергу, стан розрахунків з покупцями та замовниками суттєво 

впливає на грошові потоки підприємства, оборотність капіталу, фінансові 

результати, тобто характеризує фінансову відповідальність бізнес-партнерів. 

Тому для ефективного управління дебіторською заборгованістю та 

грошовими потоками важливого значення набуває аналіз стану розрахунків з 

покупцями продукції та замовниками, основними завданнями якого є: оцінка 

виконання умов договорів в частині відповідальності покупців за розрахунки 

за отриману продукцію; оцінка доцільності надання товарного кредиту 
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окремим покупцям та аналіз ефективності кредитної політики підприємства; 

обґрунтування розміру цінових знижок з метою прискорення розрахунків за 

отриману продукцію; аналіз термінів прострочки платежів в цілому по 

підприємству та окремими дебіторами; структурно- динамічний аналіз 

заборгованості покупців за відвантажену продукцію; аналіз ритмічності 

розрахунків за реалізовану продукцію. Сучасні соціально-економічні 

орієнтири функціонування підприємства вимагають від аналітиків не просто 

дослідження повноти використання трудових ресурсів підприємства, а й 

вивчення якісних показників, що характеризують кадровий потенціал, 

зокрема, лояльність персоналу, рівень його кваліфікації, ефективність витрат, 

спрямованих на оплату праці, ефективність мотиваційної політики, рівень 

соціального розвитку підприємства. В межах останнього напряму досліджень 

особливої актуальності набувають такі питання: аналіз мікроклімату в 

колективі; аналіз умов праці та зміцнення здоров’я працівників; оцінка 

соціально-культурних і житлово-побутових умов; визначення рівня 

соціальної захищеності членів трудового колективу; аналіз рівня кваліфікації 

працівників. 

 Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що аналіз операційної 

діяльності займає важливе місце в системі управлінського аналізу, оскільки 

від його результатів залежить інформаційно-аналітичне забезпечення 

прийняття виважених стратегічних управлінських рішень, прямованих на 

посилення конкурентоспроможності підприємства та виявлення резервів 

підвищення ефективності його діяльності. Запропоновані напрями 

аналітичних досліджень, безумовно, не є вичерпними, а їх коло залежить від 

запитів користувачів аналітичної інформації, вимог сьогодення та специфіки 

діяльності суб’єкта господарювання. Вважаємо, що найбільш перспективими 

та недостатньо дослідженими напрямами аналітичного дослідження 

операційної діяльності підприємств, які потребують розроблення 

методичного забезпечення, є такі: оцінка реінжинірингових процесів 

основної діяльності підприємства; аналіз еффективності інновацій; оцінка 
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взаємозв’язку конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому; 

аналіз соціального розвитку підприємства; комплексний аналіз ефективності 

та повноти використання ресурсного потенціалу підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ  ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ЄДИНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

У статті розглянуто особливості відображення нарахувань єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

звітності. За результатами проведеного дослідження було розглянуто 

послідовність та різноманітність заповнення звіту з ЄСВ, що включає 

заробітну плату працівників та особливості нарахування єдиного 

соціального внеску. 

Ключові слова: заробітна плата, єдиний соціальний внесок, нарахування, 

відпускні, звітність. 

Усі суб’єкти господарювання в Україні повинні здійснювати 

нарахування  і сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. Суб'єкти господарювання, яківикористовують 

працюнайманих працівників, зобов’язані щомісяця подавати до державної 

фіскальної служби Додаток 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб 

та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до органів доходів і зборів». Усі зміни, які 

відбуваються останнім часом у нормативно-правовій базі щодо обліку 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0994-10?nreg=z0994-10&find=1&text=%ED%E0+%E7%E0%E3%E0%EB%FC%ED%EE%EE%E1%EE%E2%92%FF%E7%EA%EE%E2%E5+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%E5+%F1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED%E5+%F1%F2%F0%E0%F5%F3%E2%E0%ED%ED%FF&x=0&y=0#w126
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нарахування, сплати та декларування єдиного соціального внеску, досить 

часто вимагають від бухгалтера своєчасного здійснення контролю та 

уточнень у нарахуванні та відображенні інформації про розрахунки з єдиного 

соціального внеску у звітності підприємства. Обов’язкові нарахування та 

утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску перебувають у 

центрі уваги різних користувачів облікової інформації.  

Дослідження питань відображення нарахування ЄСВ у звітності 

розглядались у роботах таких науковців, як: Т. Мельник, В. Шарманська, 

О.Коблянська, В.Яценко, Б. Зайчук, Т. Масленников, Л. Василенко, 

Н.Внуков, А. Бабченко, О. Шуляк,  І. Бурденко. Ф. Бутинець, С. Кепіна, 

О.Левченко, Л. Мельянкова, Т. Мойсеєнко, А. Роговець, В. Сердюк, 

Л.Скороненко, П. Сук, Н. Ткаченко та інших.  

Метою статті є вивчення методики відображення єдиного соціального 

внеску у Звіті з ЄСВ щодо виплат працівникам підприємств.  

Відповідно до нормативного забезпечення, а саме  наказу Міністерства 

Фінансів від 11.04.2016 р. № 441(зі змінами від 07.09.2016 р. № 813) [1], 

внесено зміни, зокрема, до Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 [2]. Таким 

чином, внаслідок вищезазначених змін, Звіт з ЄСВ з жовтня 2016 р., та по 

сьогоднішній день, подається за оновленою формою. 

З січня 2017 року відповідно до Закону України Про Державний бюджет 

на 2017-й рік [3], установлена мінімальна заробітна плата в розмірі 3200,00 

грн. Зі збільшенням мінімальної зарплати до 3200 грн. надходження єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за 

січень - березень 2017 року, за даними Державної фіскальної служби України 

зросли на 8,8 млрд. грн. (+29,4%) порівняно з аналогічним періодом 2016 

року. 

Далі доцільно розглянути зміни нарахування та послідовність 
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заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) 

застрахованим особам» додатку 4 Звіту з ЄСВ в частині відображення 

нарахування ЄСВ на: заробітну плату та відпускні; перехідні відпускні; 

заробітну плату працівника за основним місцем роботи та зовнішнього 

сумісника; заробітну плату, розмір якої менший за мінімальний страховий 

внесок та відпустку без збереження заробітної плати.  

Заголовну частину таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної 

плати (доходу) застрахованим особам» додатку 4 Звіту по ЄСВ в наступних 

прикладах буде наведено без текстової частини (використовуватися будуть 

тільки номери стовпців) з метою спрощення. Вищезазначений звіт 

заповнюється за наступними реквізитами: реквізит 6 – відомість про 

громадянство застрахованої особи; реквізит 7 – стать застрахованої особи;  

реквізит 8 - ідентифікаційний код застрахованої особи; реквізит 9 - «код 

категорії ЗО»;  реквізит 10 - тип нарахувань; реквізит 11 - місяць і рік, за який 

проведено нарахування; реквізит 12 - прізвище, ім’я по батькові; реквізит 13 - 

кількість календарних днів тимчасової непрацездатності; реквізит 14 - 

кількість календарних днів без збереження заробітної плати; реквізит 15- 

кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом 

календарного звітного місяця; реквізит 16 – кількість календарних днів 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; реквізит 17 - загальна фактична 

сума нарахованої заробітної плати/доходу; реквізит 18 - сума нарахованої 

заробітної плати/доходу в межах максимальної величини, на яку 

нараховується ЄСВ; реквізит 19 - сума різниці між розміром мінімальної 

заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний 

місяць; реквізит 20 – сума утриманого ЄСВ за звітний місяць; реквізит 21 - 

сума нарахованого ЄСВ за звітний місяць; реквізит 22 - ознака наявності 

трудової книжки ; реквізит 23 - ознака наявності спец стажу; реквізит 24 - 

ознака неповного робочого часу;  реквізит 25 - ознака нового робочого місця. 

Для наочності розглянемо порядок відображення нарахування заробітної 

плати працівника разом з відпускними. Так, працівник підприємства 
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Олексієнко Ольга Олегівна (ІПН 1234567890) із 6 лютого 2017 року йде у 

відпустку на 14 календарних днів (далі 14 к. д.). Відпускні їй нараховано та 

виплачено в розмірі 2000,00 грн. Заробітна плата за відпрацьовані дні лютого 

2017 р. становить 1300,00 грн. У табл. 1 відображено вищезазначені 

нарахування. 

Таблиця 1. Відомості про нарахування заробітної плати працівника разом 

з відпускними 

№ 

з/п 

6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20 22 24 

грн. коп. 

 

12 

14 16 18 21 23 25 

грн. коп. грн. коп. 

1 1 0 1234567890 1  02 2017  28 1300 00   1 0 

Олексій Ольга Олегівна     286 00 0 0 

2 1 0 1234567890 1 10 02 2017   2000 00   1 0 

Олексій Ольга Олегівна     440 00 0 0 

Далі розглянемо порядок нарахування заробітної плати сумісникам та 

відображення у звітності з ЄСВ цієї господарської операції. Заробітна плата 

працівника за основним місцем роботи підприємства Олексій Ольги Олегівни 

(ІПН 12345670890) за лютий 2017 р. становить 3200,00 грн. Оклад 

працівника Білик Сергія Анатолійовича (ІПН 0987654321), який працює за 

зовнішнім сумісництвом на 0,5 ставки на підприємстві за лютий 2017 р. 

становить 1 600,00 грн. Відобразимо вищенаведені нарахування у табл. 2.  

Цікавим моментом і для бухгалтера і для перевіряючих є «перехідні» 

відпускні. Працівник підприємства Олексій Ольга Олегівна (ІПН 123456789) 

йде у чергову відпустку з 20 лютого 2017 р. по 10 березня 2017 р. Відпускні в 

загальній сумі 4000,00 грн. їй виплачено в лютому 2017 р. Сума відпускних, 

яка припадає на лютий 2017 р., становить 2095,00 грн., на березень 2017 р. ‒ 

1905,00 грн. Її заробітна плата за лютий 2017 р. становила 2260,00 грн. У 

табл. 3 відображено вищенаведені нарахування згідно вимог звітності з ЄСВ. 

Таблиця 2. Відомості про нарахування заробітної плати працівника за 

основним місцем роботи та за зовнішнім сумісництвом 

 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20 22 24 
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з/п грн коп 

12 14 16 18 21 23 25 

грн коп грн коп 

1 1 0 1234567890 1  02 2017  28 3200 00   1 0 

Олексій Ольга Олегівна     704 00 0 0 

2 1 1 0987654321 2  02 2017  28 1600 00   0 1 

Білик Сергій Анатолійович     352 00 0 0 

Таблиця 3. Відомості про нарахування заробітної плати працівника та 

«перехідні» відпускні 

5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20 22 24 

грн коп 

 

12 

14 16 18 21 23 25 

грн коп грн коп 

1 1 0 1234567890 1  02 2017  28 2260 00   1 0 

Олексій Ольга Олегівна     497 20 0 0 

2 1 0 1234567890 1 10 02 2017   2095 00    1 0 

Олексій Ольга Олегівна      460 90 0 0 

3 1 0 1234567890 1 10 03 2017   1905 00   1 0 

Олексій Ольга Олегівна     419 10 0 0 

 

Не менш цікавим моментом є відпустка без збереження заробітної 

плати та посадовий оклад, нижче рівня мінімальної заробітної плати. 

Припустимо, що з 6 по 17 березня 2017 р. працівник Олексій Ольга Олегівна 

(ІПН 0987654321) перебувала у відпустці без збереження заробітної плати за 

сімейними обставинами. За фактично відпрацьований час березня 2017 р. їй 

була нарахована заробітна плата в сумі 18000,00 грн. Відобразимо 

вищенаведені нарахування в табл. 4.  

Таблиця 4. Відомості про нарахування заробітної плати працівника та 

відпускні без збереження заробітної плати 

5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20 22 24 

грн коп 

 

12 

14 16 18 21 23 25 

грн коп грн коп 

1 1 1 0987654321 1  03 2017  31 1800 00   1 0 

Олексій Ольга Олегівна 12    396 00 0 0 

2 1 1 0987654321 1 13 03 2017     1400.00   1 0 
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Олексій Ольга Олегівна     308 00 0 0 

 

Постійні зміни у нормативно-правовій базі щодо обліку нарахування, 

сплати та декларування єдиного соціального внеску, вимагають від сучасного 

бухгалтера своєчасного здійснення уточнень, як у порядку його обліку так і 

при відображенні інформації про такі розрахунки у звітності підприємства. 

Вагоме місце в системі звітності по ЄСВ належить послідовності 

відображення показників щодо нарахувань ЄСВ на заробітну плату, 

допомогу з тимчасової непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, 

перехідних відпускних, тощо [4]. 

Провівши дослідження, можна з впевненістю стверджувати, що 

правильність заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» Додатку 4 

«Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до органів доходів і зборів» має дуже велике значення для 

роботодавців та найманих працівників. Оскільки від правильності 

заповнення вищезазначених звітів залежить не тільки страховий стаж 

працівника, але й унеможливлення  накладання  штрафних санкцій на 

роботодавця з боку фіскальних служб.  
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УДК 336.274.53:657 

Кондратюк І.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті обґрунтувано необхідність в розробці теоретичних і методичних 

положень, спрямованих на вдосконалення інформаційного забезпечення 

управління поточними зобов’язаннями.   

Ключові слова: поточні зобов’язання, кредиторська заборгованість, 

первинний облік, синтетичний та аналітичний облік, облікова політика, 

аналіз, управління. 

В умовах сучасної фінансової кризи що в економіці України, гостро 

постає питання розрахункових відносин між суб’єктами господарської 

діяльності. Порушення платіжно-розрахункової дисципліни призводить до 

накопичення зобов’язань, знецінення грошових коштів для кредиторів та, 

відповідно, до погіршення фінансового стану підприємств в цілому. 

Вирішення окресленої проблеми не можливе без ефективного управління 

поточними зобов’язаннями. Прийняття управлінських рішень повністю 

базується на основі інформації про поточні зобов’язання, сформованої  у 

системі бухгалтерського обліку.  

Дослідженню цих проблем присвятили свої роботи вітчизняні та 
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зарубіжні вчені, такі як Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, О.О.Василик, 

А.М.Герасимович, С.Ф.Голов, В.В.Головач, Н.М.Грабова, Р.Грачова, В.М. 

Івахненко, Л.М. Кіндрацька,  В.В.Ковальов, М.М. Коцупатрий, М.В. 

Кужельний, А.М. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський, О.П. Кундря-Висоцька, 

І.Д.  Лазаришина, М.С. Пушкар, М.Л. П’ятов, Г.В. Савицька, С.В. Свірко,  

В.В. Сопко,  Л.В. Чижевська,   М.Г.Чумаченко та ін. 

Проведене дослідження наукових праць провідних вчених-економістів 

свідчить про те, що окремі попри активну увагу до даної тематики, все ж 

залишається низка дискусійних запитань, зокрема в частині аспектів 

класифікації,  оцінки, методики обліку поточних зобов’язань, які  потребують 

пильної уваги та подальшого уточнення.  

Отже, необхідність теоретичного обґрунтування й розробки системи 

інформаційного забезпечення управління поточними зобов’язаннями 

підприємства зумовили вибір наукової статті та її актуальність.  

Очевидним є й те, що економічна категорія «зобов’язання» значно 

ширша, ніж  поняття «кредиторська заборгованість».  

У результаті проведеного наукового дослідження виділено вісім 

основних  класифікаційних ознак поточних зобов’язань (рис.1). Автором 

запропоновано відображення  зобов’язань в балансі за ознаками: балансові та  

позабалансові, задля забезпечення подальшого контролю за виконанням 

зобов’язань відповідно до  договорів та прогностичного аналізу зміни джерел 

утворення активів підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікаційні ознаки поточних зобов’язань [3].  
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Оцінюючи зміст і порядок формування показників у пасиві балансу за 

вимогами GAAP ми пропонуємо дещо змінити структуру пасиву балансу, яка 

складатиметься з чотирьох розділів: розділ 1 «Поточні зобов’язання»; розділ 

2 «Забезпечення наступних витрат і платежів»; розділ 3 «Довгострокові 

зобов’язання»; розділ 4 «Власний капітал». Запропонована структура 

дозволяє розміщувати статті пасиву балансу в порядку зростання строків їх 

погашення, що, відповідно, надає пріоритету кредиторам в порівнянні з  

власниками в частині задоволення вимог щодо зобов’язань підприємства, а 

також дозволить поліпшити інформаційне забезпечення аналізу 

платоспроможності підприємства. З огляду на це, активи в балансі варто 

розміщувати в порядку зниження їх ліквідності.  

Виходячи із ступеня зацікавленості користувачів інформацію про 

поточні зобов’язання в розрізі запропонованих  класифікаційних ознак варто  

представляти у фінансовій звітності в узагальненому вигляді та  

розгорнутому вигляді. Узагальнено слід наводити  загальну суму поточних 

зобов’язань, їх суму у межах строку погашення, суму прострочених  боргів, 

що були списані протягом року і т. ін. Таку інформацію варто 

розшифровувати окремими показниками в  окремому розділі Приміток до 

річної фінансової звітності.   

Також в ході нашого дослідження обліку поточних зобов’язань 

встановлено  недосконалість даного процесу в межах спрощеної та 

простої форм бухгалтерського обліку. Формування інформації про поточні 

зобов’язання в обліку суб’єктами малого підприємництва (за допомогою 

спрощеного Плану рахунків) проводиться узагальнено, що нівелює 

вагомість даної інформації для подальшого управління поточними 

зобов’язаннями. З огляду на це, доцільність вбачається розробка робочого 

плану рахунків для окремих підприємств, який буде  враховувати 

специфіку їх діяльності. 

Формування інформації, необхідної для управління поточними 

зобов’язаннями, здійснюється на основі первинних документів. Значна 
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частина поточних зобов’язань, таких як одержання кредиту, товарів, робіт, 

послуг, розрахунків векселями виданими, супроводжується складанням 

договорів між зацікавленими особами [5]. В сучасних умовах 

господарювання більшість зобов’язань за договорами в теорії та практиці 

національного бухгалтерського обліку не пов’язана з обліком поточних 

зобов’язань. Водночас наявність оформленого договору як юридичної основи 

господарських операцій з обліку поточних зобов’язань убезпечує 

підприємство від негативних наслідків фінансового характеру, а саме 

виникнення додаткових поточних зобов’язань у вигляді штрафних санкцій, 

пені тощо [3].  

Однією з умов виконання договору є вид розрахунків: передоплата, 

часткова передоплата (аванс) або оплата після одержання товарів, робіт, 

послуг. Це важливий момент у розрахунках між постачальником та 

покупцем, оскільки існують розбіжності в порядку визнання доходів і витрат 

у фінансовому обліку та податкових розрахунках [2]. Тому для спрощення 

визнання події (перша чи друга) в накладній, товарно-транспортній 

накладній, накладній на відпуск товарно-матеріальних цінностей, акті на 

приймання робіт, послуг запропоновано ввести додатковий реквізит «Вид 

розрахунків». У разі одержання постачальником передоплати або авансу в 

цьому реквізиті вказується дата надходження грошових коштів від покупця, а 

в разі оплати після одержання товару   форма здійснення розрахунків [4].  

Для забезпечення облікових принципів та якісних характеристик 

облікової інформації про поточні зобов’язання,  вважаємо за  доцільне 

використовувати оцінку зобов’язань за справедливою вартістю, що 

відповідає їх економічному змісту. Це випливає з проблеми суттєвого 

часового лагу між виникненням й оплатою боргу.  Також така 

необхідність зумовлена нестабільністю грошової одиниці та цін і втратою 

частини прибутку від несвоєчасної оплати дебіторами заборгованості за 

отримані товари, роботи, послуги. В разі одержання знижок під час 

придбання товарів, робіт, послуг при достроковій та своєчасній оплаті 
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необхідність застосування оцінки поточних зобов’язань за справедливою 

вартістю є нагальною [4].  

Так як зобов’язання, що передбачаються до виконання згідно з 

укладеними договорами, не знаходять відображення в обліку, пропонуємо їх 

відображати як зобов’язання за договорами на позабалансових рахунках, що 

дозволить  підвищити контроль за їх виконанням і убезпечить підприємство 

від додаткових  витрат через невиконання або несвоєчасне виконання таких 

зобов’язань. 

Контроль за виконанням зобов’язань за договорами дозволять 

забезпечити пропоновані  позабалансові рахунки 03 «Контракті 

зобов’язання» та 05 «Гарантії та забезпечення надані». 

Повнота будь-якої облікової інформації забезпечується системою 

якісного ведення первинних документів та облікових регістрів. З метою 

всебічного контролю стану розрахунків підприємств варто переглянути 

існуючу практику первинного обліку та вдосконалити низку первинних 

документів, що супроводжують передачу прав власності та розширити їх  

додатковими реквізитами. Також обґрунтовано  потребує зміни частина 

документів, що супроводжують процес проведення інвентаризації 

розрахунків задля забезпечення  формування необхідної та достовірної 

інформації в процесі контролю й управління поточними зобов’язаннями.  

Оскільки реальна величина зобов’язання ввесь час змінюється і його 

економічна  суть значно ширша юридичної, вважаємо за доцільне  проводити 

оцінювання поточних зобов’язань виключно за справедливою вартістю за 

наступними напрямами: нарощування вартості таких зобов’язань (при 

простроченні строку погашення зобов’язань) та дисконтування зобов’язань (в 

разі надання знижок постачальником). Вважаємо, що дані пропозиції 

дозволять забезпечити орієнтовно якісний підхід до формування достовірної 

інформації про поточні зобов’язання в умовах антикризового управління 

сучасними вітчизняними підприємствами. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ТОВАРНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В статті обґрунтовано теоретичний підхід до дослідження формування 

стратегії товарної диверсифікації діяльності торговельного підприємства. 

Визначено практичні підходи та методичні засади реалізації зазначеної 

стратегії. 

Ключові слова:стратегія, товарна диверсифікація, асортиментна 

політика, структура асортименту, конкуренція, сегмент. 

Кожен суб’єкт господарювання прагне здійснювати ефективну 

господарську діяльність, спрямовану на поступовий розвиток, забезпечуючи 

при цьому конкурентоспроможність. Відповідно до цілей господарювання та 

стану ресурсного забезпечення, підприємства розробляють та запроваджують 

різноманітні конкурентні стратегії розвитку. Проте, у більшості випадків, не 
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враховується стан споживчого ринку, а саме ринкові чинники, які суттєво 

впливають на реалізацію стратегії розвитку та ефективне функціонування 

суб’єктів господарювання. На споживчому ринку функціонує значна 

чисельність суб’єктів господарювання, вагоме місце при цьому займають 

торговельні підприємства, які також орієнтуються на відповідну стратегію, 

виходячи із рівня конкуренції, сегментів споживачів та їх платоспроможного 

попиту, ефективності використання ресурсного потенціалу тощо. 

Враховуючи зростання конкуренції на споживчому ринку, коливання 

економічної кон’юнктури, негативний вплив чинників зовнішнього 

середовища, назріла нагальна необхідність удосконалення механізмів 

формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. В економічній літературі 

існують публікації, які присвячені дослідженню проблем обґрунтування 

стратегій розвитку торговельних підприємств, серед них чільне місце 

посідають роботи С. Алєксєєва, М. Бєлєцького, О. Бондаренко, Н. 

Казмерчук-Палащиної, Л. Мулярчук, О Нікітіної, А. Савчук, І Севрук, Н. 

Сичової , В. Фадєєва, Л. Фролової, Н. Яцевич тощо. Більшість провідних 

науковців розглядають механізми формування стратегій розвитку з 

теоретичних та методичних підходів [3; 5], ресурсного забезпечення та 

використання стратегічного управління й маркетингу. У наукових працях 

здійснюється ґрунтовний аналіз проблеми дослідження з використанням 

різних наукових підходів, іноземного досвіду вирішення поставлених завдань 

та висловлюється авторська думка щодо перспектив удосконалення 

механізмів реалізації стратегій розвитку. Виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми. На наш погляд, з наукової точки зору 

залишаються малодослідженими проблеми щодо врахування, при 

обґрунтуванні стратегії розвитку торговельних підприємств, чинників 

внутрішнього і зовнішнього впливу на господарську діяльність, можливостей 

та спроможностей ресурсного потенціалу вчасно адаптуватися до змін 

економічної кон’юнктури, стану споживчого ринку та конкуренції на ньому, 
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а також застосування сучасних методів планування й прогнозування 

споживчих та економічних показників. У межах зазначеної проблеми щодо 

механізмів реалізації стратегії розвитку доцільно передбачити напрями та 

засоби коригування етапів впровадження відповідних організаційно-

економічних змін на торговельних підприємствах. Постановка завдання. 

Метою статті є обґрунтування стратегій розвитку торговельних підприємств 

за рахунок дослідження основних підходів до забезпечення розвитку 

суб’єктів господарювання, розгляду базових стратегій розвитку із 

застосуванням відповідних критеріїв впливу, розробки алгоритму 

формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств, 

враховуючи стан споживчого ринку, систему прогнозування та ресурсне 

забезпечення суб’єктів господарювання. Виклад основного матеріалу 

дослідження. Під стратегією розвитку торговельних підприємств ми 

розуміємо здатність суб’єкта господарювання здійснювати стабільну 

господарську діяльність відповідно до запланованих цілей шляхом 

ефективного формування та використання ресурсів, враховуючи 

платоспроможний попит та швидкозростаючі потреби споживачів, а також 

адаптації до умов ринкового оточення та забезпечення 

конкурентоспроможності на споживчому ринку. При обґрунтуванні стратегії 

розвитку торговельних підприємств варто звернути увагу на види розвитку 

суб’єкта господарювання. В науковій літературі виокремлюють наступні 

види розвитку підприємства: конвергенційний, що включає як зовнішню, так 

і внутрішню адаптацію підприємства до умов його діяльності, що 

змінюються; дивергенційний розвиток є складовою частиною еволюційного 

типу розвитку, але відповідає класу регресивного розвитку, характеризується 

неможливістю системи менеджменту здійснювати адаптивні регулюючі 

впливи на діяльність підприємства через недостатність або відсутність 

відповідного ресурсного забезпечення і потенціалу розвитку; 

синхронізований розвиток, який зумовлений наявністю загального 

динамічного циклу розвитку підприємства; десинхронізований розвиток є 
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антиподом синхронізованого розвитку і характеризується неузгодженістю 

стану господарювання підприємства і зовнішнього середовища або основних 

сфер життєдіяльності підприємства. У менеджменті отримали поширення 

поняття «сталий розвиток підприємства», «керований розвиток 

підприємства», «організаційний розвиток». Для обґрунтування стратегій 

розвитку торговельних підприємств, а також формування механізмів їх 

розробки та реалізації, визначимо найбільш узагальнені стратегії розвитку. 

М. Портер виокремлює три основні види стратегій розвитку підприємства: 

стратегія зростання (розвитку) – відображає намір підприємства збільшувати 

обсяги діяльності, чистого прибутку, капіталовкладень; стратегія стабілізації 

(сталості) – характеризує прагнення підприємства зберегти досягнуті обсяги 

діяльності в умовах суттєвої нестабільності обсягів реалізації і чистого 

прибутку; стратегія виживання (скорочення) – захисна стратегія в умовах 

глибокої кризи діяльності підприємства. Виходячи із вищезазначених видів 

стратегій зростання, переважна їх більшість орієнтована на ринок, товар, 

технології, галузь, положення підприємства у середині галузі. Враховуючи 

специфіку торговельної сфери та місце підприємств на споживчому ринку, 

проведемо характеристику базових стратегій розвитку для торговельних 

підприємств (табл. 1). Виходячи з інформації, представленої у табл. 1, 

більшість стратегій розвитку торговельних підприємств орієнтовані на 

збереження існуючих сегментів реалізації товарів на споживчому ринку, а за 

рахунок використання сприятливого положення чи можливостей ресурсного 

забезпечення, торговельні підприємства прагнуть його розширити. Важливим 

аспектом при цьому є опрацювання напрямів розвитку торговельних 

підприємств. У разі зміни платоспроможного попиту споживачів та їх потреб 

торговельні підприємства зможуть реалізувати стратегії розвитку за рахунок 

удосконалення товарного асортименту, організації якісного торговельного 

обслуговування, надання гарантійного та післягарантійного сервісу, 

постачання товарів до споживача, гнучкої цінової політики. Вагоме місце у 

стратегії розвитку торговельних підприємств займають технології, які 
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представлені інноваційними рішеннями забезпечення ефективності процесу 

торгівлі, логістики, інформаційного забезпечення, управління 

взаємовідносинами зі споживачами тощо. Зміна положення торговельного 

підприємства у середині галузі зумовлює вибір тієї чи іншої стратегії 

розвитку. Розширення меж діяльності торговельного підприємства на 

споживчому ринку досягається за рахунок ефективності формування 

організаційно- економічних зв’язків із постачальниками товарних ресурсів, 

географії місця розташування шляхом створення торговельних мереж, 

запровадження нових форматів торгівлі, застосовування сучасних 

маркетингових засобів, спрямованих на лояльність зі сторони споживачів, що 

у цілому дозволяє забезпечити розвиток торговельних підприємств на 

споживчому ринку. алгоритм формування та реалізації стратегій розвитку 

торговельного підприємства охоплює вісім етапів, за результатами яких 

суб’єкти торговельної сфери матимуть змогу здійснити якісний моніторинг 

внутрішнього і зовнішнього середовища господарювання, провести 

діагностику ефективності ресурсного забезпечення, сформувати стратегічні 

цілі та завдання, використати систему прогнозування, опрацювати 

стратегічні альтернативи та обрати оптимальні стратегії розвитку, 

сформувати Етап 1 Моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища 

торговельного підприємства (виявлення сильних та слабких сторін, 

можливостей і загроз) Етап 2 Діагностика ресурсного забезпечення 

торговельного підприємства (оцінка можливостей та спроможностей 

елементів потенціалу) Етап 3 Формування цілей і завдань щодо напрямів 

розвитку торговельного підприємства Етап 4 Здійснення прогнозування щодо 

ресурсного забезпечення, тенденцій розвитку внутрішньої торгівлі, питомої 

ваги на споживчому ринку, рівня платоспроможного попиту та потреб 

споживачів тощо Етап 5 Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегій 

розвитку торговельного підприємства («стратегічний набір», стратегії 

напрямів господарювання) Етап 6 Формування моделі розвитку 

торговельного підприємства, визначення стадій і фаз циклу розвитку Етап 7 
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Запровадження стратегій розвитку торговельного підприємства Етап 8 

Контроль за реалізацією стратегій розвитку торговельного підприємства 

(моніторинг, контролювання, коригування, стратегічне управління) 

ефективну модель розвитку та визначити послідовність запровадження 

стратегій, забезпечити контроль за її впровадженням, застосовуючи 

корегувальні дії та стратегічне управління. Для забезпечення ефективного 

формування та реалізації стратегій розвитку, торговельні підприємства 

мають дотримуватися низку принципів, а саме: чітке визначення потенційних 

можливостей для розвитку; перманентний моніторинг споживчого ринку; 

наявність фінансового забезпечення реалізації стратегій розвитку; 

формування напрямів мотивації персоналу щодо ефективної розробки та 

впровадження стратегій розвитку; позитивний імідж торговельного 

підприємства (ідентифікація за брендом); управління інноваційною 

діяльністю тощо. Виходячи із наведеної інформації, виокремлено ринкові, 

техніко- технологічні, організаційні, інноваційні та інформаційні механізми, 

які сприяють розробці та реалізації стратегій розвитку, а також спрямовані на 

ефективне функціонування торговельних підприємств у довготривалій 

перспективі та забезпечення конкурентоспроможності на споживчому ринку. 

Таким чином, у статті подається авторське бачення стратегії розвитку 

торговельних підприємств, проаналізовано види розвитку суб’єкта 

господарювання, охарактеризовано базові стратегії розвитку торговельних 

підприємств, запропоновано алгоритм та механізми формування і реалізації 

стратегій розвитку. За результатами дослідження можна зробити наступні 

висновки: стратегії розвитку торговельних підприємств розробляють з метою 

забезпечення їх ефективного функціонування та підвищення 

конкурентоспроможності на споживчому ринку; залежно від ринкового 

положення, товарного асортименту, інновацій, рівня конкуренції у галузі 

торговельні підприємства обирають відповідні стратегії розвитку; алгоритм 

формування та реалізації стратегій розвитку торговельного підприємства 

передбачає низку етапів, на яких розробляється оптимальна модель розвитку; 
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кожен механізм формування та реалізації стратегій розвитку торговельного 

підприємства характеризується функціональним напрямом, який 

спрямований на розробку та вибір оптимальної стратегії. Перспективи 

подальших розробок полягають у дослідженні конкурентних переваг 

торговельних підприємств як засобів ефективної реалізації стратегій 

розвитку. 
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УДК 265 

Костюк Н. М. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті запропоновано методи оцінки платоспроможності підприємств, 

обґрунтовано сутність понять «платоспроможність», «ліквідність», 
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наведено систему показників оцінки платоспроможності підприємства. 

Обґрунтовано особливості оцінки платоспроможності підприємств на 

сучасному етапі. 

Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, ділова активність, 

рентабельність, оборотність, ефективність.  

 Актуальність управління платоспроможністю підприємства на 

сучасному етапі розвитку економіки обумовлено необхідністю акумуляції 

значних обсягів грошових ресурсів для забезпечення нормального 

функціонування виробництва в умовах посилених інфляційних процесів, 

кризи платежів, нестабільності банківської системи, банкрутства ряду 

підприємств, масового безробіття, обмежень об'ємів виробничо-

господарської діяльності всіх секторів економіки України. При цьому 

підприємствам важливо не тільки забезпечити стійке поточне фінансове 

положення, але й створити умови для розширеного відтворення. Питання 

підвищення ефективності використання коштів на вітчизняних 

підприємствах, а також мобілізація різних джерел фінансування, з метою 

забезпечення ліквідності, платоспроможності, ділової активності і 

рентабельності діяльності, вимагають свого невідкладного вирішення. 

Вагомий внесок у розвиток питань управління платоспроможністю 

підприємства внесли такі відомі вчені-економісти, як: І. Бланк, П. Буніч, Р. 

Золотарьов, Дж. Кейнс, В. Ніколайчук, Е. Стоянова, Л. Сорокіна, М. 

Чумаченко, В. Шокун та ін. Проте, не дивлячись на значні результати 

наукових досліджень у сфері управління платоспроможністю підприємств, 

вимагає вдосконалення понятійний апарат, не визначені умови забезпечення 

платоспроможності, відсутній ефективний механізм управління 

платоспроможністю, зокрема вимагають наукового підходу його аналітична 

складова і формалізація процесів забезпечення платіжної дисципліни. Метою 

статті є удосконалення існуючих підходів щодо оцінки платоспроможності 

підприємств, що дозволять удосконалити рух грошових коштів на 

підприємстві, покращити його взаємовідносини з контрагентами та 
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поліпшити платіжну дисципліну. Постановка завдання. Здатність 

підприємства виконувати свої поточні і довгострокові зобов'язання у 

встановлені терміни і в повному об'ємі зумовлює його подальший розвиток в 

умовах дії конкуренції. Інакше підприємство може просто припинити свою 

діяльність. Безперервність діяльності суб'єкта господарювання припускає 

адекватне виконання ним певних зобов'язань. Це вказує на залежність 

функціонування підприємства від його платоспроможності, тобто 

своєчасного і повного погашення своїх зобов'язань: суб'єкти господарювання 

найчастіше припиняють свою діяльність через брак грошових коштів, тобто 

при недостатньому рівні платоспроможності, ніж при недостатній 

рентабельності. Тому найважливішою якісною характеристикою фінансового 

положення підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища і 

невизначеності є платоспроможність. Результати. Сутність поняття 

“платоспроможність” досліджується вченими впродовж декількох сторіч. 

Первинне значення даної категорії стосувалося фізичної особи як головного 

платника податків, при цьому враховувався його майновий стан і джерела 

сплати податків. Тягар оподаткування розподілявся відповідно до 

платоспроможності платника – за розміром доходу, об'ємом споживання і 

вартістю майна. Відомий вчений І. Озеров ще на початку ХХ сторіччя 

відзначав, що одним з наукових принципів оподаткування є правило, згідно 

якому платники повинні сплачувати податки відповідно своїй 

платоспроможності. З часом трактування цього поняття стало означати не 

тільки здатність платити податки, а ще й погашати виникаючі зобов'язання. 

Крім того, з розвитком економічних відносин і збільшенням числа 

господарюючих суб'єктів відбувся перехід до розгляду платоспроможності на 

рівні підприємства. З розвитком ринкових відносин знайшли широке 

застосування нові форми і методи господарювання, засновані на принципах 

комерційного розрахунку. В зв'язку з цим підприємства були змушені 

приділяти більшу увагу платоспроможності. Проте, не дивлячись на такий 

тривалий період вивчення суті платоспроможності, однозначне її тлумачення 
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в роботах вчених- економістів відсутнє. Ряд вчених-економістів 

ототожнюють поняття «платоспроможність» і «ліквідність», що не зовсім 

об'єктивне. Як наголошується в роботах М. Чумаченка, «це можливість 

підприємства перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх 

необхідних платежів». З цього визначення стає зрозуміло, що під ліквідністю 

підприємства слід розуміти не здатність підприємства своєчасно 

розраховуватися по своїх зобов'язаннями, а лише можливість перетворювати 

свої активи на гроші з метою виконання платежів. Етимологічно ліквідність 

походить від латинського (liquidus), що означає «рідкий, текучий» і його 

застосування для характеристики економічних процесів підкреслює здатність 

активів змінювати свою форму, перетворюючись в гроші (легко 

реалізовуваний, перетворюваний на готівку). Такі властивості активів 

встановлені в основу їх міжнародної класифікації: абсолютно ліквідні активи 

(грошові кошти і їх еквіваленти), оскільки вони завжди готові до здійснення 

платежів; добре ліквідні активи (короткострокові фінансові інвестиції, 

дебіторська заборгованість); якнайменше ліквідні активи (запаси: виробничі і 

готової продукції ); важко ліквідні активи (необоротні, довгострокові 

активи), для їх реалізації через їх високу вартість необхідний пошук 

специфічного покупця). Проте, в даній класифікації є певна умовність: 

завжди за відвантажену продукцію, роботи, послуги (дебіторська 

заборгованість) можна чекати швидшого надходження грошових коштів, ніж 

по запасах. На це впливає вид продукції і запасів, умови договору, 

платоспроможність покупця, економічна ситуація і інші чинники. Але логіка 

даної класифікації така: «дебітори» знаходяться ближче до отримання 

грошей, ніж «запаси». Це пов'язано з тим, що утворенню дебіторської 

заборгованості передували пошук покупця, укладення договору з ним, 

визначення умов оплати і ін., тоді як по «запасах» цього не було. Вивчення 

суті категорії «платоспроможність підприємства» показало, що істотний 

вплив на її величину надає вибір джерел фінансування майна підприємства, 

ефективність використання оборотних коштів, а також збалансованість 



1029 

грошових потоків підприємства. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне 

систему показників оцінки платоспроможності підприємства розглядати за 

трирівневим принципом До показників структури джерел фінансування 

майна підприємства відповідно до приведених вище офіційно діючих в 

Україні методик аналізу відносяться наступні показники: коефіцієнт 

фінансової автономії (фінансової незалежності), коефіцієнт фінансування, 

коефіцієнт фінансової стабільності (фінансової стійкості). До показників 

ефективності використання оборотних коштів підприємства відносяться такі 

показники як: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої 

ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності, 

робочий капітал (чисті оборотні активи). Також до даної групи показників 

відносяться коефіцієнти забезпеченості підприємства власними оборотними 

коштами, оборотності активів, дебіторської заборгованості, виробничих 

запасів, середній термін погашення дебіторської заборгованості, коефіцієнт 

рентабельності активів. Вважаємо за доцільне в рамках даної групи 

розглядати також: питому вагу оборотних активів в загальній вартості майна 

підприємства, високі темпи зростання якого свідчитимуть про прискорення 

оборотності активів і отримання додаткового доходу з кожним новим 

оборотом оборотних коштів, структуру оборотних активів з виділенням 

частки матеріальних оборотних коштів, дебіторської заборгованості і 

грошових коштів та їх еквівалентів. Особливий вплив на платоспроможність 

підприємства надає стан його платіжної дисципліни. У зв'язку з цим, 

вважаємо за необхідне особливу увагу при формуванні системи показників 

оцінки платоспроможності підприємства приділяти аналізу дебіторської 

заборгованості (вивчення її якості, тобто по те- рмінах утворення з 

виділенням в особливу категорію сумнівної і простроченої заборгованості; 

структури, тобто по основних групах дебіторів, а також її зіставлення з 

виручкою від реалізації, що дозволить визначити, яку частину виручки від 

реалізації підприємство одержує у вигляді відстрочення платежу). Оскільки 

платіжна дисципліна характеризується не тільки дебіторською, але й 
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кредиторською заборгованістю підприємства, необхідно також вивчити її 

структуру, якість і рівень співвідношення з собівартістю продукції. 

Найважливіше значення в системі показників оцінки платоспроможності 

підприємства відводиться показникам аналізу грошових потоків, оскільки 

вони точніше і об'єктивно характеризують його фінансовий стан. Основними 

об'єкт- ами аналізу виступають чистий грошовий потік від інвестиційної, 

фінансової і операційної діяльності, а також сукупний грошовий потік. З 

позиції фінансової стійкості необхідно, щоб чистий грошовий потік по 

операційній діяльності і су- купний потік завжди були позитивними. Чистий 

грошовий потік по інвестицій- ній діяльності не можна трактувати однаково, 

оскільки негативна його величи- на може свідчити про здійснені інвестиційні 

проекти, а позитивна – про повер- нення інвестованого капіталу. Чистий 

грошовий потік від фінансової діяльності відображає отримання або 

погашення банківських кредитів або залучення інших позикових джерел 

фінансування на умовах платності і поворотності. Тобто платоспроможність 

підприємства буде забезпечена за умови, що об'єм позитивного грошового 

потоку по всіх видах господарської діяльності (операційної, інвестиційної, 

фінансової) в певному періоді більше або рівний планованому об'єму 

негативного грошового потоку. Відповідно до міжнародних стандартів 

обліку і практики, що склалася, використовуються два основні методи 

розрахунку чистого грошового потоку – непрямі і прямі. Ці методи 

розрізняються між собою повнотою представлення даних про грошові 

потоки, початковою інформацією для розробки звітності і іншими 

параметрами. За операційною діяльністю базовим елементом розрахунку 

чистого гро- шового потоку непрямим методом виступає чистий прибуток, 

одержаний підп.- риємством в звітному періоді. Шляхом внесення 

відповідних коректив чистий прибуток перетвориться потім в показник 

чистого грошового потоку. Аналіз грошових потоків в абсолютному виразі 

повинен бути доповнений коефіцієнтним аналізом.  
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Таким чином, в сучасних умовах необхідно доповнити діючі методики і 

підходи до оцінки платоспроможності підприємства, розглянутими вище 

показниками грошових потоків. Їх необхідно закріпити в офіційно діючих 

методиках аналізу на рівні Міністерства фінансів України, Міністерства 

економіки України. 
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Глибокі перетворення української економіки, орієнтовані на формування 

ринкового механізму, поставили перед сучасною наукою і практикою 

управління промисловим підприємством нові завдання, що вимагають 

інтенсивного вивчення і нових практичних рішень. Ринкові регулятори 

конкуренції висувають перед підприємницькою діяльністю жорсткі умови і 

виступають двигуном науково-технічного прогресу. Це примушує крупні 

підприємства (в т.ч. коксохімічні) шукати нові форми ділового 

співробітництва з метою збереження та укріплення фінансової стійкості своєї 

діяльності. Але відсутність на підприємствах служб і підрозділів, основним 

завданням яких була б розробка стратегічних планів діяльності 

господарського суб'єкта на основі всебічного і повного аналізу та оцінки 

умов його діяльності, динаміки і спрямованості зміни тенденцій зовнішнього 

середовища; збереження, в більшості своїй, принципів діяльності відділів 

постачання і збуту, адаптованих до умов планово- централізованої 

економіки; відсутність кваліфікованих кадрів, здатних моделювати поведінку 

підприємство в сучасних умовах господарювання позначилися на 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників. У такій ситуації 

формування ефективної збутової політики підприємств є важливою 

проблемою, від рішення якої залежать фінансова стійкість і життєздатність 

сучасних промислових підприємств, адаптування їх до сучасних тенденцій 

розвитку та змін (вступ до СОТ), подолання ними наслідків фінансової кризи 

та їх вклад у розвиток економіки України в цілому. Тому збутова політика 

повинна відображати світовий досвід, особливості соціальної орієнтації 

економіки ХХІ сторіччя та будуватися на основі соціального підходу до 

ведення підприємницької діяльності. В умовах ринкової трансформації 

економіки України ефективність функціонування підприємств різних 

розмірів, галузей, організаційно- правових форм та форм власності залежить 

значною мірою від ефективності їх політики розподілу та збуту. 

Актуальність питань вдосконалення збутової діяльності підприємств 

обумовила інтерес до неї з боку вчених. Теоретичним і методологічним 
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аспектам даної проблеми присвячені праці таких закордонних і вітчизняних 

вчених як Котлер Ф., Портер М., Дойль П., Дейян А., Ламбен Ж.–Ж., Діхтль 

Є., Хершген Х., Акофф Р., Болт Г., Іванов Ю. Б., Перерва П. Г., Морозов М. 

А., Балабанова Л. В., Пан Л. В., Наумов В. М., Куденко Н. В., Чухрай Н. І., 

Павлова В. А., Мороз О. В., Костусев А. А., Бурцев В. В. та ін. На підставі 

аналізу сутності, структури та особливостей збутової діяльності у перехідній 

ринковій системі було з’ясовано теоретичні основи ефективного 

функціонування дистрибуційних систем підприємств. Визначено, що збутова 

система підприємства повинна інтегрувати в собі всі елементи, які 

забезпечують прибуткову реалізацію продукції. На збут продукції впливає 

велика кількість елементів зовнішнього і внутрішнього середовища, які 

формують робоче оточення організації. Основними елементами управління 

збутовою діяльністю є персонал, ціноутворення та канали розподілу. Збутову 

діяльність доцільно розглядати як складний процес, який включає в себе не 

лише заходи з формування каналів розподілу та торгівлі товарами і 

послугами, але і весь той комплекс дій, який забезпечує підвищення 

ефективності продажу, зокрема маркетингові комунікації. Досліджено суть, 

види і способи формування каналів розподілу. Аналіз управління збутовою 

діяльністю на різних рівнях каналів розподілу дав можливість виявити 

особливості збуту на виробничих підприємствах, у посередників і в 

роздрібній торгівлі. Виробничі підприємства створюють канали розподілу 

для своєї продукції і здійснюють маркетингову підтримку, посередники 

здійснюють дистрибуцію товарів для роздрібної торгівлі та інших видів 

посередників, а роздрібна торгівля реалізує продукцію кінцевому споживачу. 

Збутова діяльність залежить також від масштабів діяльності підприємства – 

чим менша територія збуту, тим простішою є дистрибуційна діяльність.  

Перш за все розберемося з самим поняттям «збутова політика». Слід 

зазначити, що термін «політика» зазвичай використовується як 

розширювальне поняття і характеризує скоріш певну сферу маркетингової 

діяльності. Наприклад, у розділі «Збутова політика» розглядаються категорії 
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«збут» і його роль у маркетингу, технологія збуту товарів. Але, строго 

кажучи, це не зовсім коректне використання даного терміну. Ще одне 

некоректне використання терміну «збутова політика» у розумінні поняття 

«збутова діяльність». На думку авторів даної статті, слід чітко розділяти ці 

два поняття. Тож, під збутом (збутовою діяльністю) слід розуміти комплекс 

процедур просування готової продукції на ринок (формування попиту, 

отримання і обробка замовлень, комплектація і підготовка продукції до 

відправки покупцям, відвантаження продукції на транспортний засіб і 

транспортування до місця продажу або призначення) і організацію 

розрахунків за неї (встановлення умов і здійснення процедур розрахунків з 

покупцями за відвантажену продукцію). Головна мета збуту — реалізація 

економічного інтересу виробника (отримання підприємницького прибутку) 

на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів [1]. Під 

збутовою політикою підприємства розуміємо комплекс принципів, методів та 

заходів, що використовується керівництвом для організації та управління 

збутовою діяльністю підприємства з метою забезпечення ефективних 

продажів товарів в межах визначених цільових ринків. Головна мета збутової 

політики – це максимальне задоволення платоспроможного попиту 

споживачів конкурентоспроможною продукцією задля отримання 

підприємницького прибутку в поточному періоді та в майбутньому, 

спрямоване на довготривалу ринкову стійкість організації через створення 

позитивного іміджу на ринку та визнання з боку громадськості. Основними 

складовими елементами збутової політики є наступні: 1) збутові стратегії 

маркетингу (особливо в частині позиціонування, яке частково складає 

аргументацію продажів); 2) принципи організації збутової діяльності; 3) 

регламентна політика (особливо в частині стимулювання збуту, що також 

відноситься до аргументації); 4) товарна політика; 5) цінова політика; 6) 

політика товароруху (розподілу) (принципи формування каналів просування 

товарів); 7) політика комерційного кредитування; 8) інкасаційна політика, під 

якою маються на увазі принципи в сфері погашення дебіторської 
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заборгованості; 9) політика транспортування; 10) організаційні аспекти збуту 

[2]. Основними принципами організації збутової діяльності будь-якого 

підприємства з рекомендаціями щодо підприємства коксохімічної 

промисловості: 1. Принцип економічності. Цей принцип визначає 

формування збутової політики з найменшими витратами ресурсів, проте не в 

збиток його раціональності і результативності. Зіставлення різних варіантів 

результатів і витрат на управління дає відповідь про його економічність. 2. 

Принцип плановості. Зміни повинні бути підготовлені, керовані і направлені 

на досягнення поставленої мети. Принцип розуміє під собою встановлення на 

певні періоди (річні, квартальні, місячні) напрямів і кількісних показників 

діяльності. План розглядається як комплекс економічних і соціальних 

завдань, які належить вирішити в майбутньому. 3. Принцип синергізму. Що 

означає, що номенклатура товарів, що випускаються, і послуг повинна бути 

внутрішньо зв'язана і окремі товари і види послуг повинні доповнювати один 

одного. Цей принцип забезпечує широку економію на масштабах діяльності 

підприємства за рахунок взаємної підтримки різних товарних груп або сфер 

господарської діяльності. 4. Принцип системності та комплексності. 

Системність означає необхідність використання системного аналізу. У 

формуванні збутової політики помилкове рішення може звести нанівець всю 

діяльність збутової системи, привести до її руйнування. Комплексність 

означає необхідність всестороннього охвату всієї збутової системи, облік всіх 

напрямів, всіх сторін діяльності, всіх особливостей. 5. Принцип соціальної 

відповідальності. Як відомо, соціальна відповідальність формується за 

рахунок суспільних очікувань. Останнім часом суспільні очікування, 

адресовані бізнесу, значно змінилися, в даний час суспільству стало не 

байдуже, як компанія веде свою діяльність, чим вона при цьому керується і 

як вона розпоряджається своїми доходами. Організація вельми активно і 

відкрито повинна діяти в таких сферах, як охорона місця існування, охорона 

праці, охорона здоров’я, захист прав громадян і споживачів. Тобто частину 

своїх доходів повинна обертати в благо громадян і суспільства, і робити це 
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відкрито, системно, масштабно і в актуальних напрямах. Існує багато 

проблем від діяльності підприємств коксохімічної промисловості, такі як 

загроза здоров’ю споживачів, що виходить на загальнонаціональний рівень, 

побоювання наявних негативних ефектів (для споживачів і співробітників), 

істотні наслідки для навколишнього середовища у разі виробництва і 

споживання продукції. Крім того, у рейтингу галузей промисловості, 

діяльність яких викликає побоювання з боку громадськості, хімічна 

промисловість посягає перше місце. Така громадська думка безпосередньо 

впливає на репутацію, імідж і на конкурентні переваги й інвестиційну 

привабливість промислових підприємств. Відповідно збутової діяльності 

соціальна відповідальність передбачає побудову всіх процедур збутової 

діяльності, задовольняючих існуючим соціальним цілям, соціальним 

стандартам і формуючих позитивний імідж по відношенню до 

досліджуваного підприємства. 6. Принцип стратегічної гнучкості. Дуже 

важлива гнучкість в досягненні мети або в збереженні стратегічних позицій 

компанії в цьому постійно змінному світі. Відповідно збуту коксохімічного 

підприємства цей принцип перш за все позначає пристосування до 

спеціальних побажань клієнтів. 7. Принцип адаптації до умов праці у СОТ. 

Використання принципу адаптації до умов, що змінюються, зовнішнього 

середовища. Вступ України до СОТ і вплив глобалізації економіки 

викликають глибокі соціально-економічні перетворення, що вимагають 

вирішення принципово нових завдань управління промисловим 

підприємством. Перед вітчизняними галузевими бізнес одиницями, 

діяльність яких спрямована на світові ринки, постають проблеми, пов’язані у 

першу чергу з обов’язковою міжнародною стандартизацією у рамках 

соціально-відповідального маркетингового управління. Багато зарубіжних 

підприємств ключовою умовою партнерства висувають відповідність 

контрагента особливим стандартам, метою яких є підтримка і регулювання 

соціальної відповідальності бізнесу (наприклад, стандартам ISO 14000 

«Системи управління навколишнім середовищем», ISO 9000 «Управління 
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якістю», SA 8000 «Соціальна відповідальність»). 8. Принцип ефективності. 

Цей принцип – вимога до обраної збутової політики забезпечувати високу 

результативність (прибутковість) функціонування підприємства. Його 

кількісна визначеність може виражатися через показники результативності 

діяльності. Розробляти збутову політику доцільно керівникам відділів збуту і 

маркетингу. Вони повинні погоджувати текст (проект) «Положення про 

збутову політику» з іншими керівниками організації. Збутова політика 

повинна розроблятися на кожен звітний рік, а будь-які зміни (доповнення) – 

оформлятися відповідним наказом. В цілях контролю за відповідністю 

окремих положень прийнятої збутової політики, швидко змінним внутрішнім 

і зовнішнім умовам і адекватного реагування організації на зміни ринкової 

кон'юнктури доцільно періодично (щомісячно або щокварталу залежно від 

розмірів організації і об'ємів реалізації) проводити робочі наради [1]. 

Реалізація запропонованих принципів збутової політики коксохімічного 

виробництва відповідає сучасній науковій думці щодо соціально-

відповідального маркетингу [3] і потребує розробки відповідних 

організаційних механізмів. Серед них безпосередньо враховуючих 

соціальний підхід і особливості збуту коксохімічного виробництва є система 

збалансованих показників і система CRM. В умовах фінансової кризи, для 

реалізації соціально-відповідальної поведінки, цілком доцільно 

використовувати систему CRM (Customer Relationship 

Management/управління взаємовідносинами з клієнтами) в процесі 

управління збутовою діяльністю підприємств. Вона представляє собою 

систему побудови взаємовідношень з клієнтами, інструменти для управління 

цими відношеннями, нарощування клієнтської бази, а також новий підхід до 

ведення бізнесу з абсолютною орієнтацією на клієнта. Необхідність в CRM-

рішенні виникає саме через вище вказані фактори, за яких вкрай необхідним 

є утримання існуючих та пошук нових споживачів продукції підприємств 

коксохімічної промисловості. Функціональність CRM-системи охоплює 

маркетинг, продажі і сервіс, підтримку клієнтів, аналіз даних, що відповідає 
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всім стадіям залучення клієнта-від укладання договору до наступного 

обслуговування. На технологічному рівні CRM-система представляє набір 

додатків, пов’язаних єдиною бізнес-логікою і інтегрованих у корпоративну 

інформаційну середу на основі єдиної бази даних. В основі CRM-накоплення 

і систематизація інформації для точного визначення «Хто наш прибутковий 

клієнт?». В більш загальному сенсі – це управління окремими функціями 

служби продажів і технології автоматизації цих функцій. Впровадження цієї 

системи вітчизняними підприємствами може надати такі ключові переваги 

[4]: 1. Збільшення об’єму продажів (середній показник – 10 % приросту 

продажів у рік на одного торгового представника на протязі перших трьох 

років після впровадження системи); 2. Збільшення проценту виграних 

операцій (середній показник – 5 % на протязі перших трьох років); 3. 

Збільшення маржі (середній показник – 1 – 3 % на угоду на протязі перших 

трьох років); 4. Зниження адміністративних витрат на продажі і маркетинг 

(на 10 % протягом перших трьох років). Починаючи з кінця ХХ сторіччя 

змінюється характер конкуренції. На зміну промислової конкуренції 

приходить інформаційна конкуренція. Це потребує нових можливостей для 

досягнення успіху підприємства. У загальній сумі активів підприємства все 

більше нематеріальних. Підприємству, що працює в умовах інформаційної 

конкуренції, необхідні нові види продукції, вихід на світові ринки. 

Традиційні фінансові показники не завжди враховують сучасні умови ділової 

середи, вони відображають стан підприємства у минулих періодах. 

Менеджерам необхідна звітність, яка б відповідала би потребам 

сьогоднішнього дня. Збалансована система показників стає тим 

інструментом, за допомогою якого підприємство може оцінити результат 

діяльності та реалізувати стратегію. Збалансовану систему показників можна 

розглядати як систему стратегічного управління та контролю. Сьогодні 

система допомагає вирішувати проблеми ефективної реалізації стратегії 

підприємства. А це, мабуть, найбільш важке завдання – реалізувати 

стратегію. Збалансована система показників дозволяє проводити всебічний 
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аналіз роботи підприємства. Систему можна розглядати як джерело 

розповсюдження інформації, що саме по собі дуже важливо. Збалансовану 

систему показників може бути найкращим інструментом впровадження в 

життя принципів соціальної політики відносно клієнтів та персоналу. Вона 

представляє собою відомість по чотирьом складовим: фінансова перспектива, 

клієнтська перспектива, виробнича перспектива та перспектива навчання та 

зросту. Кожна складова, у свою чергу, переслідує певні цілі і 

характеризується певними показниками, які мають бути вимірювані та 

контрольовані. Розглянемо відомість збалансованих показників [5]: 1. 

Фінансова складова відображає традиційні фінансові показники діяльності. 

Це такі, як рентабельність продукції, рентабельність власного капіталу, 

чистий грошовий потік, чистий прибуток та інші. 2. Клієнтська складова 

припускає такі показники, які характеризували би лояльність клієнтів. 

Наприклад, ринкова доля може вимірюватися в одиницях надходжень від 

реалізації, кількості реалізованої продукції чи кількості споживачів. 3. 

Клієнтська перспектива може характеризуватися таким показником, як 

утримання вже існуючих клієнтів. Цей показник може вимірюватися у 

середній тривалості взаємодії. Крім того, клієнтська лояльність може бути 

виміряна кількістю нових клієнтів. Тут може бути використано такий 

показник, як кількість реалізованої продукції новим споживачам. 4. Ступінь 

задоволення клієнтів може бути визначено шляхом вивчення листів з 

жалобами, побажаннями чи пропозиціями. 5. Складова внутрішніх бізнес-

процесів визначає ті процеси, що дуже важливі для успіху підприємства, 

тобто для задоволення клієнтів та задоволення клієнтів і отримання у 

результаті діяльності підприємства прибутку. Такими внутрішніми бізнес-

процесами є процеси інновацій, операційні процеси та процеси після 

продажного обслуговування. 6. Остання складова збалансованої системи 

показників – це перспектива навчання та зросту. Відповісти на питання: «Що 

може послужити джерелом високих результатів по внутрішнім бізнес- 

процесам, задоволенню клієнтів, а в результаті і акціонерів?» може остання 
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складова системи – це основа успіху трьох інших складових. Автори даної 

системи Р. Каплан та Д. Нортон визначили три головні категорії, які 

дозволяють досягти цілей навчання та росту: підготовка робітників, 

характеристики інформаційної системи, мотивація, наділення робітників 

повноваженнями та забезпечення узгодженості. Ну і звісно, сама назва даної 

системи каже нам, що в ній має дотримуватись баланс між фінансовими та не 

фінансовими показниками. Впровадження і розробка збалансованої системи 

показників – процес складний і достатньо тривалий, крім того, потребує 

уваги і підтримки з боку керівництва та співробітників і передбачає роботу 

менеджерів у 2 етапи: 1) розробка і провадження системи; 2) супровід та 

обслуговування системи. Досвід використання даної системи багатьма 

успішними компаніями показує, що для кожної галузі та компанії свої 

особливості, що залежать від ресурсів та конкурентного положення. Тож для 

коксохімічної галузі є свої особливості, що мають бути враховані при 

розробці даної системи, а саме: 1) залежність від металургійної галузі; 2) 

вступ до СОТ, пов’язане з цим загострення конкуренції та звуження ринку 

збуту вітчизняних товарів через проникнення імпорту більш якісного та 

дешевого; 3) забруднення навколишнього середовища та негативний вплив 

на навколишнє середовище; 4) слабке використання інновацій та застарілі 

основні фонди; 5) залежність галузі від кон'юнктури на зовнішніх ринках і 

слабка конкурентоспроможність; 6) низька продуктивність праці і мотивація, 

обумовлені не тільки проблемою щодо низької заробітної платні 

виробничого і допоміжного персоналу, але і невирішеними проблемами 

змісту соціальної сфери, яка знаходиться на балансі підприємств; проблема 

браку кваліфікованих інженерних кадрів, технологів; 7) подорожчання 

сировинних ресурсів; 8) сучасна фінансова криза; 9) протекціоністські заходи 

стосовно хімічної продукції українського походження. Перехід до ринкових 

умов господарювання вимагає розробки та вибору стратегії управління 

збутовою діяльністю. При розробці збутових стратегій особливу увагу 

доцільно приділяти таким чинникам робочого середовища: постачальникам, 
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наявним і потенційним конкурентам, виробникам товарів- замінників, 

покупцям, посередникам і торговельній інфраструктурі регіону. Одним з 

основних напрямків вдосконалення збутової політики є інтеграція 

маркетингових комунікацій у збутову систему. Це забезпечує взаємодію 

торгових підрозділів із спеціалізованими організаціями, які здійснюють 

розробку або передачу інформації. Іншим ефективним заходом для 

вдосконалення збутової політики підприємства і, як результат цього, 

підвищення ефективності його функціонування є впровадження 

інформаційної системи Customer Relation Management - система управління 

відношеннями із замовником. Її основна функція - дати вичерпну 

консультаційно-інформаційну довідку про продукцію, яка випускається, її 

технічні характеристики, асортимент, порівняльні характеристики, тарифи, 

цінову політику, акції, соціальні питання та інше. Отже, підприємства значну 

увагу повинні приділяти організації товарного руху від виробника продукції 

до споживача. Комерційний успіх підприємства багато в чому визначається 

тим, як вдало вибрані канали реалізації виготовлених товарів, форми і методи 

збуту. Результати дослідження можуть бути практично використані в 

різноманітних галузях виробництва або ж використовуватися як теоретична 

основа для подальших досліджень даної теми. Наукова новизна статті 

полягає в систематизації теоретичних основ з розробки збутової політики 

підприємства та розробці рекомендацій стосовно її вдосконалення.  

Список використаних джерел: 

1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: 

Пер. с англ. – 2-е ев. изд.–М.;СПб.:К.: Издательский дом "Вильямс", 2000. 

 2. Организация и стимулирование сбыта товара / Інтернет-портал для 

управлінців. — http://www.management.com.ua  

3. Збутова політика: розкіш чи незамінний інструмент?/Тетяна Волкова, 

м. Москва//«Круглий стіл», № 4(28) за квітень 2005 р.  

http://www.management.com.ua/


1042 

4. Болт Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. М.: 1991 

– 271с. 5. Грант Ст. Ефективне управління збутом: / Пер. з англ. – 

Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2002. - 192 с.  

6. Джоббер Д., Ланкастер Дж. Продажи и управление продажами. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 622 с. 7. Щербак В.Г. Маркетингова політика 

розподілу: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 176с 

 

УДК 657.4 

Котовська М. І. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Винницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Розглянуто основні елементи методики аудиту загальновиробничих витрат 

підприємства. Визначено завдання та джерела інформації аудиту. 

Охарактеризовано основні етапи аудиту загальновиробничих витрат 

підприємства. Акцентовано увагу на потребі використання аналітичних 

процедур в рамках аудиту загальновиробничих витрат. 

Ключові слова: аудит, методика аудиту,загальновиробничі витрат, 

розподіл витрат, аналітичні процедури.  

Витрати підприємства виступають вагомим фактором, що впливає на 

результат його функціонування. Із збільшенням витрат підприємство втрачає 

в обсязі чистого фінансового результату за рахунок того, що дані витрати не 

створюють додаткового фінансового результату. Із зменшенням витрат на 

підприємстві може відбутися скорочення обсягів діяльності, наслідком чого 

також є зменшення чистого фінансового результату. Саме тому, управління 

витратами, їх оптимізація виступають вагомими завданням системи 

сучасного менеджменту в підприємницькому середовищі. 

Загальновиробничі витрати є вагомою складовою загальної сукупності 

витрат будь-якого підприємства. Вони характеризуються специфікою обліку, 
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яка обумовлюється потребою їх розподілу відповідно до певної, 

обґрунтовано обраної бази розподілу, з метою включення до собівартості 

продукції.   

Аудит загальновиробничих витрат – це не лише спосіб перевірки 

правильності оцінки, обліку та включення витрат до собівартості продукції, 

але й спосіб визначення рівня управління витратами, оптимізації їх структури 

за рахунок сформованих за результатами аудиту висновків.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню методики аудиту 

загальновиробничих витрат присвятили праці такі науковці як Т. А. 

Бутинець, Н. Г. Виговська, Л. В. Гуцаленко, І. К. Дрозд, Є. В. Калюга, Дж. К. 

Лоббек, У. О. Марчук, Л. В. Нападовська, В. П. Пантелеєв, К. І. Редченко, Л. 

В. Рибалко, Дж. К. Робертсон, В. О. Шевчук та ін. 

Зазначені науковці зробили вагомий внесок в розвиток методики аудиту 

загальновиробничих витрат. Проте, подальших розвідок та досліджень 

потребує питання комплексного підходу до проведення аудиту 

загальновиробничих витрат із застосуванням як контрольних (аудиторських), 

так і аналітичних процедур. 

Мета публікації полягає у висвітлення основних положень методики 

аудиту загальновиробничих витрат із використанням аудиторських 

(контрольних) та аналітичних процедур. 

Загальновиробничі витрати підприємства – це вагома група витрат, до 

складу якої входять: 

- витрати на управління виробництвом; 

- амортизація основних засобів та нематеріальних активів 

загальновиробничого призначення; 

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, 

операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення; 

- витрати на вдосконалення технології й організації виробництва; 
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- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та 

інше утримання виробничих приміщень; 

- витрати на обслуговування виробничого процесу; 

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього 

природного середовища  [3]. 

Усі загальновиробничі витрати поділяються на постійні (витрати, що не 

змінюються або майже не змінюються із зміною обсягів діяльності 

підприємства) та змінні (витрати, що характеризуються тісним 

взаємозв’язком із обсягами діяльності підприємства та змінюються 

пропорційно останнім). Аудит загальновиробничих витрат проводиться із 

урахуванням особливостей складу та класифікації загальновиробничих 

витрат.  

Методика аудиту загальновиробничих витрат передбачає його 

проведення у розрізі складових елементів витрат, а також встановлення 

відхилень від нормативних та планових показників. В системі управління 

витратами вагоме значення має їх нормування з метою оптимізації витрат та 

мінімізації нераціонального використання. Саме тому вагомим напрямком 

аудиту загальновиробничих витрат є вивчення відповідності понесених 

витрат встановленим нормам та нормативам.  

Основними завданнями аудиту загальновиробничих витрат виступають 

наступні: 

- встановлення напрямків та об’єктів аудиту загальновиробничих витрат; 

- вивчення локальних нормативних актів, що регулюють питання обліку 

загальновиробничих витрат, встановлення їх відповідності вимогам чинного 

законодавства; 

- встановлення наявності на підприємстві постійно діючої 

інвентаризаційної комісії, вивчення термінів, порядку та результатів 

інвентаризації в частині, що стосується загальновиробничих витрат; 

- встановлення наявності матеріально відповідальних осіб та належного 

документального оформлення повної матеріальної відповідальності;  



1045 

- визначення законності та правомірності визнання витрат; 

-  встановлення правильності віднесення витрат до категорії 

загальновиробничих; 

- перевірка правильності документального оформлення операцій в ході 

яких виникають загальновиробничі витрати; 

- вивчення системи внутрішнього контролю загальновиробничих витрат 

підприємства; 

- перевірка правильності розподілу загальновиробничих витрат на 

постійні та змінні; 

- перевірка правильності розподілу постійних загальновиробничих 

витрат відповідно встановлених баз розподілу; 

- комплексна перевірка правильності формування собівартості продукції 

відповідного до обраного та закріпленого в наказі про облікову політику 

методу розподілу загальновиробничих витрат; 

- перевірка правильності відображення загальновиробничих витрат в 

звітності підприємства; 

- встановлення фактів непродуктивних втрат, втрат від браку, 

нераціональних витрат, витрат понад норми, визначення причини даних 

витрат; 

- формування інформації для вдосконалення процесів планування та 

бюджетування загальновиробничих витрат на наступні періоди. 

Вагомим завдання аудиту загальновиробничих витрат є співставлення 

бюджетів витрат діяльності за їх видами, напрямами та виявлення відхилень 

від цих бюджетів; визначення причин відхилень і коригування бюджетів із 

врахуванням конкретних даних контролю та перспектив наступного 

функціонування підприємства та його сегментів [1, с. 371].  

Джерелами інформації аудиту загальновиробничих витрат підприємства 

виступають: 

- бюджети, плани, прогнози обсягів загальновиробничих витрат; 
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- нормативно-правові акти, що регулюють питання обліку та контролю 

загальновиробничих витрат підприємства, внутрішні локальні нормативні 

акти; 

- інформація про облікову політику підприємства в частині 

загальновиробничих витрат; 

- первинні та зведені облікові документи й регістри аналітичного і 

синтетичного обліку загальновиробничих витрат підприємства; 

- оперативна бухгалтерська, статистична, управлінська, фінансова 

звітність підприємства.  

Аудит загальновиробничих витрат на підприємстві доцільно проводити 

в наступній послідовності: 

- організаційний етап (підготовка до проведення аудиту, формування 

плану та програми аудиту загальновиробничих витрат, визначення рівня 

ризику за результатами вивчення функціонування систем 

внутрішньогосподарського контролю та обліку на підприємстві); 

- перевірка елементів облікової політики щодо обліку та розподілу 

загальновиробничих витрат на предмет відповідності їх вимогам чинного 

законодавства; 

- перевірка відповідності обліку та розподілу загальновиробничих витрат 

встановленим нормам облікової політики; 

- перевірка первинних документів обліку загальновиробничих витрат за 

суттю, змістом; 

- перевірка правильності аналітичного та синтетичного обліку 

загальновиробничих витрат; 

- перевірка правильності, обґрунтованості та повноти включення 

загальновиробничих витрат підприємства у собівартість готової продукції; 

- перевірка правильності, обґрунтованості та повноти відображення 

загальновиробничих витрат  у звітності підприємства; 
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- аналіз загальновиробничих витрат підприємства у динаміці, вивчення 

їх структури, встановлення частки загальновиробничих витрат у собівартості 

продукції; 

- формування висновків за результатами аудиту загальновиробничих 

витрат підприємства. 

У запропонованому алгоритмі аудиту загальновиробничих витрат 

виділено аналітичний етап, що ґрунтується на аналітичних процедурах. Для 

визначення структури загальновиробничих витрат доцільно скористатися 

наступною моделлю (1) 

                                          Чзвві = ЗВВі / ЗВВз                                                                                    (1) 

Де, Чзвві – частка і-го виду загальновиробничих витрат в загальній 

величині загальновиробничих витрат, долі одиниці; 

ЗВВі – абсолютна величина і-го виду загальновиробничих витрат, тис. 

грн.; 

ЗВВз – загальна величина загальновиробничих витрат, тис. грн. 

За аналогічним алгоритмом визначається частка загальновиробничих 

витрат у собівартості продукції підприємства. Варто відзначити, що в раках 

аудиту загальновиробничих витрат підприємства не достатньо лише 

розрахувати аналітичні показники. Їх необхідно вивчити та сформувати 

висновки щодо: 

1. оптимальності структури загальновиробничих витрат підприємства; 

2. дотримання нормативів загальновиробничих витрат підприємства; 

3. вагомості впливу загальновиробничих витрат на величину 

собівартості продукції та загальну величину витрат підприємства; 

4. динаміки загальновиробничих витрат підприємства та сформованих 

тенденцій і потреби їх зміни. 

Висновки. Методика аудиту загальновиробничих витрат підприємства 

має будуватися на комплексному підході і передбачати вивчення законності, 

правильності відображення в документах, вірності розподілу 

загальновиробничих витрат. Аудит загальновиробничих витрат підприємства 
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обов’язково має передбачати використання аналітичних процедур, адже це 

збільшує рівень поінформованості щодо системи менеджменту витрат 

підприємства та дозволяє сформувати судження не лише щодо законності та 

правильності відображення інформації про витрати, але й щодо ефективності 

управління ними.  
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ведення контролю в бюджетних установах, розглянуто процес проведення 

ревізії бюджетних установ. Також проаналізовано важливість розроблення 
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Бюджетна система та бюджетний процес відіграють важливу роль в 

економіці держави і значно впливають на її внутрішній та зовнішній баланс, 

стан розвитку економічних процесів і стан сучасного забезпечення громадян. 

У зв’язку з цим виникає необхідність у забезпеченні своєчасного і повного 

надходження до бюджету, своєчасного фінансування заходів, передбачених у 

бюджеті, цільового напряму та ефективного використання засобів бюджету 

як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері, потрібна 

раціональна організація та методика обліку й контролю результатів 

виконання бюджету і кошторису доходів та витрат бюджетних установ. Тому 

вдосконалення виконання кошторису у бюджетній установі є актуальним і 

потребує детального вивчення. 

Актуальність даної теми зумовлена  тим, що для правильної та 

продуктивної роботи бюджетної установи необхідно контролювати цільове 

використання коштів. Без аналізу неможливо встановити факти порушень 

фінансово-гоподарських операцій та можливі ризики від їх здійснення. Тому 

при проведенні перевірки формування та виконання кошторису бюджетної 

установи є його всебічний аналіз. 

Важливу роль в управлінні діяльністю бюджетних установ відіграють 

раціональна організація та методика обліку й аналізу результатів виконання 

кошторису.  Аналіз літературних джерел показав, що в сучасному науковому 

середовищі визначення поняття контролю формування і виконання 

кошторису бюджетної установи відсутнє. Натомість існують цікаві погляди 

щодо визначення поняття "контроль", "контроль у бюджетних установах", 

"кошторис бюджетної установи". Ці поняття розглядають такі вчені, як: 

Дікань Л. В., Бутинець Ф. Ф., Жила В. Г., Альошин С. М., Андрєєв І. А., 

Бєлов А. М., Бутинець Ф. Ф., Ворончук П. Т., Дєдков Є. П., Усач Б. Ф. 

Зубілевич С. Я., Свірко С. В., Сушко Н. І., Чечуліна О. О., Фаріон І. Д. та ін. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід зазначити, що 

проблема пошуку нових підходів до затвердження та виконання кошторисів 

бюджетних установ в умовах стрімких ринкових перетворень та обмеженості 
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фінансових ресурсів потребує подальшого дослідження та розробки стосовно 

виконання кошторису на утримання бюджетної установи. 

Метою дослідження є контроль кошторисного фінансування та його 

складових, а також розробка рекомендацій та пропозицій щодо 

вдосконалення формування кошторису бюджетної установи.  

Бюджетна установа, згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України, 

це орган державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 

організації, створені ними в установленому порядку, що повністю 

утримується за рахунок відповідно до державного чи місцевого бюджету [1]. 

Кошторис бюджетних установ є складовою місцевого бюджету бюджетної 

системи країни. Кошторис бюджетної установи – це основний плановий 

фінансовий документ фінансової установи, яким на бюджетний період 

встановлюється повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення 

платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення 

результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень [5].  

 Кошторис бюджетних організацій складається з двох частин: 

спеціального фонду, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду, 

та розподілу видатків за економічною класифікацією для спеціальних цілей 

бюджетної установи, наприклад, для створення державних запасів та резервів 

та для реалізації пріоритетних заходів з метою виконання своїх основних 

функцій; та загального фонду, який містить обсяг надходжень із загального 

фонду бюджету і розподіл видатків за повною економічною класифікацією 

на виконання основних цілей бюджетної установи, наприклад, кошти від 

сплати податків на ввезені товари [6]. 

Розроблення кошторису бюджетної установи спрямоване на 

розв'язання двох основних завдань (рис. 1): 

1) визначення обсягу доходів і видатків, пов'язаних із діяльністю 

окремих структурних одиниць та підрозділів;  
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2) забезпечення покриття видатків фінансовими ресурсами із різних 

джерел [3]. 

Щоб з'ясувати сутність контролю формування і виконання кошторису, 

слід проаналізувати, яке місце займає зазначене питання в перевірці 

діяльності бюджетної установи. Під час перевірки діяльності бюджетної 

установи органами Державна служба аудиту одним із основних питань є 

контроль за формуванням та виконанням кошторису. Саме контроль 

достовірності формування кошторису є першочерговим, оскільки він дає 

змогу зробити висновок, чи мало місце зайве виділення асигнувань або 

недофінансування установи. Контроль (від франц. controle – перевірка) 

тлумачать як:  

1) складову управління економічними об'єктами та процесами, що 

полягає у спостереженні за об'єктом з метою перевірки відповідності його 

стану, що спостерігається, бажаному чи необхідному стану, передбаченому 

законами, положеннями, інструкціями, іншими нормативними актами, а 

також програмами, планами, договорами, проектами, угодами;   

 2) контроль над об'єктом, реальну владу, зосередження прав управління 

об'єктом в одних руках [3]. 

На нашу думку контроль – це функція управління, яка полягає у 

виявленні, запобіганні та попередженні порушень суб'єктами контролю з 

метою забезпечення ефективної діяльності суб'єкта господарювання. Дане 

трактування окреслює його місце в управлінні, визначає мету здійснення 

контролюючих заходів.  

Таким чином, у ході теоретичного дослідження визначено поняття 

контролю за формуванням і виконанням кошторису бюджетної установи, яке 

враховує основні сутнісні ознаки понять "контроль", "контроль у бюджетних 

установах", "кошторис бюджетної установи". Організація контролю за 

формуванням і виконанням кошторису бюджетної установи – це сукупність 

заходів, спрямованих на перевірку обґрунтованості кожної статті кошторису 

а також виявлення дотримання бюджетною установою затверджених обсягів, 
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асигнувань і з'ясування причин їх відхилення з метою перевірки законності 

доцільності та ефективності використання бюджетних коштів.    

 Головні розпорядники під час розгляду проектів кошторисів, планів 

асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального 

фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних 

коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів зобовʼязані:  

 1)забезпечити суворе виконання вимог законодавства;  

 2)додержуватися режиму економії, не допускати включення до 

кошторисів бюджетних асигнувань, не бою;  

3) забезпечити в проектах кошторисів, планів асигнувань загального 

фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, 

планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів 

додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів бюджетних 

асигнувань; 

4) не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених 

розрахунками та економічними обґрунтуваннями. 

Крім організаційних особливостей функціонування бюджетних установ 

є суто облікові. Облік у бюджетних установах регламентується значною 

кількістю нормативних документів, основним з яких є Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 

996. Основними завданнями бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

є: 

1)формування повної та достовірної інформації про діяльність установи 

та її майновий стан;  

2)забезпечення інформацією, яка необхідна внутрішнім і зовнішнім 

користувачам бухгалтерської звітності для контролю за: дотриманням 

законодавства України у виконанні кошторису;  

3)використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

 4)запобігання негативним результатам діяльності та вишукування 

резервів забезпечення фінансової стабільності бюджетної установи;    
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 5)виявлення додаткових доходів і мобілізація коштів у бюджет;

 6)організація контролю виконання кошторису бюджетної установи;

 7)виділення в обліку касових і фактичних видатків;  

 8)організація обліку в розрізі кодів бюджетної класифікації;  

 9)сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних 

документів з урахуванням галузевої специфіки [4]. 

Формування та виконання кошторису доходів і витрат бюджетної 

установи необхідно тримати під контролем, тому що порушення можуть 

сягати великих обсягів і приносити великих збитків.  

Таким чином, враховуючи, що, поширене неправомірне використання 

державних коштів може призвести до ще більшого зростання держаного 

боргу та погіршення економіки країни в цілому, необхідно якомога 

доцільніше і пильніше контролювати використання державних коштів та 

запобігати усім можливим порушенням у даній сфері. Отже у процесі 

виконання бюджету важливо, щоб фінансові ресурси, надані головному 

розпоряднику бюджетних коштів, спрямовувались і контролювалися з метою 

досягнення цілей та завдань його затвердження. Періодичні звіти повинні 

містити інформацію щодо рівня ефективності використання розпорядниками 

коштів з метою досягнення запланованих цілей, пов`язаних з виконанням 

програм державного бюджету. 
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УДК  657.6 

Крутінь Д.О. 

Здобувач вищої освіти ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Досліджено проблемні аспекти організації та методики аудиту 

дебіторської заборгованості. Зазначено основні завдання, які необхідно 

вирішити при аудиті даної ділянки обліку. Проаналізовано динаміку 

дебіторської заборгованості ТОВ «Бріз-Т» за 2013-2015рр. 

Ключові слова: аудит, дебіторська заборгованість, аналіз дебіторської 

заборгованості, програма аудиту, оборотність дебіторської 

заборгованості, період погашення. 

Дебіторська заборгованість значно впливає на фінансовий стан 

підприємства, особливо в нинішній момент часу, коли гостро постає 

проблема неплатежів. Важливість інформації про стан дебіторської 

заборгованості підприємств для користувачів фінансової звітності 

обумовлює постійну увагу до питань організації та методики аудиту 

дебіторської заборгованості. Зокрема це стосується неоднозначної 

класифікації дебіторської заборгованості, різних способів розрахунку резерву 

сумнівних боргів, організаційно-методичних підходів до проведення аудиту 

тощо. Це потребує подальшого перегляду нормативних актів і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/228-2002-%D0%BF
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регламентуючих документів, формування шляхів удосконалення організації 

та методики аудиту дебіторської заборгованості. У зв’язку з цим актуальним 

постає дослідження теоретичних і практичних питань щодо розробки 

методики аудиту дебіторської заборгованості. 

Питання обліку та аудиту дебіторської заборгованості знаходять 

відображення у працях багатьох вітчизняних науковців та практиків таких як: 

Ф.Ф. Бутинець, І.А. Волянюк, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.О.Шевчук, 

З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, В. Костюченко, С.І. Маслов, Є. Петрик, 

Г.В. Савицька, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.С. Шатковської та інших. Проте, 

розвиток економіки вимагає постійного удосконалення як виробничих, так і 

фінансових аспектів діяльності господарюючих суб’єктів. Достовірна, точна 

інформація та ефективне управління дебіторською заборгованістю здатне 

підвищити рівень рентабельності та прибутковість підприємства. 

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит – це 

перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 

суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора 

про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 

України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 

(внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами 

користувачів [1].  

Проведення аудиту дебіторської заборгованості є одним з 

найскладніших питань аудиту, адже саме в даному розділі бухгалтерської 

звітності допускається найбільше навмисних помилок, а користувачі даної 

інформації повинні бути впевнені в достовірності відображення дебіторської 

заборгованості для прийняття управлінських рішень. 

Волянюк І.А. зазначає, що в процесі аудиту повинні бути вирішені такі 

основні завдання: 

 перевірка дотримання порядку документального відображення 

виникнення дебіторської заборгованості; 

 підтвердження наявності внутрішнього контролю за відсутністю 
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викривлення даних при відображенні показників на рахунках 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

 підтвердження відповідності оформлених бухгалтерських операцій 

діючим нормативним актам, перевірка наявності інвентаризації розрахунків 

відповідно до облікової політики підприємства та вимог законодавства; 

 перевірка своєчасності списання безнадійної дебіторської 

заборгованості [3, c. 27]. 

Саме достовірна оцінка дебіторської заборгованості має важливе 

значення як для правильного відображення її у звітності, так і для визначення 

аудитором оптимальної програми аудиту дебіторської заборгованості. Схема 

оцінки дебіторської заборгованості подана на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. Оцінка дебіторської заборгованості 
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метою доцільно застосовувати розширений спектр аудиторських процедур, 

зокрема аналітичних. 

Аналіз дебіторської заборгованості здійснюється для надання інформації 

користувачам фінансових звітів. Для проведення аналізу дебіторської 

заборгованості використовуються традиційні методики, процедури; 

розраховуються аналітичні показники, яким необхідно дати економічну 

інтерпретацію.  

На сьогодні відсутня методика аналізу дебіторської заборгованості, 

визначених показників. Як правило, аналіз показників дебіторської 

заборгованості розглядається в контексті аналізу інших об'єктів, водночас 

дебіторська заборгованість заслуговує на особливу увагу користувачів, і тому 

результати аналізу повинні задовольняти інформаційні потреби користувачів 

фінансової звітності, бути корисними та зрозумілими. З огляду на це, в 

методології аналізу важливі системність і взаємозв’язок показників, які 

характеризують стан дебіторської заборгованості [4].  

Методологія проведення аналізу та результати аналізу повинні 

розкривати взаємозв’язок між інформацією про стан дебіторської 

заборгованості за звітний період, загальним напрямом зміни суми 

дебіторської заборгованості, прийнятими рішеннями, що дає можливість 

оцінити результати діяльності суб’єкта господарювання, ефективність 

управлінських рішень за минулі періоди та спрогнозувати діяльність суб'єкта 

на майбутній період. Аналітики використовують результати аналізу для 

складання прогнозів, що можуть безпосередньо впливати на рішення, які 

приймають користувачі фінансових звітів. 

Аналіз дебіторської заборгованості на підприємствах різних форм 

власності повинен ґрунтуватися на основних положеннях нормативно-

правових актів України, таких як Закон України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», наказ 

про облікову політику підприємства [2; 4]. 
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За даними фінансової звітності визначаються основні показники: 

 оборотність дебіторської заборгованості - розраховується як 

відношення виручки від реалізації до середнього залишку дебіторської 

заборгованості; 

– період погашення дебіторської заборгованості - обчислюється як 

відношення кількості календарних днів у періоді (360 днів) до оборотності 

дебіторської заборгованості; 

– частка дебіторської заборгованості у загальному обсязі оборотних 

активів обчислюється за співвідношенням дебіторської заборгованості до 

поточних активів. 

– відношення середньої величини дебіторської заборгованості до 

виручки від реалізації [5]. 

Як приклад, дослідимо динаміку дебіторської заборгованості визначимо 

основні показники на підприємстві ТОВ «Бріз-Т» табл.1. 

Таблиця 1. Динаміка дебіторської заборгованості на ТОВ «Бріз-Т» за 

2013-2015рр 

Показник 

Роки Абсолютне 

відхилення 

2013 2014 2015 2014-2013 2015-2014 

Загальна сума дебіторської 

заборгованості, тис. грн. 
1374 1489 2408 115 919 

У тому числі: 

- дебіторська заборгованість за 

товари, роботи послуги 

954 1114 1747 160 633 

- інша поточна дебіторська 

заборгованість 
326 117 333 -209 216 

Оборотні активи, тис. грн. 6035 3793 4886 -2242 1093 

Виручка, тис. грн. 20 73 109 -50  

Частка дебіторської заборгованості, 

% у загальній сумі оборотних активів 
22,76 39,25 49,28 16,49 10,03 

Оборотність дебіторської 

заборгованості 
62,79 61,96 60,44 -0,83 -1,52 

Період погашення дебіторської 

заборгованості, дні 
5,73 5,8 5,95 0,07 0,05 

 

З даних розрахунків можна зробити висновок, що на підприємстві ТОВ 

«Бріз-Т» частка дебіторської заборгованості у загальній сумі оборотних 
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активів займає значну частину, причому з кожним роком частка зростає. Так, 

у 2014 р. порівняно з 2013 р. показник зріс на 15,49%, а у 2015 р. порівняно з 

2014 р. – на 10,03%. У ТОВ «Бріз-Т» оборотність дебіторської заборгованості 

у 2015 р. становить 60,44. Період погашення дебіторської заборгованості 

становить 5,95 днів, що більше порівняно з 2014 р. на 0,05 днів (рис.2.). 

 

Рис. 2. Динаміка оборотності та періоду погашення дебіторської 

заборгованості за 2013-2015 рр. (ТОВ «Бріз-Т») 

 

Отже, за розрахованими показниками можна зробити висновок про те, 

що підприємство контролює стан дебіторської заборгованості, не допускає 

виникнення прострочених неплатежів, володіє достовірною та актуальною 

інформацією для прийняття управлінських рішень. Розраховані показники 

дають можливість аудитору сформувати детальніший висновок щодо стану 

розрахунків за дебіторською заборгованістю, її динамікою на підприємстві. 

Вважаємо, що враховуючи кожну окремо взяту ситуацію на 

підприємстві-замовнику аудитору варто здійснювати аналіз дебіторської 

заборгованості, використовуючи й інші показники. 

Основним показниками для аналізу дебіторської заборгованості, блок 

якого включений до програми аудиту, повинні бути: 

 оборотність дебіторської заборгованості – визначається відношенням 

виручки від реалізації до середнього залишку дебіторської заборгованості; 
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 період погашення дебіторської заборгованості – визначається 

відношенням кількості календарних днів в періоді на оборотність 

дебіторської заборгованості; 

 середній період інкасації дебіторської заборгованості – визначається 

відношенням середнього залишку дебіторської заборгованості до суми 

одноденного обороту з реалізації продукції за визначений період; 

 коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості – визначається 

відношенням суми дебіторської заборгованості, не оплаченої в встановлений 

строк, до загальної суми дебіторської заборгованості; 

 частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних 

активів – визначається відношенням суми дебіторської заборгованості до 

суми поточних активів; 

 ефект, отриманий від інвестування засобів у дебіторську 

заборгованість по розрахунках з покупцями та замовниками – визначається 

як різниця між додатковим прибутком, отриманого від збільшення обсягів 

реалізації продукції за рахунок наданого кредиту, поточними витратами по 

організації кредитування та інкасації боргу та сумою прямих фінансових 

втрат від неповернення боргу; 

 коефіцієнт ефективності інвестування засобів в дебіторську 

заборгованість – визначається відношенням суми ефекту отриманого від 

інвестування коштів в дебіторську заборгованість по розрахунках з 

покупцями та замовниками до середнього залишку дебіторської 

заборгованості в визначеному періоді. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В даній статті розглянуто сутність суб’єкта малого підприємництва на 

сучасному етапі розвитку. Визначено основні форми та загальні вимоги 

обліку на малих підприємствах. Проаналізовано особливості  формування 

основних форм фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва . 

Ключові слова: Суб’єкт малого підприємництва, організація обліку, система 

обліку,   план рахунків, фінансова звітність. 

Важливим елементом ринкової економіки є існування та взаємодія 

великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво 

розглядається не лише як додаток до великого виробництва, а й як 

самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил – 

гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна. 

Питання організації бухгалтерського обліку є актуальним для 

підприємств будь-якої форми власності та розмірів. Проте актуальність 

дослідження проблемних організації обліку на малих формах 

http://zakon1/
http://archive.nbuv.gov/
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господарювання обумовлено специфічними особливостями у застосуванні 

методів та прийомів бухгалтерського обліку. 

Дослідження теоретичних і практичних аспектів організації обліку 

діяльності суб’єктів малого підприємництва висвітлено у працях  Білухи 

М.Т., Бутинця Ф.Ф.,  Валуєва Б.І., Голова С.Ф., Герасимовича А.М., 

Барановського О.І., Козачука Н.Ф., Жаліло Я.І., Галана Н.І., Єханурова Ю.І., 

Кузнєцова І.С., Кондратюка Т.В. та інші. Однак у зв’язку зі змінами, що 

відбуваються на законодавчому рівні у сфері бухгалтерського та податкового 

обліку суб’єктів малого підприємства, постійно наявне коло принципово 

важливих питань організації обліку, що вимагають удосконалення наукових 

підходів до обґрунтування та оперативного уточнення. 

Метою написання даної статті є особливості організації обліку 

діяльності суб’єктів малого підприємництва, виявлення проблем в обліку та 

пошук шляхів їх подолання при визначенні результату діяльності.   

Мале підприємництво виступає соціально-економічним фундаментом, 

без якого не можливий розвиток будь-якої інноваційно-орієнтованої 

держави.Критеріями для віднесенняпідприємства до малого є чисельність 

працюючих іобсяг валового доходу. Слід відмітити, що в Європейській 

практиці найпоширенішими є три критерії: чисельність працівників, 

підсумок балансу та оборот. Суб’єктами малого підприємництва є юридичні 

та фізичні особи (табл.1) [1]. 

Таблиця 1. Суб’єкти малого підприємництва 

Суб’єкти 

малого 

підприємництва 

Визначення 

1) фізичні 

особи 

підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

2) юридичні 

особи 

суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 
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Організація бухгалтерського обліку – це система впорядкованих дій зі 

створення системи бухгалтерського обліку, що включає складання облікових 

регістрів і первинних носіїв облікової інформації, облікову політику 

підприємства, організацію облікового процесу [2]. Малі підприємства 

самостійно здійснюють заходи щодо організації бухгалтерського обліку, що 

фіксуються в наказі. У наказі про організацію бухгалтерського обліку 

підприємство зазначає такі моменти: 

– вибір спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку;  

– встановлення правил документообігу і технології обробки облікової 

інформації; 

– використання спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку 

(передбачає тільки синтетичні рахунки, кількість яких становить 25);  

– встановлення системи та форми внутрішньогосподарського обліку, 

звітності та контролю господарських операцій;  

– встановлення порядку проведення інвентаризації активів і зобов’язань 

з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності підприємства. 

Особливості організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві 

наведені в таблиці 2 [3]. 

Таблиця2. Особливості організації бухгалтерського обліку на малому 

підприємстві 

Специфічні риси Характеристика 

Використання спеціальних форм 

бухгалтерського обліку 

Окрім меморіально-ордерної, журнально-

ордерної та автоматизованої форми 

бухгалтерського обліку суб’єкти малого 

підприємництва можуть використовувати 

просту та спрощену форми. 

Застосуванняспеціального Планурахунків Мале підприємство у своїй діяльності може 

використовувати загальний або спрощений. 

Особливостіскладанняфінансовоїзвітності Складання фінансової звітності на малому 

підприємстві регламентується П(С)БО 25; 

підприємство подає скорочену квартальну та 

річну фінансову звітрність. 
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Організація бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва 

включає такі напрями:  

– первинне спостереження та оформлення первинної документації;  

– організація облікової реєстрації і ведення облікових регістрів;   

–  узагальнення облікової інформації та складання звітності.  

Основним питанням організації обліку суб’єкта малого підприємництва-

юридичної особи є вибір форми організації бухгалтерського обліку. Малими 

підприємствами організація обліку може здійснюватися за такими формами 

(рис. 1):  

– простою формою бухгалтерського обліку;  

– спрощеною формою бухгалтерського обліку;  

– журнальною формою бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Форми організації бухгалтерського обліку суб’єктів малого 

підприємництва  

 

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими 

підприємствами з незначним документооборотом (кількістю господарських 

операцій), які здійснюють діяльність щодо виконання нематеріаломістких 

робіт і послуг. При використанні даної форми узагальнення інформації про 

господарські операці здійснюють у журналі обліку господарських операцій і 

відомості 3-м. Журнал ведеться щомісячно, а записи в ньому здійснюються в 

Система обліку 

Журнальна Спрощена Проста 

– 7 журналів та 

відомостей до них; 

– Головна книга; 

–Оборотно-сальдова  

відомість. 

 

–Журнал 

господарських 

операцій 

– Оборотно-сальдова  

відомість. 

Без 

подвійного 

запису 

 

- 4 журнали та 

5 відомостей 

 

– 1 журнал 

та 5 

відомостей 

до нього; 

– Головна 

книга; 

–Оборотно-

сальдова  

відомість. 
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хронологічному порядку. У журналі вказуються обороти по дебету і кредиту 

кожного субрахунку та сальдо на початок і кінець місяця [5, с.43].  

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає систематизацію 

облікової інформації у відомостях з № 1-м по 5-м, а узальнюючим регістром 

є оборотно-сальдова відомість. Оборотно-сальдову відомість складають 

щомісяця, використовуючи для записів дані за дебетом і кредитом кожного 

рахунку окремо, заповнюють перенесенням кредитових оборотів із регістрів 

бухгалтерського обліку в дебет відповідних рахунків. 

Малі суб’єкти підприємницької діяльності мають право 

систематизувати інформацію, щоміститься у прийнятих до обліку первинних 

документах, у регістрах бухгалтерського обліку беззастосування подвійного 

запису, тобто бухгалтерський облік по системі одинарних, що дуже схожий 

на ведення каси або чекової книжки. Ведення бухгалтерії без використання 

подвійного запису характеризується наявністю одногозапису для кожної 

господарської операції, заповненням однієї колонки для відображення 

надходжень івитрат грошових коштів. Перевагою такого обліку є значна 

простота його ведення, однак він має більшенедоліків, ніж переваг: такий 

облік не має можливості відслідковувати рахунки 

інвентаризації,кредиторської та дебіторської заборгованості. Бухгалтерія без 

використання подвійного запису маєможливість розрахунку чистого доходу, 

однак, не пристосована для розробки балансу та відстеження змінна рахунках 

активу і пасиву, що є вкрай необхідним для складання фінансової звітності[4, 

с.364]. 

При організації обліку підприємства малого бізнесу в своїй діяльності 

можуть використовувати:  

1) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

та господарських операцій підприємств і організацій, тобто загальний план 

рахунків ;  
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2) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва – спрощений план 

рахунків.  

Відмінністю спрощеного плану рахунків від загального є використання 

тільки синтетичних рахунків, до речі, їх кількість становить 25. При цьому 

облік і узагальнення інформації про позабалансові активи й зобов’язання 

ведеться підприємствами з використанням позабалансових рахунків класу 0, 

що передбачені загальним планом рахунків.  

Ще одним актуальним питанням в організації обліку суб’єктамалого 

підприємництва є визначення форми заповнення фінансовогозвіту суб’єкта 

малого підприємництва.Складання фінансового звіту є заключним етапом 

бухгалтерськогообліку, про якість здійснення якого говорить ефективність 

системиобліку на підприємстві в цілому. Для суб’єктів малого 

підприємництвапередбачена скорочена за показниками фінансова звітність у 

складі балансу та звіту про фінансові результати. 

Суб’єкти малого підприємництва – особлива категорія суб’єктів 

звітування. Вимоги до формування Балансу та Звіту про фінансові результати 

суб’єктів малого підприємництва передбачені П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» [3]. 

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» 

передбачає існування змісту і форми Фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва у складі Балансу (форма № 1- м) і Звіту про фінансові 

результати (форма № 2- м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і 

форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у 

складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-

мс) та порядок заповнення його статей. Показники цих звітів наводять у 

тисячах гривень з одним десятковим знаком. Спільні та відмінні риси між 

цими формами розглянуто у табл. 3 [6 с.240]. 
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Таблиця 3.Спільне та відмінне між Фінансовим звітом суб'єкта малого 

підприємництва та спрощеним фінансовим звітом суб'єкта малого 

підприємництва  

Ознака 

порівняння 

Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва (форми № 1- м та 

2- м) 

Спрощений фінансовий звіт 

суб'єкта малого підприємництва 

(форми № 1-мс та 2-мс) 

Структура 

балансу 

форма № 1- м форма № 1- мс 

Актив Пасив Актив Пасив 

І. Необоротні 

активи 

І. Власний 

капітал 

І. Необоротні 

активи 

І. Власний 

капітал 

ІІ. Оборотні 

активи  

ІІ. 

Довготермінові 

зобов'язання, 

цільове 

фінансування та 

забезпечення 

ІІ. Оборотні 

активи 

ІІ. 

Довготермінові 

зобов'язання, 

цільове 

фінансування та 

забезпечення 

 ІІІ. Необоротні 

активи, утри- 

мані для про- 

дажу, та групи 

вибуття 

ІІІ. Поточні 

зобов'язання 

 

ІІІ. Поточні 

зобов'язання 

  ІV. Зобов'язання 

пов'язані з 

необоротними 

активами, утри- 

муваними для 

прода- жу, та 

групи вибуття 

  

Структура 

звіту про 

фінансові 

результати 

форма № 2- м форма № 2- мс 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

Інші операційні доходи Інші доходи 

Інші доходи Разом доходів 

Разом доходів Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

Інші витрати 

Інші операційні витрати Разом витрат 

Разом витрат Фінансовий результат до 

оподаткування 

Фінансовий результат до 

оподаткування 

Податок на прибуток 

Податок на прибуток Витрати (доходи), які зменшують 

(збільшують) фінансовий 

результат після оподаткування 

Чистий прибуток (збиток) Чистий прибуток (збиток) 
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Скорочена фінансова звітність малого підприємства спрощує процес її 

складання порівняно з фінансовою звітністю звичайного підприємства. 

Визначення витрат і доходів за Податковим кодексом сприяє наближенню 

бухгалтерського й податкового обліку, що є позитивною ознакою.  

Отже, можна зробити висновок, що  для належної організації 

бухгалтерського обліку на малому підприємстві уповноваженим органам 

потрібно обрати оптимальну форму бухгалтерського обліку залежно від 

характеру та обсягу виробництва.  Для використання запропоновані на вибір 

три форми організації обліку: проста, спрощена та журнальна форми 

бухгалтерського обліку. Правильний вибір форми бухгалтерського обліку є 

однією з необхідних умов ефективної організації бухгалтерського обліку 

господарюючого суб’єкта. Скорочення і спрощення обліку на малому 

підприємстві можливе до певної межі і є не завжди доцільним. У зв’язку з 

цим поряд із прагненням найменших витрат часу на його ведення, треба 

забезпечити діючі вимоги щодо організації обліку, визначені нормативними 

актами.Для малих підприємств передбачена можливість складання 

фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва форми 1-м та 2-м та 

Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва форми 1-мс 

та 2-мс. Складання спрощеної фінансової звітності дозволить скоротити 

втрати часу на ведення бухгалтерського обліку. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Стаття присвячена дослідженню питання контролю поточної  

дебіторської заборгованості в управлінні підприємством. Досліджено 

методику контролю поточної дебіторської заборгованості і виявлено 

фактори, які негативно впливають на процес організації контролю. 

Наведено  шляхи подальшого вдосконалення та розвитку організації 

контролю поточної дебіторської заборгованості. 

Ключові слова:дебіторська заборгованість, поточна та довгострокова 

контроль дебіторська заборгованість, дебіторської заборгованості. 

 В процесі господарської діяльності практично у кожного підприємства 

виникає дебіторська заборгованість. Існуюча нестабільність економічної 

ситуації на ринку України призводить до значного збільшення ризиків при 

продажі товарів, робіт, послуг з відстрочкою оплати. Незалежно від причин 

виникнення дебіторської заборгованості, уникнути її появи неможливо, тому 

необхідно мати навики управління боргами. Кожна гривня заборгованості за 

конкретним рахунку, контрагенту, виду діяльності є складовою фінансового 

стану підприємства в цілому. Дебіторська заборгованість істотно погіршує 
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фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, 

відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниження темпів 

виробництва і показників діяльності підприємства, оскільки прострочена 

дебіторська заборгованість, за якою закінчився термін позовної давності, 

підлягає віднесенню на збитки підприємства. 

У зв’язку з цим проблеми ефективного контролю поточної дебіторської 

заборгованості, пошук нових методів виявлення заборгованості, 

удосконалення облікової політики підприємства щодо дебіторської 

заборгованості стали актуальними. 

 Загальні питання організації системи контролю за розрахунками з 

дебіторами розглядали такі вчені-науковці, як Береза С.Л., Білуха М.Т., 

Бутинець Ф.Ф., Гуцаленко Л.В., Дедков Є.П., Джога Р.Т., Завгородній В.П., 

Кузьмінський A.M., Максімова В.Ф., Нападовська Л.В., Онищук В.М., Усач 

Б.Ф., Шевчук В.О. та інші. Проте проблеми побудови надійної системи 

контролю дебіторської заборгованості торговельних підприємств, особливо 

підприємств оптової торгівлі, ще недостатньо розкриті. Незначний обсяг 

методичних та практичних розробок цього напрямку контролю разом із 

проблемами дотримання фінансової дисципліни суб’єктами господарювання 

є причиною незадовільного стану розрахунків з контрагентами, що в свою 

чергу призводить до викривлення інформації про фінансовий стан 

підприємств та знижує ефективність прийнятих управлінських рішень. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів 

організації контролю поточної дебіторської заборгованості. 

Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська 

заборгованість визначається як сума заборгованостей дебіторів підприємству 

на певну дату [1]. При цьому дебіторами є всі юридичні та фізичні особи, які 

внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів. Під таке трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка 

утримується підприємством до дати погашення, так і заборгованість 

дебіторів призначена для перепродажу.  
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Заборгованість дебіторів, що призначена для перепродажу, створюється 

підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді відсотків, 

дивідендів, тощо, або ж від короткотермінових змін ціни (суми) такої 

дебіторської заборгованості. Тому така заборгованість, згідно п.4 П(С)БО 13 

«Фінансові активи», є фінансовим активом призначеним для перепродажу і 

повинна відображатися та оцінюватися в обліку відповідно до цього 

стандарту [2]. 

Отже, дебіторська заборгованість, за своєю суттю, є сумою 

заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату, що виникає внаслідок 

надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо 

боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу.  

Варто зауважити, що не існує окремого міжнародного стандарту, який 

регламентує питання відображення в обліку дебіторської заборгованості. 

Облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти:розкриття», МСБО 32 «Фінансові інструменти: 

подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», тобто 

дебіторська заборгованість відноситься у міжнародній практиці до 

фінансових активів. При цьому у названих міжнародних стандартах не 

дається чіткого визначення поняття дебіторської заборгованості. П.9 МСБО 

39 зазначає: «позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові 

активи з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не мають 

котирування на активному ринку» [3]. Таке тлумачення поняття дебіторської 

заборгованості є ширшим порівняно з тлумаченнями наведеними у 

національних стандартах. 

В свою чергу, за терміном погашення розрізняють довгострокову та 

поточну дебіторську заборгованість. 

 Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде 

погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.  
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Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та 

буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

У сучасних умовах господарювання розробка ефективного управління 

дебіторською заборгованістю є одним із ключових завдань у вирішенні 

завдань підприємства з позиції забезпечення належного рівня фінансової 

безпеки та досягнення позитивних результатів у фінансовому оздоровленні.  

Контроль дебіторської заборгованості відіграє важливу роль в економіці 

підприємства, а отже, вимагає системного підходу. Система контролю 

дебіторської заборгованості повинна включати такі розподіли:  

– аналіз дебіторів;  

– аналіз реальної вартості існуючої дебіторської заборгованості 

контроль за співвідношенням дебіторської й кредиторської заборгованості;  

– розробка внутрішньогосподарського положення про політику 

авансових розрахунків і порядку надання комерційних кредитів;  

– порядок страхування дебіторської заборгованості й використання 

факторингу [4, с. 57]. 

Контроль повинен здійснюватися починаючи з відвантаження продукції, 

проходження розрахункових документів, їх оплати до надходження виручки 

від реалізації продукції на розрахунковий рахунок підприємства. Такий 

контроль здійснюється в рамках загального контролю на підприємстві. 

Особливу увагу слід приділяти найбільш крупним і сумнівним видам 

дебіторської заборгованості за товарним кредитом, а також середньому 

розміру товарного кредиту, а потім останнім видам дебіторської 

заборгованості, що сильно не впливають на фінансові результати діяльності 

підприємства. 

У процесі перевірки чи контролю, слід з'ясувати правильність 

відображення за статтями балансу відповідних залишків заборгованості. Для 

цього слід порівняти залишки за кожним видом розрахунків за початок 
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ревізованого періоду, що відображені в регістрах аналітичного обліку і 

призначені для обліку таких розрахунків. 

Організація дієвої системи контролю повинна ґрунтуватися на 

своєчасності повідомлення про відхилення, відповідальності, 

збалансованості, інтеграції, постійності, комплексності, розподілу обов’язків. 

Метою внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами є встановлення 

повноти, достовірності та своєчасності відображення даних в первинних 

документах підприємства, облікових регістрах і звітності. Контроль 

передбачає здійснення перевірки за дотриманням планових показників; 

налагодження системи спостереження за строками оплати платежів; контроль 

за виконанням договірних відносин; виявлення резервів зростання 

платоспроможності підприємства та контроль за результатами виконання 

оптимізаційних управлінських рішень. По-друге, встановлення найбільш 

комфортного для підприємства співвідношення між дебіторською і 

кредиторською заборгованістю, важливо для прискорення оборотності цих 

двох показників. Вважається, що сприятливою є ситуація, коли період 

обороту дебіторської заборгованості підприємства менший, ніж період 

обороту кредиторської, оскільки за таких умов підприємство може погасити 

свої зобов’язання за рахунок коштів, що надходять від дебіторів [5, с. 140]. 

У процесі контролю поточної дебіторської заборгованості 

використовуються наступні процедури: 

– одержання переліку дебіторів і сум дебіторської заборгованості, у 

тому числі заборгованості пов'язаних сторін; 

–  перевірка законності виникнення дебіторської заборгованості та 

своєчасності її погашення; 

–  наявність заходів щодо погашення дебіторської заборгованості, у 

тому числі простроченої; 

– правильність розрахунку резерву сумнівних боргів та відображення 

його в бухгалтерському обліку і звітності; 
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–   перевірка документів з інвентаризації дебіторської заборгованості та 

своєчасності відображення їх результатів у бухгалтерському обліку; 

–  дослідження класифікації дебіторської заборгованості за строками і 

фактами непогашення; 

–   перевірка правильності та обґрунтованості списання дебіторської 

заборгованості, у тому числі тієї, за якою закінчився термін позовної 

давності; 

–   перевірка правильності відображення дебіторської заборгованості в 

аналітичному і синтетичному обліку та звітності [6, с. 45]. 

Варто зазначити, що серед проблемних питань у системі  контролю 

поточної  дебіторської заборгованості можна виділити такі:  

1. Проблема оплати дебіторської заборгованості (рефінансування) та 

визначення допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську 

заборгованість. Нині промислові підприємства дуже невпевнено 

використовують основні форми рефінансування – факторинг, облік векселів, 

форфейтинг тощо, а їх застосування могло б забезпечити значне прискорення 

трансформації дебіторської заборгованості у грошові кошти.  

2. Застосовування у вітчизняних умовах традиційної за кордоном 

методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через 

відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо 

розрахунків з різними дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, 

характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в 

об’єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів аналізу. 

Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан 

дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-

господарський стан підприємств.  

3. Відсутність на більшості торгівельних підприємств структурного 

підрозділу чи особи, до обов’язків, якого(ї) входило б здійснення всебічного 

контролю за станом системи обліку на підприємстві. Мова йде про відділ 

внутрішнього контролю (аудиту), структуру, завдання та функції якого 
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визначає кожне підприємство виходячи з особливостей власної діяльності. 

До основних завдань подібного відділу, серед іншого, входило би здійснення 

контролю за проблемною дебіторською заборгованістю. 

4. Необхідність розробки пакету робочих документів контролера для 

організації ефективного процесу контролю дебіторської заборгованості. Така 

документація повинна відповідати об’єктивним умовам функціонування та 

специфіки діяльності підприємства, а також уможливлювати отримання усієї 

необхідної достовірної інформація про стан об’єкта та співставлення її з 

плановими (нормативними) [7, с. 269]. 

На нашу думку, на підприємстві було б доцільно до обов’язків 

головного бухгалтера віднести безпосередній контроль за станом та складом 

дебіторської заборгованості на підприємстві, особливо це було б ефективним 

на сільськогосподарських підприємствах, оскільки їх економічне становище 

в сучасних умовах українські економіки є нестійким та балансує на межі 

кризи. Такий контроль доцільно проводити в декілька етапів:  

Контроль за заборгованістю на основі бухгалтерських записів в 

регістрах обліку;  

Контроль на основі первинних документів, що надаються контрагентами 

та створюються на підприємстві;  

Безперервне спілкування з контрагентами, по яких існує дебіторська 

заборгованість в певному розмірі;  

Аналіз платоспроможності потенційного дебітора та створення при 

потребі стабілізаційних фондів на підприємствах з метою страхування від 

ризику безнадійної чи простроченої дебіторської заборгованості;  

Практичне удосконалення формування дебіторської заборгованості на 

основі внутрішньогосподарських наказів та практичних дій в бухгалтерії 

підприємства. 

Таким чином, поточна дебіторська заборгованість це складна категорія, 

оскільки вона з одного боку є важливою і без неї виникли б одразу кілька 

проблем загальноекономічного характеру, пов’язані з реалізацією продукції 
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підприємствами, з іншого вона є явищем негативним оскільки спричиняє 

відтягування коштів з обороту підприємства. Тому надзвичайно важливим є 

повний та всебічний систематичний контроль за її станом для балансування 

між негативними її наслідками та об’єктивною економічною необхідністю її 

існування та використання в економічних відносинах між підприємствами. 
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основні фактори, що впливають на їх формування. 

Ключові слова: оборотні активи, управління, активи, стратегія, тактика, 

система управління оборотними активами. 

Вітчизняний стан розвитку ринкових відносин в Україні потребує нових 

підходів до управління економікою на різних рівнях, зокрема на рівні 

окремих підприємств. Ефективність управління оборотними активами 

впливає на безперервний процес реалізації та виготовлення продукції, 

платоспроможність, конкурентоспроможність, ліквідність та фінансову 

стійкість підприємства. Тому вітчизняна економіка в сучасних умовах 

господарювання вимагає нових підходів до управління оборотними 

активами. Від ефективних результатів діяльності, використання та 

формування оборотних активів підприємства залежить розвиток не лише 

підприємств, але й країни в цілому. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що на даний час особливого 

значення набувають проблеми створення таких механізмів управління 

фінансами підприємств, які б відповідали ринковим умовам господарювання 

та забезпечували достатній рівень прибутковості. У сучасних умовах для 

більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ 

їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу 

оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього 

господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих 

підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх 

використання. Тому одним із найактуальніших завдань у напрямі 

забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств є суттєве 

вдосконалення механізму управління оборотними активами. 

Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними 

активами зробили такі вітчизняні вчені, як І.О. Бланк, С.В. Калабухова, О.В. 

Кнейслер, О.Р. Квасовський, О.Ю. Ніпіаліді, А.М.Ковалева, М.Р. Ковбасюк, 

І.Д. Лученок, Е.С. Стоянова, І.Ф. Стефанів, Н.Я. Спасів  та багато інших, які 

значне місце відводять саме розробці механізмів управління оборотними 
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активами підприємства. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад управління 

оборотними активами на підприємстві та розробка практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності їх використання. 

Оборотні активи – це сукупність матеріальних та грошових цінностей, 

які обслуговують поточну фінансово-господарську діяльність підприємства, 

внаслідок високого рівня ліквідності забезпечують його платоспроможність, 

знаходяться у постійному кругообігу й у повному обсязі переносять свою 

вартість на виготовлену продукцію, надані послуги, виконані роботи. 

Управління оборотними активами складає значну частину операцій 

фінансового менеджменту. Це пов’язано з великою кількістю елементів їх 

внутрішнього матеріального і фінансового складу, що вимагає 

індивідуалізації управління, високої динаміки трансформації їх видів, високої 

ролі в забезпеченні платоспроможності, рентабельності та інших цільових 

результатів фінансової діяльності підприємства. Управління оборотними 

активами на підприємстві пов’язане з конкретними особливостями 

формування його операційного циклу. Цілі та характер використання 

окремих видів оборотних активів мають суттєві особливості, що вимагає 

розробки самостійної політики управління окремими їх видами [2, c. 58]. 

Під системою управління оборотними активами необхідно 

усвідомлювати сукупність відокремлених, але пов’язаних між собою 

елементів, що забезпечують цілеспрямований вплив на об’єкт управління, 

шляхом реалізації функцій управління через використання комплексу 

методів управління з метою забезпечення належного рівня фінансової 

стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства. 

Управління оборотними активами – це дуже складний процес, що 

визначається певними завданнями ( рис.1). 

Для рішення цих завдань на підприємстві необхідно обрати 

раціональну політику формування оборотних активів і визначення джерел їх 

фінансування, та контролювати її роботу в практичній діяльності. 
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Систему управління оборотними активами можна визначити як 

систему цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків між суб’єктом та 

об’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із використання 

сформованих методів, засобів, механізмів і фінансово-економічних 

інструментів аналізу, дослідження, перетворення пов’язаних між собою 

процесів розподілу, формування, використання, контролю оборотних активів 

і джерел їх фінансування за обсягом, структурою та складом за умови 

врахування внутрішніх та зовнішніх загроз та з метою підвищення рівня 

фінансової стійкості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні завдання управління оборотними активами  

 

Об’єктом управління в різний час у різному співвідношенні є товарні 

запаси у процесі формування, реалізації та зберігання, кредити, грошові 

залишки, дебіторська заборгованість, а також економічні відносини. З 

розвитком фінансового ринку та подальшою стабілізацією економіки 

виникає можливість раціонального використання тимчасово вільних 

Основними завданнями управління оборотними активами є: 

1) визначення обґрунтованої потреби в оборотних активах, необхідної для здійснення 

безперебійності процесів постачання, виробництва і реалізації продукції; 

2) оптимізація обсягу і структури оборотних активів; 

3) забезпечення оборотних активів джерелами фінансування; 

4) визначення оптимального співвідношення між різними джерелами фінансування 

оборотних активів; 

5) організація поточного і перспективного управління оборотними активами, що 

забезпечує заданий рівень платоспроможності та фінансової стійкості; 

6) використання можливих низько затратних способів поповнення оборотних активів в 

процесі господарської діяльності підприємства; 

7) підвищення ефективності використання оборотних активів. 
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грошових коштів підприємств, зокрема: вкладення їх в прибуткові 

інструменти фінансового ринку.  

Суб’єктами управління оборотними активами на підприємствах є 

загальні збори засновників, правління, фінансові і комерційні підрозділи, а 

також персонал суб’єктів підприємництва, що використовують специфічні 

методи цілеспрямованого впливу на оборотні активи.  

Варто зазначати, що управління оборотними активами, включає 

стратегію і тактику управління. Стратегія – це загальний напрямок і спосіб 

використання засобів для досягнення поставленої мети. Стратегія, 

встановлюючи певні правила й обмеження, дозволяє сконцентрувати зусилля 

на тих рішеннях, що не суперечать обраному напрямку управлінської 

діяльності.  

Тактика управління – це конкретні прийоми і методи досягнення 

поставленої мети у певній ситуації та у певний момент часу. Завдання 

тактики управління – вибір найбільш оптимального рішення і способів його 

втілення в ситуації, яка склалася. Важливе значення в управлінні оборотними 

активами відіграють їхні етапи та функції [3, c. 129]. 

Управління оборотними активами підприємства в сучасних умовах 

господарювання здійснюється за такими етапами:  

 аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді;  

 вибір політики формування оборотних активів підприємства;  

 оптимізація об’єму оборотних активів;  

 оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних 

активів;  забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів;  

 забезпечення необхідної рентабельності оборотних активів;  

 вибір форм і джерел фінансування оборотних активів. 

Виділяють фактори, що ускладнюють управління оборотними 

активами, до таких факторів можна віднести галузеву специфіку, що значно 

впливає на управління оборотними активами, оскільки підприємства різних 

галузей промисловості (і навіть підприємства однієї і тієї ж галузі) мають 
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неоднакові потреби в оборотних активах, мають різні можливості в залученні 

кредитних ресурсів та інше. 

Стан кон'юнктури ринку також впливає на управління оборотними 

активами. Так, при зростаючому і висококонкурентному ринку, щоб не 

залишитися без товару для якнайшвидшого постачання споживачеві 

необхідно підтримувати запаси готової продукції на розумному рівні. 

Нарощування обороту звичайно призводить до збільшення дебіторської 

заборгованості підприємства, оскільки конкуренція змушує продавця 

залучати споживачів все більш вигідними умовами комерційного кредиту. 

Для здійснення ефективного управління оборотними активами 

підприємства необхідно здійснити такі заходи: 

1) оптимізувати розмір грошових коштів через постійний контроль за 

розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також 

через підтримання відповідної частини високоліквідних активів у формі 

поточних фінансових інвестицій та інших активів, які у разі необхідності 

можуть швидко перетворитися на грошові кошти, що дає можливість 

підтримувати платоспроможність підприємства на належному рівні;  

2) оптимізувати структуру і склад оборотних активів за допомогою 

прискорення оборотності оборотних активів у цілому та окремих їхніх 

елементів;  

3) оптимізувати структуру товарів шляхом зменшення випуску товарів із 

низькою рентабельністю та збільшити випуск товарів, що мають позитивну 

рентабельність та хороший рівень попиту;  

4) оптимізувати запаси підприємства шляхом оцінки загальної потреби в 

сировині на плановий період, періодичного уточнення оптимальної партії 

замовлення сировини, регулярного контролю умов зберігання запасів;  

5) оптимізувати рівень дебіторської заборгованості шляхом проведення 

контролю за станом розрахунків з дебіторами, оцінки платоспроможності та 

ділової репутації дебіторів, страхування ризиків тощо;  

6) скоротити тривалість фінансового циклу шляхом прискорення 
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обороту виробничих запасів та дебіторської заборгованості і некритичного 

уповільнення оборотності кредиторської заборгованості підприємства 

постачальникам [1. c, 312]. 

 Отже, процес управління активами підприємства відіграє важливу роль 

у діяльності підприємства, оскільки саме від прийняття ефективних 

управлінських рішень керівництва стосовно активів підприємства залежить 

подальша фінансова діяльність, конкурентоспроможність, 

платоспроможність підприємства в цілому.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто питання особливості обліку фінансових результатів 

діяльності підприємства в контексті законодавчих інновацій. Метою 

дослідження є аналіз сучасного законодавство стосовно особливостей 

обліку фінансових результатів діяльності підприємства. Методи аналізу і 

синтезу використані для структурування предметної області дослідження 

на основі ідентифікації та формалізації питання особливостей обліку 
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фінансових результатів діяльності підприємства в контексті законодавчих 

інновацій. В результаті проведеного дослідження виділено особливості 

обліку фінансових результатів діяльності підприємства в контексті 

законодавчих інновацій. Результат дослідження має теоретичну і 

практичну цінність для застування суб’єктами господарювання усіх 

організаційно-правових форм в частині виділення особливостей обліку 

фінансових результатів діяльності підприємства в контексті законодавчих 

інновацій.  

Ключові слова: доходи, витрати, прибуток, збиток, фінансовий результат.  

Основним економічним чинником, який в значній мірі визначає 

прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. При 

цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який 

узагальнює усі результати виробничо-господарської діяльності підприємства 

та визначає її ефективність. Провідна роль у вирішені питань визначення й 

оптимізації величини фінансових результатів належить бухгалтерському 

обліку, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при 

найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною 

мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство 

здійснює облік власних витрат та доходів. 

Метою даної статті є аналіз змін вітчизняного законодавства стосовно 

особливостей обліку фінансових результатів діяльності підприємства.  

Питанням, що пов’язане з обліком фінансових результатів діяльності 

підприємства займались такі вітчизняні вчені, зокрема: Білуха М.Т., Бородкін 

О.С., Бутинець Ф.Ф., Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., 

Кужельний М.В., Лебедзевич Я.В., Моссаковський В.Б., Огійчук М.Ф., 

Саблук П.Т.. 

Фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного 

капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької 

діяльності за звітний період. Основним фінансовим результатом діяльності 

підприємства є прибуток, збільшення якого означає примноження 
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фінансових ресурсів та зростання фінансових результатів. Збиток 

підприємства означає втрату фінансових ресурсів підприємств, якщо збитки 

носять регулярний характер, то врешті-решт будуть витрачені всі фінансові 

ресурси і підприємство збанкрутує. Отже, фінансовим результатом діяльності 

підприємства може бути прибуток або збиток. 

Відповідно НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, а 

збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого 

були здійснені ці витрати [3]. 

Показники фінансових результатів діяльності є дуже важливими в 

управлінні підприємством. Така інформація необхідна для різних груп 

користувачів і використовується при прийнятті рішень. Ринкові умови 

господарювання, методи управління підприємством вимагають принципово 

нових підходів до формування інформації про прибуток, визнання ролі 

прибутку як кінцевої мети всієї системи бухгалтерського обліку. 

Правильне відображення доходів і витрат, що формують фінансові 

результати діяльності підприємства, значно впливають на суму податку на 

прибуток і отримання кінцевого результату. 

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 

або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу 

(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [4]. 

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для 

узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і 

фінансової діяльності підприємства. Склад доходів та порядок їх визнання 

визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку [2]. 

Клас 7 "Доходи і результати діяльності" має такі рахунки:  

 Рахунок 70 "Доходи від реалізації" 

 Рахунок 71 "Інший операційний дохід"; 

 Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"; 
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 Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"; 

 Рахунок 74 "Інші доходи"; 

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом 

звітного року за кредитом відображається сума загального доходу від різних 

видів діяльності, разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових 

платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом – щомісячне 

відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових 

платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на 

рахунок 79 "Фінансові результати". Рахунки цього класу є пасивними, 

транзитними (повинні закриватися на дату складання балансу, не мають 

сальдо і не відображаються у балансі). 

Бухгалтерський підхід до поняття «операційна діяльність підприємства» 

сформульовано у Національному положенні стандарті бухгалтерського 

обліку – НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", в якому воно 

визначено наступним чином: «Операційна діяльність – основна діяльність 

підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або 

фінансовою діяльністю». Там же наведено визначення поняття основна 

діяльність підприємства, яке не є найважливішою характеристикою його 

операційної діяльності: «Основна діяльність – операції, що пов’язані із 

виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є 

головною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його 

доходу». 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних 

активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною 

еквівалентів грошових коштів. 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і 

складу власного та позикового капіталів підприємства [3]. 

З метою визнання фінансових результатів діяльності підприємства у 

бухгалтерському обліку ведуть облік витрат від операційної,  інвестиційної, 

фінансової та іншої діяльності підприємства. 
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Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власниками) [5]. 

9  клас "Витрати діяльності" – призначений для узагальнення інформації 

про витрати підприємства. Рахунки цього класу є активними. Згідно з 

Інструкцією до застосування Плану рахунків усі підприємства зобов’язані 

вести рахунки цього класу. 

Клас 9 "Витрати діяльності" має такі рахунки: 

 Рахунок 90 "Собівартість реалізації"; 

 Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"; 

 Рахунок 92 "Адміністративні витрати"; 

 Рахунок 93 "Витрати на збут"; 

 Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"; 

 Рахунок 95 "Фінансові витрати"; 

 Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"; 

 Рахунок 97 "Інші витрати"; 

 Рахунок 98 "Податок на прибуток". 

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за 

кредитом – списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на 

рахунок 79 "Фінансові результати". Витрати відображаються на рахунках 

бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена у 

момент виплати активу або збільшення зобов'язання, які спричинюють 

зменшення власного капіталу підприємства. 

При прийняті рішення щодо застосування того чи іншого рахунку 

доходів та витрат підприємства повинні здійснити аналіз їх господарських 

операцій на предмет відповідності певному виду діяльності залежно від мети 

створення підприємства. Такий аналіз є важливим для забезпечення 

належного накопичення необхідної інформації для складання Звіту про 
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фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та Звіту про рух грошових 

коштів. 

Розмір прибутку або збитку операційної (основної) діяльності 

підприємства визначається на результатному субрахунку 791 «Результат 

основної діяльності». 

На рахунку 79 "Фінансові результати" обліковують та узагальнюють 

інформацію про фінансові результати діяльності підприємства. 

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в 

порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – суми в порядку 

закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку 

на прибуток [2]. 

Визначену  суму фінансового результату  діяльності підприємства 

списують на фінансово-результатний активно-пасивний  рахунок 44 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

Аналітичний облік фінансових результатів діяльності підприємства  

ведеться за видами результатів та іншими напрямками, визначеними 

підприємством та зазначеними в наказі про облікову політику. 

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки (рис.1) 

 

 

 

 

Рис.1.Субрахунки рахунки 79 "Фінансові результати" 

  

 На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається 

прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом 

субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від 

реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної 

діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Іншій операційний 

дохід»), за дебетом – сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості 

Рахунок 79 "Фінансові результати" 

791 "Результат 

операційної діяльності" 

792 "Результат 

фінансових операцій" 
793 "Результат іншої 

діяльності" 
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реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних 

витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість 

реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші 

витрати операційної діяльності») [2]. 

У кінці звітного періоду обороти за рахунками 70, 71, 90, 92, 93, 94 

списуються на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності», за даними 

якого визначається прибуток або збиток операційної діяльності. 

Шляхом   порівняння на субрахунку 791 «Результат основної  

діяльності» кредитового обороту (загальна сума одержаних  доходів від 

реалізації та інших операційний доход) з дебетовим оборотом (загальна сума 

операційних витрат з урахуванням  суми податку на прибуток від звичайної 

діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної 

діяльності підприємства. 

Облік фінансових результатів від операційної діяльності ведеться таким 

чином (табл. 1) 

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів від 

операційної діяльності 

№ з/п Зміст господарських операцій       Дебет      Кредит 

     1 Списано доходи від реалізації на фінансовий 

результат від операційної діяльності 

791 70 

     2 Списано собівартість реалізації на фінансовий 

результат від операційної діяльності 

          90 791 

     3 Списано адміністративні витрати на 

фінансовий результат від операційної 

діяльності 

          92 791 

     4 Списано витрати на збут на фінансовий 

результат 

          93 791 

     5 Списано інші витрати операційної діяльності 

на фінансовий результат від операційної 

діяльності 

         94 791 

     6 Нараховано податок на прибуток          98 641 

    7 Податок на прибуток списано на фінансовий 

результат від операційної діяльності. 

        791  98 

    8 Списано чистий фінансовий результат від 

операційної діяльності: 

 дохід; 

 збиток. 

 

 

791 

442 

 

 

441 

791 
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На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається 

прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом 

субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків 

обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом 

– списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 

"Втрати від участі в капіталі". 

 

Облік фінансових результатів від фінансової діяльності ведеться таким 

чином (табл.1) 

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів 

фінансових операцій 

 

Субрахунок 793 "Результат від іншої діяльності" призначений для 

визначення прибутку (збитку) від іншої діяльності підприємства. За кредитом 

рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку 

доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства, за дебетом –   

списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати". 

Облік фінансових результатів від іншої діяльності ведеться наступним 

чином (табл.2) 

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів від 

іншої діяльності 

№ з/п Зміст господарських операцій Дебет Кредит 

1 Списано доходи від інвестиційної та іншої 

діяльності  

793 74 

2 Списано інші витрати 97 793 

3 Списано фінансовий результат від іншої   

№ з/п Зміст господарських операцій Дебет Кредит 

1 Списано доходи від участі в капіталі  792 72 

2 Списано фінансові доходи   792 73 

3 Списано фінансові витрати  95 792 

4 Списано втрати від участі в капіталі  96 792 

5 Списано фінансовий результат фінансових 

операцій: 

 дохід; 

 збиток. 

 

 

792 

442 

 

 

441 

792 



1090 

діяльності: 

 дохід; 

 збиток. 

 

793 

442 

 

441 

793 

Таким чином, аналіз досліджень та наукових праць фахівців свідчить 

про те, що облік фінансових результатів діяльності підприємств є одним з 

дискусійних та рейтингових питань, оскільки саме прибуток (збиток) 

виступає індикатором успішності господарюючого суб’єкта та слугує одним 

з головних чинників щодо прийняття управлінських рішень. Однак, сучасна 

ситуація на ринку вимагає проведення подальшого вивчення та аналізу в 

напряму удосконалення підходів щодо визначення економічного змісту 

прибутку (збитку) підприємства, порядку обліку, відображення у фінансовій 

звітності, а також, відповідно розробки нових принципів аналізу та аудиту.  
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УДК 657.451 

Марощак О.В. 

                                                 Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                          Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ   

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ 

ТА АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено організаційно-методичні аспекти системи обліку, 

контролю та аналізу адміністративних витрат підприємства з огляду 

поточної кон’юнктури ринку. Виявлено основні недоліки та розроблено 

пропозиції, що сприятимуть їх усуненню, а також обґрунтовано пропозиції 

щодо покращення методики обліку й аналізу ефективності регулювання 

адміністративними витратами, планування майбутньої діяльності, 

запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень.  

Ключові слова: адміністративні витрати, облік, контроль, класифікація, 

субрахунки, аналітичні рахунки.  

 В сучасних економічних умовах однією з передумов ефективного 

функціонування підприємства є здійснення виваженої облікової політики, що 

дає можливість підприємству найбільш раціонально використовувати 

фінансові, матеріальні та трудові ресурси. З переходом України на 

національні стандарти бухгалтерського обліку суттєво змінились підходи до 

формування в обліку інформації про понесені підприємством витрати. 

Формується лише виробнича собівартість, яка складається з прямих 

виробничих витрат та частини загально виробничих витрат, пов’язаних з 

управлінням та організацією виробництва. Повна собівартість продукції, до 
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якої окрім вищезгаданих витрат додають ще й адміністративні витрати та 

витрати на збут, знаходиться в компетенції у правлінського обліку.  

Вдале функціонування підприємства залежить від ефективності 

діяльності його управлінців. Підвищення ефективності господарювання 

підприємств, зводиться, у першу чергу, до оптимізації та зниження обсягу 

різних витрат, які виникають у процесі діяльності суб’єктів господарювання: 

від собівартості продукції та послуг до витрат, які безпосередньо списують 

на фінансовий результат.  

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, спрямовані 

на обслуговування та управління підприємством. Вони характеризують 

витрати звітного періоду, які безпосередньо не пов’язані з виробництвом 

продукції. Адміністративні витрати, які є витратами на управління, 

потребують своєчасного, повного та об’єктивного відображення в 

бухгалтерському обліку, а також, на думку деяких науковців, раціонального 

розподілу та розмежування адміністративних і управлінських витрат. 

Водночас, адміністративні витрати хоча й не беруть участі у створенні 

продукції, але є необхідними для нормального функціонування виробництва 

[1]. 

Удосконалення обліку непрямих витрат, зокрема адміністративних, є 

підставою для отримання інформації, необхідної для прийняття ефективних 

управлінських рішень у сучасних умовах, а також забезпечення 

оперативності і аналітичності обліку. 

Проблемам обліку, аналізу та контролю діяльності підприємств 

присвячено праці багатьох вітчизняних економістів, зокрема: М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, А.В. Головача, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, Ю.І. Осадчого, 

М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.В. Сопка та інших.  

У процесі діяльності господарюючого суб’єкта виникають витрати, які 

у виробничу собівартість не включають, а розглядають як витрати того 

періоду, в якому вони були чи будуть здійснені. У науковій літературі ці 

витрати називають витратами періоду. Отже, витрати періоду – це витрати, 
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які не формують собівартості виробленої і реалізованої продукції, а 

покриваються за рахунок валового прибутку підприємства або збільшують 

валовий збиток [2,с.194]. Адміністративні витрати, які мають місце на 

підприємстві будь-якої форми власності та господарювання, також 

відносяться до витрат періоду.  

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, 

спрямовані на обслуговування та управління підприємством. Відповідно до 

П(С)БО 16 «Витрати» до адміністративних витрат відносять:  

– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);  

– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 

підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;  

– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна 

оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

водопостачання, водовідведення, охорона);  

– винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна тощо);  

– витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);  

–амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання;  

– витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

 – податки;  

– збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім 

податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, робіт, послуг);  

– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

– інші витрати загальногосподарського призначення [3].  

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат за 

елементами аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності та 
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затрат на збут. Тобто, на першому етапі формуються елементи затрат – 

матеріальні витрати,  витрати на оплату праці тощо, а на другому – 

проводиться їхнє списання на фінансові результати, що є характерним для 

фінансового обліку. У внутрішньогосподарському обліку визначається 

можливість їх побудови за ознаками прямого або непрямого відношення до 

відповідного виду продукції або іншої ознаки.  

Отже, для потреб фінансового обліку адміністративні витрати за 

даними первинного обліку з відображення витрачання запасів, нарахування 

заробітної плати, нарахування амортизації, нарахування і сплати за роботи і 

послуги, нарахування і сплати податків накопичують у регістрах 

синтетичного обліку з подальшим списанням на фінансовий результат і 

звітним відображенням лише однією сумою у формі фінансової звітності 2 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» [4]. Класифікація 

витрат є передумовою успішної організації планування, обліку, контролю, 

аналізу та ефективного управління витратами.  

Адміністративні витрати є операційними, непрямими, невиробничими 

витратами періоду. Їх не поділяють на постійні та змінні за обсягом 

діяльності, тому вони однозначно будуть постійними, оскільки їх не можна 

ідентифікувати як змінні до певного етапу операційного циклу. 

Адміністративні витрати можуть бути запланованими і незапланованими, 

контрольованими і неконтрольованими, доцільними і недоцільними, 

разовими і такими, що періодично повторюються, релевантними і 

нерелевантними тощо.  

Для вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку 

адміністративних витрат у господарстві доцільно за наведеною 

класифікацією використовувати субрахунки і аналітичні рахунки, за якими і 

відображати витрати у відомості. Важливою і ефективною передумовою 

досягнення економії адміністративних витрат на підприємстві є організація 

на підприємстві постійного контролю за цією групою видатків [3].  
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Досягти успіху завдяки лише оперативному контролю, який 

забезпечують працівники та керівництво під час оформлення (підписання) 

первинних документів, неможливо.  

Отже, має бути впроваджено попередній і наступний контроль 

адміністративних витрат та забезпечено постійну взаємодію всіх зазначених 

видів контролю. Основними завданнями внутрішнього контролю 

адміністративних витрат підприємств є: формування ефективних 

інформаційних потоків, що задовольнили б потреби керівництва 

підприємства та його структурних підрозділів у достатній інформації для 

прийняття необхідних стратегічних та оперативних рішень з питань 

управління адміністративними витратами; отримання необхідних для 

внутрішньогосподарських потреб управління і складання фінансової та 

управлінської звітності даних про адміністративні витрати за елементами 

витрат і за калькуляційними статтями в цілому по підприємству; 

забезпечення достовірного відображення в оперативному, управлінському та 

фінансовому обліку, а також у внутрішньогосподарській звітності фактичної 

величини адміністративних витрат структурних підрозділів підприємства; 

формування інформації для вдосконалення процесу планування 

адміністративних витрат як у цілому по підприємству, так і по окремих 

структурних підрозділах; контроль за непродуктивними і нераціональними 

адміністративними витратами з метою виявлення внутрішньогосподарських 

резервів їх зниження [5,с.45].  

До складу інформаційної бази внутрішнього контролю 

адміністративних витрат підприємства можна віднести: нормативно-правові 

акти щодо законності господарської діяльності та організації обліку; 

нормативні акти щодо регламентування складу адміністративних витрат, їх 

обліку та списання; інформацію про облікову політику підприємства щодо 

адміністративних витрат; планово - нормативну інформацію про 

адміністративні витрати підприємства; внутрішню організаційно - 

розпорядчу документацію; матеріали попередніх зовнішніх і внутрішніх 
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перевірок; первинні і зведені облікові документи та регістри аналітичного і 

синтетичного обліку адміністративних витрат; фінансову звітність [1].  

Отже, ведення бухгалтерського обліку адміністративних витрат за 

групами і субрахунками, відображення їх у зведеному документі – Відомості 

адміністративних витрат дозволить вдосконалити ефективність внутрішнього 

контролю у господарствах і здійснювати його у певній послідовності: 

визначення законності господарської операції; забезпечення наявності 

первинних облікових документів; забезпечення синтетичного і аналітичного 

обліку адміністративних витрат; забезпечення правильності, обґрунтованості 

і повноти віднесення (списання) адміністративних витрат на рахунок 

фінансових результатів; здійснення аналізу адміністративних витрат; 

прийняття управлінських рішень [3]. 

Зазначена послідовність контрольних дій включатиме попередній, 

поточний і наступний контроль адміністративних витрат, що надасть 

можливість здійснювати їх аналіз і приймати на основі отриманої інформації 

ефективні і своєчасні управлінські рішення. Це, у свою чергу, матиме 

позитивний вплив на загальні результати господарювання підприємства. 

Зазначимо, що система управління витратами передбачає: 

– нормування витрат ресурсів;  

– планування витрат за їхніми видами;  

– контроль за рівнем витрат;  

– облік та аналіз витрат, визначення їх впливу на результати діяльності 

підприємства;  

– пошук та виявлення чинників, що впливають на економію всіх видів 

ресурсів підприємства; 

 – формування дієвої системи мотивації працівників до контролю та 

зменшення витрат; 

 – матеріальне стимулювання економії ресурсів та зниження витрат. У 

системі управління витратами важливе місце належить обліку і аналізу 

витрат. Облік витрат передбачає спостереження, ідентифікацію, вимірювання 
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та реєстрацію фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності 

підприємства. Основною метою організації обліку витрат є створення 

інформаційної бази для здійснення аналізу витрат та прийняття 

управлінських рішень [5,с.123].   

Аналіз витрат проводиться з метою визначення обґрунтованості 

понесених витрат та оцінювання впливу окремих факторів на їх величину. 

Результати аналізу дають змогу виявити резерви зниження витрат 

підприємства та причини перевитрат, а також визначити базу для планування 

витрат.   Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат, його проводять, 

як правило, у такій послідовності:  

 аналіз динаміки витрат;  

 аналіз структури витрат;  

 аналіз витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції;  

 аналіз собівартості окремих видів продукції;  

 оперативний аналіз собівартості.  

В цілому, аналіз витрат передбачає порівняння фактичних і 

прогнозованих показників у звітному періоді, фактичних – за ряд звітних 

періодів, визначення факторів, що впливають на рівень показника та міри їх 

впливу. Аналіз динаміки витрат дає можливість виявити тенденції зміни 

витрат, розробити заходи для їх оптимізації та недопущення зайвих витрат і 

втрат на виробництві.  

Дослідження складу і структури витрат необхідно проводити для того, 

щоб виявити ті витрати, які мають найбільшу питому вагу, а отже, й 

справляють найбільший вплив на динаміку витрат, та щоб вивчити причини 

зміни витрат і визначити шляхи їх зниження.  

Вважаємо, що важливим аспектом аналізу витрат підприємства є 

оцінка ефективності формування витрат, яка характеризується 

співвідношенням прибутку та витрат, понесених для його отримання, тобто 

рентабельністю, або оберненим показником – періодом окупності витрат. 

Оскільки найбільшу питому вагу у загальній величині витрат підприємства 
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мають операційні витрати, то з них і доцільно розпочинати аналіз 

ефективності формування витрат. Необхідна інформація для проведення 

розрахунків акумулюється у річних звітах про фінансові результати 

підприємств.  

Аналітичність інформації про адміністративні витрати 

характеризується визначенням таких показників: 

 – рентабельність адміністративних витрат як відношення показника 

чистого прибутку підприємства до обсягу адміністративних витрат; 

 – коефіцієнт окупності адміністративних витрат як відношення обсягу 

адміністративних витрат до показника чистого прибутку підприємства.  

Потрібно здійснювати науково обґрунтований розподіл 

адміністративних витрат, тому проблема виникає у правильному виборі бази 

розподілу цих витрат. Потрібно вибрати базу розподілу, що в найбільшій мірі 

відповідає невиробничим накладним витратам. 

Перш ніж розподіляти адміністративні витрати потрібно визначити 

об’єкт розподілу. Об’єкти розподілу можуть бути проміжні та кінцеві. 

Вважаємо, що проміжними об’єктами розподілу адміністративних витрат 

мають бути лише виробничі підрозділи, так як витрати допоміжних 

підрозділів в кінцевому результаті включаються в собівартість виробленої 

продукції і розподіл адміністративних витрат ще й на ці підрозділи призведе 

до подвійного їх включення в собівартість продукції. Кінцевими ж об’єктами 

розподілу адміністративних витрат є окремі види продукції. 

Наведені пропозиції щодо удосконалення обліку адміністративних 

витрат не відкидають сучасної методики їх обліку. Вважаємо, що у 

фінансовому обліку адміністративні витрати мають списуватись на рахунок 

79 «Фінансові результати». В управлінському ж обліку адміністративні 

витрати потрібно розподіляти на окремі види виробленої продукції, 

формуючи її повну собівартість. При цьому досліджувані витрати не будуть 

капіталізуватись у виробничих витратах, а керівники матимуть необхідну їм 

інформацію. 
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Таким чином, щоб прийняти коректне та ефективне рішення про 

керування  адміністративними витратами господарства необхідно пам’ятати, 

що при зменшенні рівня  загальногосподарських витрат треба керуватись не 

емоціями, а обґрунтованими принципами. Потрібно звертати увагу на 

досягнутий стан та обсяг діяльності підприємства, власні фінансові, 

матеріальні, трудові ресурси, на його цілі та напрями  діяльності. Увага 

приділяється не лише внутрішнім факторам на господарстві, але й зовнішнім, 

наприклад, спад чи підйом на ринку, інфляція, податкові і соціальні фактори, 

та ін. 

Отже, удосконалення обліку, і контролю адміністративних витрат є 

підставою для їхнього ґрунтовного аналізу і планування, які у сукупності 

спрямовані на оптимізацію і мінімізацію витрат, враховуючи їх 

безпосередній вплив на фінансовий результат діяльності підприємства.  
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО ТА ФІНАНСОВОГО 

ЦИКЛІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено актуальність дослідження операційного та 

фінансового циклів, сформовано їх послідовність та основні фактори, що їх 

визначають. Крім того, надано характеристики кожного циклу та 

відтворено логічний взаємозв’язок між операційним, фінансовим циклами та 

оборотними активами. 

Ключові слова: оборотні активи, оборотність, операційний цикл, 

фінансовий цикл, оборотний капітал, ресурсозабезпечення. 

Сучасний стан економіки України характеризується кризовими 

явищами, інфляцією та вкрай високою невизначеністю умов господарювання. 

Зазначені умови вимагають від підприємств зміни його політики щодо 

оборотного капіталу: прискіпливо визначати потребу в ньому, шукати нові 

джерела його фінансування, вивчати проблеми ефективності використання. 

Отже, питання управління оборотним капіталом є надзвичайно актуальними і 

потребують ґрунтовного вивчення. Передусім, варто звернути увагу на 

дослідження сутності поняття «система управління оборотним капіталом». 

Аналіз останні наукових досліджень. Серед сучасних вітчизняних й 

зарубіжних вчених проблеми, пов’язані з визначенням сутності поняття 

«система управління оборотним капіталом» вивчають Г.М. Азаренкова, Т.М. 

Журавель, Р.М. Михайленко, І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, Р. Брейли, С. 

Майерс, Е.Ф. Брігхем, Е.Д. Вайсман, В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Дж. К. Ван 

Хорн, Д. М. Вахнович, С.В. Мочерний, Л.М. Воронович, П. Этрилл, А.Г. 

Загородній, Г.Л. Вознюк, А.Ф. Іонова, Н.Н. Селезнева, Н.Н. Кадерова, Р.С. 

Квасницька, В.В. Ковальов, Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова, М.Н. Крейнина, 

Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т. Скоун, Р.А. Славюк, Г.Б. Поляк, А.І. 
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Акодис, А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Г.О. Швиданенко, Н.В. 

Шевчук та ін. Мета статті – дослідити та систематизувати різноманітні 

підходи до визначення поняття «система управління оборотним капіталом». 

Визначити етапи побудови системи управління оборотним капіталом. Виклад 

основного матеріалу. Для раціонального формування та використання 

оборотного капіталу необхідним є створення системи управління оборотним 

капіталом підприємства. Передусім, дослідження вимагає сутність поняття 

«система», «система управління оборотним капіталом». Засновником 

загальної теорії систем є Л. Берталанфі. Він трактує поняття системи як 

комплексу елементів, що знаходяться у взаємодії [9, с.5]. Прихильниками 

такого тлумачення є ряд вчених. Так, за словами Федулової Л.І. система 

(походить від з грецької мови і означає утворення, складання) – це 

організована множина взаємопов’язаних компонентів та елементів, що 

взаємодіють між собою та зовнішнім середовищем у процесі досягнення 

поставленої мети [10, с.5]. Автори монографії під редакцією В.О. Коюди під 

системою розуміють сукупність функціонально взаємозалежних і 

взаємодіючих елементів, що становить цілісне утворення або має властивість 

цілісності. Таке визначення передбачає існування зв’язків між її елементами. 

Крім того, цілісним вважається таке утворення, в якого в результаті 

функціональної взаємодії елементів з’являються нові системні властивості 

або системний результат, відсутній у складових її елементів, що не 

виводяться з властивостей елементів та не зводяться до них [9, с.5]. Іванілов 

О.С. теж розуміє систему як сукупність взаємозв'язаних в одне ціле 

елементів. Елемент системи — це частина цілого, яка в процесі аналізу не 

підлягає поділу на складові [5, с.43]. Деякі автори роблять наголос на тому, 

що система управління складається з двох підсистем: керуючої та керованої. 

Наприклад, Касьяненко М.М. стверджує, що кожна система управління 

складається з двох взаємопов’язаних підсистем: управляючої підсистеми або 

суб’єкта управління (тобто того, хто управляє) та керованої підсистеми або 

об’єкта управління (того, ким управляють). Крім цього, він погоджується з 
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тим, що система управління складається із декількох однорідних груп 

елементів (технічних, технологічних, організаційних, економічних та 

соціальних). До технічних елементів він відносить збалансований комплекс 

окремих видів технічного обладнання спеціальних засобів. Технологічні 

елементи – це елементи, що визначають розподіл політичної або духовної 

діяльності, матеріального виробництва на етапи, стадії, процеси. 

Організаційні елементи – це елементи, які безпосередньо через розробку 

структури управління, відповідних інструкцій, положень та інших 

нормативних документів визначають раціональне використання технічних 

засобів, предметів праці, інформації, трудових та матеріальних ресурсів. 

Економічні елементи – це сукупність господарських та фінансових процесів, 

операцій та зв’язків. Соціальні елементи – сукупність соціальних відносин, 

що створюються в результаті спільної діяльності соціальних груп [6, с.125]. 

Г.В. Осовський, О.А. Осовський розподіляють систему на об’єднання 

компонентів і елементів в інтересах досягнення бажаної мети. Компонентами 

системи є керуюча та керована підсистеми, зовнішнє середовище, вхід, 

процес перетворення, вихід, канали зв’язку, а елементами є порядок 

здійснення операцій (технологія), устаткування, структура і люди [12, с. 15]. 

Колпаков В.К. теж розподіляє систему управління на керуючу та керовану 

підсистеми і стверджує, що управлінська система — це єдине ціле, що існує і 

розвивається завдяки взаємодії його компонентів. До основних компонентів 

управлінської системи належать вчений відносить: - суб’єкт управління, 

тобто джерело керуючого впливу, той, хто управляє, виконує функції 

керівництва і впливає на об’єкт з метою переведення його у новий стан; - 

об’єкт управління, тобто те, на що спрямовано керуючий вплив суб’єкта; що 

функціонує під цим впливом; - керуючий вплив, тобто комплекс 

цілеспрямованих і організуючих команд, заходів, прийомів, методів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на об’єкт і досягаються реальні зміни у 

ньому; - зворотні зв’язки, тобто інформація для суб’єкта про 

результативність керуючого впливу та зміни в об’єкті [8, с. 37]. На 
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останньому компоненті системи, виділеному Колпаковим В.К. наголошують 

і Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Вони говорять про важливість та 

необхідність управлінських зв’язків і вважають, що система управління є 

формою реального втілення управлінських взаємозв'язків. Система 

управління складається й функціонує не тільки у відповідності зі змістом 

функції управління й характером відносин, які лежать в основі управлінських 

взаємозв'язків, а й у відповідності з умовами, в яких формується система 

управління, а також у відповідності з іманентно належними системі 

управління принципами її побудови, функціонування й перетворення. Вчені 

розподіляють систему управління на кілька підсистем: - Структурно-

функціональна підсистема системи управління. Вона являє собою сукупність 

управлінських органів, підрозділів і виконавців, які виконують закріплені за 

ними функції й вирішують поставлені перед ними завдання, а також 

сукупність методів, за допомогою яких здійснюється управлінський вплив. 

Таку підсистему системи управління можна розглядати як єдність організації, 

технології й методів управління. - Інформаційно-поведінкова підсистема 

системи управління. - Підсистема саморозвитку системи управління. Ця 

підсистема є джерелом і провідником потреб системи управління у 

самовдосконаленні й одночасно носієм механізму, через який здійснюється 

розвиток системи управління [14, с.27]. Трохи ширше трактує систему 

управління Монастирський Г.Л.: «Система управління організацією включає 

сукупність усіх служб організації, всіх підсистем та комунікацій між ними, а 

також процесів, що забезпечують функціонування організацією» [11, с.123]. 

Блонська В.І., Толопка Н.Б. визначають систему управління оборотними 

коштами як систему узгоджених між собою принципів, задач, елементів та 

методів, які регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень 

щодо регулювання руху оборотних коштів в чітко заданих параметрах [2]. На 

думку авторів монографії під редакцією Коюди В.О., під управлінням 

обіговими коштами підприємства варто розуміти цільову комплексну 

програму впливу на обігові кошти та їх елементи, спрямовану на узгодження 
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кількісних та якісних параметрів стану й ефективності управління обіговими 

коштами з цілями й завданнями підприємства, яка забезпечує ефективність 

використання останніх. Для реалізації даної програми необхідна певна 

технологія, система метолів та технічних засобів. Отже, управління 

обіговими коштами поєднує як програму, так і інструментарій, що забезпечує 

її реалізацію [9, с.60]. Отже, для будь-якої системи характерно, що: – вона 

складається з двох або більшої кількості елементів; – кожний її елемент має 

властиві лише йому якості; – між елементами системи існують зв’язки, за 

допомогою яких вони впливають один на одного; – система не може існувати 

поза часом і простором. Вона має часову сутність (її склад може бути 

визначений у кожний даний момент), а також свої межі та навколишнє 

середовище [5]. Управління оборотним капіталом передусім дві підсистеми: 

керуючу (суб’єкт) – директорів, менеджерів інших управлінців та керовану 

(об’єкт) – оборотний капітал. Наступним важливим елементом у створенні 

системи є встановлення взаємозв’язків між цими двома підсистемами – 

прямого та зворотного. Прямим зв’язком у запропонованій нами системі 

управління оборотним капіталом (тобто зв’язком, що іде від керуючої 

складової до керованої) є визначення цілей, політики та завдань управління 

оборотним капіталом; планування необхідного розміру оборотних активів 

підприємства; визначення джерел фінансування оборотних активів 

підприємства. 

Поляк Г.Б. комплексну політику управління оборотними засобами 

розподіляє на управління поточними активами та поточними пасивами. Під 

управлінням поточними активами розуміється визначення величини, складу 

та структури поточних активів [5, с. 734]. Рясних Є.Г. стверджує, що суть 

політики управління обіговим капіталом полягає у раціоналізації джерел 

фінансування, оптимізації розподілу за стадіями циклу «постачання – збут», а 

також дієвому контролі за ресурсозабезпеченням і прискоренні його обігу. 

Політика управління обіговим капіталом має забезпечувати компроміс між 

ризиком втрати ліквідності і ефективністю функціонування підприємства, а 
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також достатній рівень платоспроможності, прийнятний обсяг, структуру і 

рентабельність активів [3, с. 158]. Бланк І.А. трактує політику управління 

оборотними активами як частину загальної фінансової стратегії 

підприємства, яка полягає в формуванні необхідного обсягу та складу 

оборотних активів, раціоналізації та оптимізації структури джерел їх 

фінансування. Крім того, Бланк І.А. деталізує політику і вказує дев’ять етапів 

її розроблення: аналіз оборотних активів підприємства в попередньому 

періоду. Цей аналіз проводиться в п’ять кроків. На першому кроці 

розглядається динаміка загального обсягу оборотних активів. На другому 

кроці розглядається динаміка складу оборотних активів за їх основними 

складовими: запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів. Третім 

кроком аналізу є дослідження оборотності окремих видів оборотних активів 

та їх загальної суми. Далі розраховується рентабельність оборотних активів, 

досліджуються фактори, що визначають її. На п’ятому кроці аналізу 

розглядається склад основних джерел фінансування оборотних активів; - 

визначення підходів до формування оборотних активів підприємства, де 

розглядаються відповідні стратегії; - оптимізація обсягу оборотних активів 

(даний етап управління оборотними активами поділено на три кроки; на 

першому кроці визначається система заходів для скорочення тривалості 

операційного (а в його рамках фінансового та виробничого) циклу 

підприємства); - оптимізація співвідношення постійної та змінної частини 

оборотних активів; - забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів; 

- забезпечення необхідної рентабельності оборотних активів; - забезпечення 

мінімізації втрат оборотних активів в процесі їх використання; - формування 

принципів фінансування окремих видів оборотних активів; - оптимізація 

структури джерел фінансування оборотних активів [1, с. 310]. Взявши до 

уваги твердження вчених щодо політики управління оборотним капіталом, 

відмітимо основні її складові: забезпечення оптимального обсягу оборотних 

активів, визначення джерел фінансування оборотних активів. До основних 

завдань управління оборотними активами відносять: - забезпечення 
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безперебійності виробничого процесу – для забезпечення цього завдання 

необхідно сформувати окремі види активів відповідно до обсягів 

господарської діяльності підприємства і тривалості його операційного та 

фінансового циклів; - прискорення оборотності загальної суми оборотних 

активів – це завдання реалізується шляхом збільшення частки активів з 

високою оборотністю і зменшенням частки активів, що обертаються 

повільно; - забезпечення ліквідності оборотних активів, достатньої для 

підтримки платоспроможності підприємства за поточними фінансовими 

зобов’язаннями – реалізується за допомогою постійного контролю за 

розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також 

шляхом забезпечення відповідної частини високоліквідних активів у вигляді 

поточних фінансових інвестицій та інших активів, які за необхідності можуть 

швидко трансформуватися у грошові кошти; - забезпечення підвищення 

рентабельності оборотних активів – всі види оборотних активів тією чи 

іншою мірою пов’язані з ризиком втрати, тому потрібно мінімізувати цей 

ризик; - встановлення оптимальної пропозиції між короткостроковими та 

довгостроковими зобов’язаннями у фінансуванні поточних активів [7, с. 192]. 

Одним з найважливіших кроків у системі управління оборотним капіталом є 

планування необхідного розміру оборотних активів. У процесі управління 

оборотними активами при визначенні потреби в оборотному капіталі 

фінансовий менеджер насамперед аналізує структуру, оборотність, 

ліквідність оборотних активів, а також забезпеченість оборотним і чистим 

оборотним капіталом підприємства. Боди Зви, Мертон Роберт, прихильники 

практичного підходу до управління оборотним капіталом, стверджують, що 

основні принципи управління оборотним капіталом полягають у зведенні до 

мінімуму вкладень в неприбуткові активи, такі як дебіторська заборгованість, 

товарно-матеріальні запаси та в максимальному використанні 

«безвідсоткових» кредитів – передоплата клієнтів, нарахована, але не 

виплачена заробітна плата та кредиторська заборгованість [3, с. 143]. Поляк 

Г.Б., говорячи про необхідність оптимальної величини оборотного капіталу, 
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відмічає, що якщо величина оборотного капіталу занижена, то підприємство 

буде постійно відчувати нехватку грошових коштів, мати низький рівень 

ліквідності, перебої у виробничій діяльності та втрату прибутку. Якщо, 

навпаки, необґрунтоване збільшення оборотного капіталу призведе до 

зменшення їх оборотності і також знизить величину прибутку [15, с. 164]. 

Виходячи з проведених досліджень, ми пропонуємо систему управління 

оборотним капіталом, де, передусім, виділено дві підсистеми: керуючу 

(суб’єкт) – директорів, менеджерів інших управлінців та керовану (об’єкт) – 

оборотний капітал. Також, важливим елементом у створенні системи є 

встановлення взаємозв’язків між цими двома підсистемами – прямого та 

зворотного. Прямий зв'язок включає в себе: політику управління оборотним 

капіталом; завдання та принципи управління оборотним капіталом; 

планування необхідного розміру оборотних активів; визначення джерел, 

тактики та стратегії фінансування оборотних активів. Зворотний зв’язок 

включає в себе коректування використання оборотного капіталу; аналіз та 

контроль використання оборотного капіталу. 
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УДК 657:634 

МельникI.В 

здобувач освітнього ступеня "магістр" 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ЕКОНОМІЧНА 

СУТНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТІВ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ 

У статті розглянуто основні аспекти сутності капітальних інвестицій як 

об'єктів обліку, аналізу та контролю. Описано методику обліку капітальних 

інвестицій, сформовано напрямки діяльності щодо контролю та аналізу 

даного виду інвестицій для прийняття ефектиних управлінських рішень та 

раціонального управління підприємством.  

Ключові слова: капітальні інвестиції, облік, методи контролю, аналіз, 

економічна сутність, перспективний аспект контролю, ретроспективний 

аспект контролю.  

 Постановка проблеми. Економічна ефективність, напрям діяльності 
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підприємств, забезпечення високих темпів їх розвитку, підвищення 

конкурентоздатності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках 

значною мірою визначаються рівнем і діапазоном їх інвестиційної діяльності.  

 Формування напрямків цієї діяльності, системи її довгострокових цілей 

та вибір найефективніших шляхів їх досягнення з урахуванням перспективи 

являє собою процес розробки інвестиційної стратегії, яка, хоча в основному і 

орієнтована на довгострокові цілі, містить також окремі середньострокові та 

короткострокові елементи, які зрештою ведуть прийняття конкретних 

управлінських рішень при формуванні інвестиційного портфеля та реалізації 

коштів пов'язаних з придбанням та виготовленням капітальних інвестицій.  

 У комплексі проблем, пов’язаних із визнанням ролі інвестицій 

підприємства, в сучасних умовах більшого значення набуває процес 

управління інвестиціями підприємства, що визначає збільшення уваги до 

інформаційного забезпечення керівництва відповідними даними про 

інвестиції. Таку інформацію повинна надати, насамперед, система 

бухгалтерського обліку, що покликана виявляти й систематизувати дані про 

всі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства. 

 Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблеми управління, 

обліку, аналізу та контролю інвестицій, в тому числі, капітальних отримали 

певне висвітлення в працях вітчизняних учених, серед яких доречно 

відзначити розробки І.О. Бланка, С.Ф. Голова, Б.І. Валуєва, А.А. Пересади, 

М.В. Кужельного,В.В. Сопка, В.П. Завгороднього, Я.Д. Крупки, Ф.Ф. 

Бутинця, В.І. Єфіменко. 

 Одним із чинників раціональної організації обліку і управління 

інвестиційною діяльністю є методи обліку капітальних інвестицій, 

систематичний і ефективний аудиторський контроль за капітальними та 

фінансовими інвестиціями і операціями з ними, адже контроль, як функція 

управління є засобом зворотного зв'язку між об’єктом і системою управління, 

що інформує про дійсний стан керованого об'єкта, фактичне виконання 

управлінського рішення. 
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 Метою статті є дослідження економічної сутності капітальних 

інвестицій, їх облік, відображення у фінансовій звітності, контроль та аналіз 

їх використання. 

 Виклад основного матеріалу. Важливу   роль у системі обліку 

капітальних інвестицій відіграють методи їхньої оцінки. Від правильної 

оцінки таких інвестицій залежить об’єктивність відображення витрат, 

доходів і прибутків (збитків) підприємства. 

Я. Д. Крупка зазначає, що методи  оцінки  капітальних  інвестицій  

можна  умовно  поділити на  дві  групи:  консервативні  і  динамічні.  

Консервативні методи базуються на даних бухгалтерського обліку, тому в 

момент оцінки є досить точними, проте вони не спрямовані на фактор часу, 

кон’юнктуру ринку, рівень інфляції та інші чинники.  До  консервативних  

методів  оцінки  капітальних інвестицій  належить  оцінка  за  історичною  

собівартістю, нормативними затратами, первісною і залишковою вартістю.  

До  динамічних  методів  зараховують  оцінку  за  поточною,  чистою,  

справедливою  і  дисконтованою  вартістю  та за експертною оцінкою. Такі 

методи оцінки побудовані на ринкових принципах і спрямовані на майбутні 

доходи.  

Динамічні методи оцінки капітальних інвестицій є більш 

пристосованими до перманентних змін ринкового середовища і більш 

еластичні, ніж консервативні методи [ 3 c. 32 - 34 ] 

 Таким чином, в наказі про облікову політику кожного підприємства  

доцільно  передбачити  2  –  3  пункти,  де  йтиметься про методи оцінки 

капітальних інвестицій з їхньою  конкретизацією і визначенням умов, за яких 

вони можуть  застосовуватись. Низку  виважених  пропозицій  щодо  

структури  рахунків з обліку капітальних інвестицій висловили З. В. 

Задорожний, С. Й. Сажанець, Н. В. Чирик. Зокрема, З. В. Задорожний  

пропонує  додатково  запровадити  субрахунки  156  «Інші  капітальні  

інвестиції»,  157  «Капітальні  витрати  на  поліпшення  земель»  до  

синтетичного  рахунка  15  «Капітальні  інвестиції»  [2,  с.  211].  С.  Й.  
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Сажанець  також  має  пропозицію    додатково    запровадити    такі    

субрахунки: 156 «Обладнання, конструкції та матеріали для будівництва  і  

монтажу»,  157  «Незавершені  роботи  по  створенню  необоротних активів», 

158 «Капітальні витрати на поліпшення необоротних  активів»,  159  «Інші  

капітальні  інвестиції»  [3, с. 291].  

Н. В. Чирик вважає, що субрахунок 151«Капітальне будівництво» 

потребує відповідного реформування, а саме  доцільно  відкрити  до  цього  

субрахунку  рахунки  третього  порядку щодо поліпшень: 1511 «Капітальні 

інвестиції в модернізацію», 1512 «Капітальні інвестиції в реконструкцію»,  

1513  «Капітальні  інвестиції  в  модернізацію»,  1514  «Капітальні  інвестиції  

в  реконструкцію»,  1515  «Капітальні  інвестиції в модернізацію», 1516 

«Капітальні інвестиції в реконструкцію», 1517 «Капітальні інвестиції в 

модернізацію». 

 Висловлені  вище  пропозиції  заслуговують  на  увагу практиків і за 

певних умов можуть бути враховані бухгалтерами  у  процесі  внесення  змін  

та  доповнень  до  робочих планів  рахунків  бухгалтерського  обліку  

підприємств  і  організацій України. 

 Вагомим внеском є модель інформаційного забезпечення діяльності 

щодо використання, обліку та контролю капітальних інвестицій. Одним із 

напрямків виробничо-технічних інвестицій у підприємстві, на думку О. В. 

Кантаєвої, є інновації, тому створення  обліково-аналітичної  моделі  для  

інформаційного  забезпечення  інноваційної  діяльності  варто  вважати 

актуальним і необхідним завданням у сучасних умовах розвитку економіки 

України. При дослідженні інноваційної діяльності слід ураховувати 

специфіку діяльності підприємства,  яке  створює,  розробляє  й  реалізує  

інноваційну  продукцію, вимоги законодавства щодо визнання інноваційних 

продуктів і особливості регулювання облікових записів для відображення 

інноваційних витрат, їх впливу на доходи та фінансовий результат 

підприємства [4, с. 19 - 27] 

 Напрямками  удосконалення  бухгалтерського  обліку капітальних  
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інвестицій  та  операцій  з  ними,  з  точки  зору І.В. Нестеренко, є: 

конкретизація бухгалтерських рахунків для  проведення  операцій  з  обліку  

капітальних  інвестицій для  відображення  відтворювальної,  технологічної 

структури,  елементів  витрат  та  ведення  пооб’єктного  обліку,  

виокремлення  позабалансового  рахунку  для  нагромадження  інформації  

про  джерела  їх  фінансування,  організація   управлінського   обліку   

реалізації   інвестиційного проекту. 

 У міжнародних стандартах залежно від виду завдання по-різному 

визначено мету виконуваних аудитором завдань щодо перевірки напрямів 

використання коштів пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.  З 

одного боку, якщо аудиторська перевірка капітальних інвестицій 

здійснюється в рамках аудиту фінансової звітності, загальне визначення мети 

в цілому прийняте  до одного рядка балансу із сукупності досліджуваних 

елементів. З іншого боку капітальні інвестиції можна досліджувати не тільки 

в рамках завдання аудиту фінансової звітності. У зв’язку із цим слід 

погодитися з Н. Дорош, яка стверджує що трактування мети аудиторської 

перевірки це важливе й принципове питання яке визначає суть і метод її 

перевірки. 

 Оскільки  на  капітальні  інвестиції  витрачають  великі  кошти, аудитор 

або служба внутрішнього контролю на підприємстві  мають 

проконтролювати  їх  цільове  використання  з  дотриманням  при  цьому 

встановлених норм і нормативів, а також чинного законодавства При цьому 

перевіряються операції за рахунком 15 "Капітальні інвестиції" [5 c. 62 - 65].   

 До основних завдань,  які вирішуються у межах аналізу й аудиту 

капітальних інвестицій, можна віднести такі:  

- аналіз ефективності інвестиційних проектів;  

- моніторинговий  контроль  критичних  співвідношень  обсягів  

виробництва  і реалізації за проектом;  

- оцінка забезпеченості проектів капітальних інвестицій джерелами 

фінансування;  
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- аналіз результатів обсягу капіталу,  що інвестується, і віддачі від 

проектованих виробництв;  

- підтвердження реальності наданих фінансових звітів. 

 Важливим є проведення контролю за використанням капітальних 

інвестицій як в інтересах інвестора, інших  власників  підприємства, у  яке 

відповідно  здійснені  власні грошові кошти,  так  і  будь - яких  інших 

зацікавлених  користувачів  фінансової  звітності,  потенційних  інвесторів. 

Необхідно підкреслити  значущість  як  зовнішнього незалежного,  так  і  

внутрішнього  контролю.  

 Кожний з цих видів контролю  має свої відмітні риси,  характерні 

ознаки і завдання, однак і зовнішній, і  внутрішній  аудит (контоль)  

інвестицій може  здійснюватися  у  двох  аспектах  перспективному і 

ретроспективному. Перспективний аудит інвестиційних проектів має своєю 

метою попередню оцінку доцільності, рентабельності інвестицій,  

зіставлення прогнозних оцінок і звітів, розробку бюджетів, розрахунок 

майбутніх доходів і витрат, розробку декількох альтернативних варіантів 

інвестування. В основному такі роботи аудитором виконуються у вигляді 

різних видів аудиторських послуг. 

 При  здійсненні ретроспективного  аудиту  головна  мета  полягає  в  

підтвердженні достовірності  фінансової  звітності  підприємства,  у  тому  

числі  і  даних  про  наслідки реалізації інвестиційних проектів [6 c. 296 ]. 

 Не менш важливим аспектом визначення економічної сутності 

капітальних інвестицій є аналіз капітальних вкладень. Методика аналізу 

капітальних вкладень дозволяє зробити висновок про доцільність здійснення 

інвестування. При цьому точність результатів оцінки буде в рівній мірі 

залежати від повноти, достовірності вихідних даних та вибору методів, 

використаних в аналізі. Дана методика призначена для учасників 

інвестиційних проектів (у тому числі зарубіжних), розробників та установ, 

що здійснюють експертизу проектів. 

 Для оцінки ефективності інвестиційного проекту у відповідності з 
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даною методикою використовується система показників, що відбивають 

співвідношення витрат і результатів: 

1) показник комерційної (фінансової) ефективності, що враховує 

фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; 

2) показник бюджетної ефективності, що враховує фінансові наслідки 

реалізації проекту для державного, регіонального або місцевого бюджету; 

3) показник економічної ефективності, який враховує витрати і 

результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих 

фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту і допускають 

вартісний вимір.  

При цьому доцільно розглянути етапи визначення ефективності 

інвестиційних проектів (табл. 1). 

Таблиця 1.Етапи ефективності інвестиційних проектів 

Етапи Суть етапу Мета аналізу 

Перший етап 

Порівняльний аналіз 

рентабельності 

інвестиційного проекту з 

середнім рівнем % 

Визначення більш вигідних 

напрямів вкладення капіталу 

Другий етап 

Порівняння рентабельності 

інвестиційного проекту з 

темпами інфляції в країні 

Мінімізація витрат 

грошових коштів від 

інфляції 

Третій етап 

Порівняльний аналіз обсягів 

потрібних інвестицій та 

визначення мінімальної 

потреби в кредитах 

Вибір менш капіталоємного 

варіанту 

Четвертий етап 

Оцінка інвестиційних 

проектів за критеріями 

оптимізації 

Вибір оптимального 

варіанту інвестиційного 

проекту  

П’ятий етап 

Оцінка стабільності 

щорічних надходжень від 

реалізації інвестицій 

Розподіл віддачі від 

інвестицій 

 

 Методика аналізу капітальних вкладень дозволяє зробити висновок про 

доцільність здійснення інвестування. При цьому точність результатів оцінки 

буде в рівній мірі залежати від повноти, достовірності вихідних даних та 

вибору методів, використаних в аналізі. Дана методика призначена для 

учасників інвестиційних проектів (у тому числі зарубіжних), розробників та 

установ, що здійснюють експертизу проектів.  
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 При оцінці ефективності інвестиційного проекту вимір різнозначних 

показників здійснюється методом дисконтування грошових потоків. При 

цьому для приведення різнозначних витрат, результатів і ефектів 

використовується норма дисконту яка є прийнятною для інвестора нормі 

доходу  [5 c. 64 ]. 

 Висновки. Вирішення проблем щодо визначення економічної сутності 

капітальних інвестицій їх контролю та аналізу дозволить покращити 

національну систему контролю за реалізацією інвестиційних проектів з 

метою прийняття вдалих управлінських рішень на мікрорівні, та зміцненням 

інвестиційного клімату в країні загалом. У статті розглянуто методи обліку, 

контролю та аналізу капітальних інвестицій як економічної категорії в розрізі 

національної економіки. У  подальших  дослідженнях  важливо  звернути  

увагу  на галузеві особливості обліку капітальних інвестицій, розвинути  

систему  рахунків  аналітичного  обліку  таких  інвестицій, уточнити перелік 

показників капітальних інвестицій  за кожним етапом аналізу капітальних 

інвестицій. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Винницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Обґрунтовано актуальність контролю позикового капіталу 

підприємства. Визначено два основних підходи до формування методики 

контролю позикового капіталу та охарактеризовано їх. Удосконалено 

методику контролю шляхом поєднання двох підходів до проведенням 

контролю позикового капіталу із представлення її у плані контролю. 

Ключові слова: контроль, позиковий капітал,об’єкти контролю, 

напрямки контролю, план контролю, методика контролю.  

Постановка проблеми. Позиковий капітал підприємства – це одне із 

джерел фінансування діяльності суб’єктів господарювання. У вітчизняній 

практиці прийнято вважати, що позиковий капіталу у структурі джерел 

фінансування підприємства не має перевищувати 50%. Це обумовлено 

питанням забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості та 

незалежності підприємства. 

Проте, навіть за умов, що позиковий капітал є меншим ніж власний 

капітал підприємства, його наявність в структурі джерел фінансування 
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підприємства несе ризики для функціонування суб’єкта господарювання. 

Вони пов’язані із необхідністю постійного контролю позикового капіталу, 

визначенням найефективніших напрямків його використання, встановленням 

джерел покриття відсотків по зобов’язаннях, тощо. Разом з тим, позиковий 

капітал виступає способом додаткових фінансових вигід, що виникають в 

результаті формування часового лагу між виникненням зобов’язання та його 

виплатою. Наприклад, виникнення зобов’язання по розрахунках із оплати 

праці призводить до того, що підприємство може використовувати ресурси, 

передбачені на оплату праці протягом періоду існування зобов’язання, до 

моменту його оплати. 

Вагомість позикового капіталу для підприємства зумовлює потребу його 

контролю. Контроль позикового капіталу підприємства дозволяє 

забезпечувати належний рівень достовірності інформації щодо даного виду 

джерел фінансування підприємства. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Контроль позикового капіталу 

є одним із тематичних напрямків контролю діяльності підприємства. Тому 

він досліджується як у контексті вивчення питань організації й методики 

контролю на підприємствах, так і в якості окремого об’єкта. Вивченням 

методичних основ контролю позикового капіталу підприємства присвятили 

наукові праці наступні вчені: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, М.Ф. Базась, Н. 

В. Виговська, Л. В. Гуцаленко, Л. В. Дікань, І. К. Дрозд, Т. А. Матвієнко, Е. 

Г. Мельник, Л. В. Нападовська, О. Г. Пономаренко, та ін. 

У зв’язку із постійними трансформаціями у нормативно-правовому полі 

держави, додаткового вивчення потребують питання методики контролю 

позикового капіталу підприємства на основі поєднання різних підходів до її 

розробки. 

Мета статті полягає у висвітленні методичних основ контролю 

позикового капіталу підприємства із урахуванням особливостей його 

формування на основі поєднання різних підходів до її розробки. 



1118 

Виклад основного матеріалу. Контроль виступає однією із функцій 

системи управління підприємством. Залежно від суб’єкта реалізації він може 

поділятися на внутрішній та зовнішній. Внутрішній контроль реалізується 

працівниками підприємства. Його структура визначається у рамках 

управлінської вертикалі менеджменту підприємства. Зовнішній контроль 

проводиться зовнішніми державними та незалежними суб’єктами.  

Контроль позикового капіталу підприємства передбачає врахування 

класифікації даного виду джерела фінансування підприємства. Важливим 

питанням, яке потребує пильної уваги підприємств є класифікація кредитів 

банків для потреб бухгалтерського обліку та управління. У національних 

положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку кредити банків поділяються 

на дві групи: довгострокові та поточні [2]. Така класифікація є досить 

умовною та не деталізованою, що говорить про недосконалість всього 

механізму обліку кредитних операцій, адже підприємства не мають 

можливості реально оцінити показники його ліквідності.  

У практиці банківської діяльності передбачена класифікація кредитів за 

термінами надання на короткострокові (до одного року), середньострокові 

(від одного до трьох років), довгострокові (більше трьох років). Такий 

розподіл хоч і не є повним, проте показує більш реальний стан ліквідності [5, 

с. 91]. 

Контроль позикового капіталу передбачає формування плану його 

проведення. В плані відображаються основні об’єкти контролю позикового 

капіталу. Варто відзначити, що науковці по різному представляють методику 

контролю позикового капіталу. Можна виділити два основних підходи до її 

розробки: за напрямками перевірки та пооб’єктний підхід.  

Методика контролю позикового капіталу за напрямками перевірки 

передбачає вивчення: 

1) Нормативно-правового забезпечення контролю позикового капіталу 

підприємства; 

2) Документального забезпечення контролю позикового капіталу підприємства; 
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3) Аналітичного та синтетичного обліку позикового капіталу підприємства; 

4) Розрахункових операцій щодо позикового капіталу підприємства (розмір 

плати за користування позиковим капіталом), правильності їх кількісного та 

вартісного відображення в системі бухгалтерського обліку; 

5) Відображення результатів операцій з позиковим капіталом у звітності 

підприємства. 

Даний підхід є ґрунтовним з точки зору основних напрямків контролю, 

які притаманні різним об’єктам контролю, а не лише позиковому капіталу. 

Якщо є необхідність зробити акцент саме на специфіці об’єкта контролю, 

тобто на особливостях та складі позикового капіталу підприємства, то варто 

обрати пооб’єктний підхід до побудови методики контролю позикового 

капіталу. 

Пооб’єктний підхід до побудови методики контролю позикового 

капіталу передбачає врахування класифікації позикового капіталу. Найбільш 

загальне представлення даного підходу обмежується поділом позикового 

капіталу на поточний та довгостроковий. Проте, даний не деталізований 

підхід  можна використати для підприємства, які мають незначні обсяги 

позикового капіталу, при чому він не є суттєво диверсифікований за 

джерелами виникнення.  

У випадку, якщо підприємство має вагому величину позикового 

капіталу, що формується з різних джерел, доцільно забезпечити деталізацію 

об’єктів контролю. Для цього можна використати пооб’єктну класифікацію, 

яка закріплена у плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [2]. 

Згідно даної класифікації в бухгалтерському обліку виділено 

довгострокові зобов’язання (облік ведеться на рахунках п’ятого класу плану 

рахунків) із деталізацією на шість об’єктів за джерелами виникнення та 

способами фінансування та поточні зобов’язання (облік ведеться на рахунках 

шостого класу плану рахунків)  із деталізацією на десять об’єктів. 
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Підвищений рівень деталізації забезпечений шляхом введення субрахунків 

(відображаються складові по кожному об’єкту) 

Чинним законодавством України передбачено можливість формування 

робочого плану рахунків, що дозволяє збільшувати кількість рахунків для 

обліку різних складових позикового капіталу підприємства, а також 

проводити деталізацію об’єктів обліку в рамках різних рахунків, вводячи 

додаткові субрахунки, рахунки третього порядку. 

Представлені підходи мають свої переваги та недоліки. Для підсилення 

позитивного ефекту від реалізації обраної методики контролю позикового 

капіталу та мінімізації негативних характеристик обох підходів доцільно їх 

поєднати із формуванням єдиної методики . 

Методика контролю позикового капіталу формується на організаційній 

стадії та представляється у вигляді певного алгоритму дій у плані проведення 

контролю (табл. 1).  

Таблиця 1. План контролю позикового капіталу підприємства 

(пооб’єктний підхід з відображенням напрямків контролю) 

Об’єкти контролю Напрямки 

контролю 

Виконавці Термін 

виконання 

(2017р.) 

Довгострокові позики 1, 2, 3, 4, 5 Криворук Т. М. 02 – 03. 10 

Довгострокові векселі видані 1, 2, 3, 4, 5 Михай Р. Г. 02 – 03. 10 

Довгострокові зобов’язання за 

облігаціями 

1, 2, 3, 4, 5 Петрик А. М. 02 – 03. 10 

Довгострокові зобов’язання з оренди 1, 2, 3, 4, 5 Криворук Т. М. 04 – 05. 10 

Відстрочені податкові зобов’язання 1, 2, 3, 4, 5 Михай Р. Г. 04 – 05. 10 

Інші довгострокові зобов’язання 1, 2, 3, 4, 5 Петрик А. М. 04 – 05. 10 

Короткострокові позики 1, 2, 3, 4, 5 Криворук Т. М. 06 – 07. 10 

Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 

1, 2, 3, 4, 5 Михай Р. Г. 06 – 07. 10 

Короткострокові векселі видані 1, 2, 3, 4, 5 Петрик А. М. 06 – 07. 10 

Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками 

1, 2, 3, 4, 5 Криворук Т. М. 09 – 10. 10 

Розрахунки за податками і платежами 1, 2, 3, 4, 5 Михай Р. Г. 09 – 10. 10 

Розрахунки за страхування 1, 2, 3, 4, 5 Петрик А. М. 09 – 10. 10 

Розрахунки за виплатами працівникам 1, 2, 3, 4, 5 Криворук Т. М. 11 – 12. 10 

Розрахунки з учасниками 1, 2, 3, 4, 5 Михай Р. Г. 11 – 12. 10 

Розрахунки за іншими операціями 1, 2, 3, 4, 5 Петрик А. М. 11 – 12. 10 

Доходи майбутніх періодів 1, 2, 3, 4, 5 Криворук Т. М. 13. 10 

Узагальнення результатів контролю Криворук Т. М., 

Михай Р. Г., 

16 – 17. 10 
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Петрик А. М. 

Напрямки контролю – вивчення (1) Нормативно-правового забезпечення контролю 

позикового капіталу підприємства; (2) Документального забезпечення контролю 

позикового капіталу підприємства; (3) Аналітичного та синтетичного обліку 

позикового капіталу підприємства; (4) Розрахункових операцій щодо позикового 

капіталу підприємства, правильності їх кількісного та вартісного відображення в 

системі бухгалтерського обліку; (5) Відображення результатів операцій з позиковим 

капіталом у звітності підприємства. 

 

Варто відзначити, що в плані (табл. 1) представлено загальні, не 

деталізовані напрямки контролю. Проте, вони можуть бути розширені  з 

урахуванням специфіки кожного із об’єктів контролю.  

Об’єкти контролю позикового капіталу, що представлені в плані (табл. 

1) також можуть бути деталізовані за результатами попереднього огляду 

фінансової інформації і визначення вагомих статей фінансової звітності, які 

потребують детального контролю (наприклад виділення в рамках 

розрахунків за виплатами працівникам об’єкта «розрахунки за заробітною 

платою»). 

Висновки. Методика контролю позикового капіталу підприємства 

передбачає дотримання певного алгоритму застосування різних методів 

контролю по відношенню до обраних об’єктів. Оскільки на сьогодні існують 

різні підходи до методики аудиту позикового капіталу, то доцільним є їх 

поєднання з метою удосконалення підходів до проведення контролю 

позикового капіталу та забезпечення його ефективної реалізації.  
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УДК 130.10 

Мельничук Р. В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНТРАКТНОЮ СПРАВОЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто можливості та перспективи використання валютних 

застережень у зовнішньоекономічних контрактах вітчизняних підприємств.  

Ключові слова: зовнішньоекономічний контракт, валютний ризик, 

хеджування, валюта ціни, валюта платежу, валютне застереження. 

 На сьогодні одним з найбільш помітних явищ в економічному житті 

України є бурхливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Створення в 

державі ринкової економіки передбачає її відкритість та інтеграцію в світове 

господарство. Крім того, стратегічне значення зовнішньої торгівлі для 

України зумовлюється тим, що модернізація економіки, залучення 

масштабних іноземних інвестицій, новітніх технологій можливі лише за 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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умови формування в країні стійкої, відкритої до зовнішнього світу 

господарської системи, органічного включення України в систему 

глобального розподілу праці. У сучасних умовах непрогнозованих коливань 

обмінних курсів валют виникають втрати або виграші для контрагентів у 

міжнародних економічних операціях. Управління валютними ризиками 

вітчизняних підприємств-учасників зовнішньоекономічної діяльності 

останнім часом набуває все більшої актуальності. Одними з найбільш 

розповсюджених інструментів хеджування валютних ризиків, які 

використовуються не лише зарубіжними, але й вітчизняними 

підприємствами, є так звані контрактні методи. Найвідомішими серед них є 

вибір валюти ціни та валюти платежу у зовнішньоторговельному контракті. 

Крім того, для захисту від можливих фінансових втрат, пов'язаних із 

курсовими коливаннями, у зовнішньоекономічних контрактах, а іноді й у 

кредитних угодах, застосовують так звані валютні застереження. Аналіз 

публікацій. Питаннями у сфері управління валютними ризиками 

підприємств-учасників зовнішньоекономічної діяльності займаються такі 

відомі вчені-економісти, як: Пол Кругман, Перар Жозет, Сурен Лізелотт, 

Максімо Енг, Леві Мауріс, Ендрю Крокетт, Морріс Голдстайн, Майкл Мусса, 

Пол Массон, Джон Вільямсон та інші. У вітчизняній економічній літературі 

ці проблеми відображені у працях відомих українських науковців та 

практиків: А.С. Гальчинського, В.М. Галь, В.М. Гейця, С.Ю. Михайличенка, 

В.І. Міщенка, А.М. Мороза, Л.О. Примостки, О.М. Сохацької, В.М. 

Федосова, В.А. Ющенка, С.О. Яременка та інших. При всій значущості 

розробок зазначених авторів і певному рівні опрацювання даної проблеми 

поки що відсутні комплексні розробки, які б повністю розкрили практичні 

аспекти управління валютними ризиками підприємств-учасників ЗЕД. Мета 

статті – дослідження можливості практичного використання вітчизняними 

підприємствами валютних застережень у зовнішньоекономічних контрактах. 

Виклад основного матеріалу. Бурхливий розвиток міжнародної торгівлі, 

активне взаємопроникнення ринків зумовлювало й зумовлює необхідність 
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проведення найменш ризикових грошових розрахунків між суб’єктами 

підприємницької діяльності різних країн світу. І хоча на сьогоднішній день в 

усьому світі спостерігаються тенденції всеохоплюючої глобалізації, про 

існування окремих національних економічних і грошових систем забувати 

все ж не варто. Ризиків у зовнішньоекономічній діяльності чимало, та все ж з 

великим ступенем умовності їх можна поділити на деякі окремі види: • 

ризики, пов’язані з відмінністю національних правових систем різних країн 

та правовою ситуацією в таких країнах, еластичністю та плинністю їхнього 

законодавства; • ризики, пов’язані з політичними обставинами правлячих 

режимів; • ризики, пов’язані зі змінами ринкової кон’юнктури на 

національних та регіональних ринках та ін. Однак зазвичай суб’єктів 

комерційної діяльності найбільше цікавить можливість реального й повного 

виконання укладених ними зовнішньоекономічних контрактів – договорів 

міжнародної купівлі- продажу, а саме – поставки (купівлі) відповідного 

товару й отримання (сплати) за це відповідної суми коштів. Якщо 

ймовірність досягнення цих цілей є досить великою, то решта ризиків 

фактично нівелюються і відходять на задній план як несуттєві. Саме тому 

питання оплати й розрахунків у зовнішньоекономічних контрактах природно 

посідає в них найважливіше і найсуттєвіше місце, оскільки без цих моментів 

договір втрачає свій суто економічний сенс, а інколи це призводить до 

позбавлення його і просто юридичного змісту [3]. Ризики в міжнародних 

розрахунках можуть спостерігатися або у площині фактичної оплати, або ж у 

сфері визначення грошової одиниці, в якій проводитиметься оплата 

договірної ціни. Добре видно, що останній момент є вихідним щодо суто 

розрахункових операцій, оскільки неможливо провести розрахунки, не 

визначившись у якій саме валюті вони проводитимуться. Отже, умова, 

пов’язана з визначенням певної валюти, в якій здійснюватиметься платіж 

(умова про валюту платежу), обов’язково має включатися до будь-якої 

зовнішньоекономічної угоди. Разом з тим, визначення лише валюти платежу 

в угоді міжнародної купівлі-продажу часто буває недостатнім для 
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забезпечення фінансових інтересів сторін. Економічна нестабільність країн та 

інші економічні фактори зумовлюють таку саму нестабільність їхніх 

платіжних одиниць. А тому обрана сторонами валюта платежу піддається 

ризику нестабільності і зменшення своєї цінності як засобу платежу. 

Внаслідок цього одна зі сторін несе збитки із суто фінансових причин. Саме в 

останньому і полягає так званий валютний ризик у міжнародній торгівлі. 

Його сутність зводиться до можливості понесення матеріальних збитків 

учасниками міжнародної торгівлі у зв’язку зі змінами курсів різних 

національних валют по відношенню одна до іншої. При визначенні системи 

розрахунків у договорах міжнародної купівлі-продажу значна увага 

приділяється мінімізації валютних ризиків. Цей ефект досягається різними 

шляхами – страхуванням валютних ризиків за допомогою банківських 

установ, фінансових операцій на валютних ринках та ін. Однак одним із 

найпростіших і доволі ефективних засобів мінімізації втрат, пов’язаних із 

валютними ризиками, є вірне формулювання договірної ціни в 

зовнішньоекономічному договорі. Формулювання договірної ціни у 

зовнішньоекономічному контракті, спрямоване на мінімізацію валютних 

ризиків у міжнародній торгівлі, називається валютним застереженням 

контракту [3]. З юридичної точки зору, валютне застереження являє собою 

особливу умову договору міжнародної купівлі-продажу. Вона визначає у якій 

валюті контрагенти здійснюватимуть розрахункові операції та яким чином 

коригуватиметься ця грошова сума по відношенню до валюти, яку сторони 

обрали як оціночний еталон. Відповідно, валютою платежу є грошова 

одиниця, в якій відбуваються фактичні розрахунки сторін. Валютою ціни є 

валюта, що визначає абсолютну для даного договору ціну товару в грошових 

одиницях певної економічно стабільної країни. Валюту ціни називають ще 

валютою контракту, а валюту платежу – валютою боргу. На відміну від 

валюти ціни контракту, валюта платежу часто характеризується відносністю 

(варіативністю), оскільки її грошова сума підлягає перерахунку у випадку 

зміни її курсу по відношенню до валюти контракту. Валюта ціни контракту 
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може визначатися як у валюті однієї зі сторін зовнішньоекономічного 

договору, так і у валюті будь-якої третьої країни. На практиці зазвичай 

перевага віддається валютам найбільш економічно стабільних і розвинутих 

країн світу – вільноконвертованим. На вибір валюти контракту може 

впливати й міжнародна практика, а саме – вираження ціни певних товарів 

лише в певних валютах світу. Так, ціни на вовну й деякі кольорові метали 

визначаються в англійських фунтах стерлінгів, на дорогоцінні метали, нафту 

й цукор – у доларах США. Вибір валюти контракту можуть диктувати й 

міжнародні договори між країнами сторін контракту. Валюта ціни й валюта 

платежу співвідносяться між собою як абсолютне та відносне. І саме на 

дотримання такого співвідношення спрямовані дії з мінімізації валютних 

ризиків у зовнішньоекономічних угодах. Як уже зазначалося, під валютним 

застереженням в угоді міжнародної купівлі-продажу слід розуміти умову, яка 

визначає умови платежу у зв’язку з відмінностями в котируванні різних 

валют. Таким чином, валютне застереження за своєю сутністю є 

сформульованим у контракті правилом, згідно з яким відбувається зміна 

суми платежу у валюті платежу відповідно до змін курсу валюти платежу до 

курсу валюти ціни контракту [1]. Захист від ризиків за допомогою валютних 

застережень належить до так званого нестрахового захисту, оскільки не 

передбачає розміщення цих ризиків на страхування у страхових компаніях. 

Сутність цих застережень зводиться до встановлення в контракті, а саме у 

двох його статтях – "ціна товару" та "умови платежу" – таких умов, які 

зводили б до мінімуму можливі валютні втрати. Для вітчизняних 

підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, найбільш 

прийнятним та перспективним є вибір валюти ціни і валюти платежу у 

зовнішньоторговельному контракті. При укладанні зовнішньоекономічної 

угоди підприємства мають можливість включити до статті 11 контракту 

„Інші умови” додаткову умову, що передбачає їхній захист від зміни 

валютного курсу. У цьому випадку в контракт вводиться нова валюта – 

валюта застереження. При цьому валюта платежу ставиться в залежність від 
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більш стійкої валюти, наприклад, долара США або євро. При здійсненні 

експортних операцій підприємства повинні прагнути встановити валюту ціни 

в валюті, що має тенденцію до ревальвації протягом терміну дії контракту, 

тому що вдало обрана валюта ціни дозволяє не лише уникнути втрат, 

пов’язаних з коливаннями валютних курсів, але й одержати за рахунок цього 

певний прибуток. При імпортних угодах суб’єкт зовнішньоекономічної 

діяльності навпаки намагається використовувати у якості валюти ціни 

контакту «слабку» валюту, тобто ту, що може бути девальвованою. Однак 

при використанні даного методу існує ймовірність того, що напрямок зміни 

валютного курсу, його динаміка або розміри коливань будуть невірно 

оцінені. Іншим контрактним методом, який можна порекомендувати для 

хеджування валютних ризиків підприємств, є включення в контракт 

положення про перегляд суми контракту у випадку різкого коливання курсу 

перерахування валюти ціни у валюту платежу – валютного застереження. 

Джерело інформації про курси валют контрагенти повинні обумовити 

заздалегідь і зафіксувати в контракті. Дата котирування може бути 

встановлена в день здійснення платежу або день, що передує йому [2]. 

Розглянемо практичні аспекти використання вітчизняними підприємствами 

валютних застережень у зовнішньоекономічних контрактах. Наприклад, при 

укладанні зовнішньоторговельної угоди між українським експортером та 

російським імпортером на поставку продукції на суму 27 млн. російських 

рублів (еквівалент суми у 1 млн. доларів США за обмінним курсом на день 

укладення контракту) з відстрочкою платежу на 3 місяці в контракт можуть 

бути включені певні умови. По-перше, контракт може не включати ніяких 

валютних застережень, тобто валюта ціни та валюта платежу збігаються, і 

нею є російський рубль. У цьому випадку сума контракту складе 27 млн. 

російських рублів і не буде переглядатися, незалежно від динаміки курсових 

коливань. У другому випадку валютою ціни контракту є долар США, 

валютою платежу – російський рубль. Таким чином, незалежно від коливань 

валютного курсу американського долара до російського рубля сума 
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зовнішньоторговельного контракту буде постійною і складатиме 1 млн. 

доларів США. Якщо у момент здіснення платежу через 3 місяці валютний 

курс USD/RUR=28,00, то російський імпортер повинен сплатити 

вітчизняному підприємству 28 млн. російських рублів, що буде еквівалентом 

1 млн. американських доларів. У цьому випадку операційного валютного 

ризику та збитків, пов’язаних з його виникненням, зазнає російський 

імпортер. Вітчизняний же експортер отримує більш високу валютну виручку 

у російських рублях, але не має ніякого виграшу при конвертації її у долари 

США. У третьому випадку, використовуючи методи, що базуються на 

валютних застереженнях, фінансова служба українського експортера могла б 

увести до контракту валюту застереження – валюту, що має тенденцію до 

ревальвації по відношенню як до російського рубля, так і до американського 

долара, наприклад, євро. У контракт додається наступне валютне 

застереження: якщо впродовж 3 місяців курс євро до долару США зросте 

більше, ніж на 2,5%, то сума контракту в доларах збільшиться пропорційно 

різниці між фактичною та обумовленою зміною. На момент укладення 

контракту мали місце наступні спот-курси: USD/RUR=27,00; 

EUR/USD=1,2500. В момент здійснення розрахунків, тобто через 3 місяці 

очікуються наступні поточні значення валютних курсів: USD/RUR=28,00; 

EUR/USD=1,3000. Таким чином, суму зовнішньоторговельного контракту 

необхідно збільшити на 1,5 %. 1,5 % = (1,3000-1,2500)/1,2500*100% - 2,5 %; 

(1) При цьому український експортер отримає 1015000 доларів США 

(1000000*1,015) або 28420000 російських рублів (1000000*1,015*28,00). Крім 

того, у контракт можна увести ще одне додаткове застереження: якщо через 3 

місяці валютний курс USD/RUR зросте більше, ніж на 2,5%, то сума 

контракту в доларах США та російських рублях буде збільшена на різницю 

між фактичною й обумовленою зміною. Таким чином, у момент здійснення 

платежу сума контракту в доларах США та російських рублях збільшиться на 

1,2%. 1,2% = (28,00-27,00)/27,00*100% - 2,5%, (2) У даному випадку 

підприємство отримає експортну виручку у сумі 1027180 доларів США 
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(1015000*1,012) або 28761040 російських рублів (1015000*1,012*28,00). 

Результати ефективності використання валютних застережень у 

зовнішньоекономічному контракті наведено у табл. 1. Висновки. Практичне 

використання валютних застережень у зовнішньоекономічних контрактах 

вітчизняних підприємств є необхідною передумовою, пов’язаною з 

хеджуванням валютних ризиків. Проведені розрахунки свідчать про 

достатньо високу ефективність (до 6,5%) їхнього використання. При цьому 

ефективність зростає по мірі включення у зовнішньоторговельну угоду 

більшої кількості додаткових умов і застережень. 
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Успішне функціонування суб’єктів підприємницької діяльності 

залежить віддостовірної інформації про результати її діяльності. На сьогодні 

створено багато інститутів, що здійснюють незалежний контроль за 

своєчасним поданням достовірної інформації бухгалтерського обліку, але 

найбільш популярним на фінансовому ринку є послуги аудитора при 

перевірці фінансової звітності.Аудиторські послуги – це послуги у сфері 

аудиту, які спрямовані на здійснення аудиторської перевірки, наданням 

консультацій в області бухгалтерського та податкового обліку, звітності, 

аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видах економічного 

забезпечення підприємницької  діяльності суб’єктів господарювання. 

Аудит власного капіталу є важливим для здійснення підприємницької 

діяльності, адже він виступає надійним джерелом погашення збитків від 

операційної діяльності, а також показує рівень кредитоспроможності під  час 

розрахунків із замовниками та постачальниками.  

Значний внесок у дослідження аудиту власного капіталу здійснили такі  

вітчизняні вчені, як:  В.Я. Амбросов, Ф.Ф. Бутинець, М.Я.Дем’яненко, 

С.І.Дем’яненко, Л.П. Кулаковська, М.Й. Малік, В.Я. Савченко, О.М. 

Онищенко, К.О. Утенкова, В.В. Юрчишин та інші.  

Метою даної статті є дослідження особливостей аудиту власного 

капіталу, через узагальнення його мети, завдань, об’єктів, джерел інформації 

та складових даного об’єкта дослідження. 

Правомірне здійснення підприємницької діяльності активізувало роботу 

незалежних осіб-аудиторів покликаних надавати правдиву інформацію для 

внутрішніх та зовнішніх користувачів про їх фінансовий стан. На рис. 1 

зображено обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторськоїдіяльності за період 

2012–2016 рр.[8]. 
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Рис. 1. Обсяг послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності у 

період 2012 – 2016 роках 

 

Як бачимо з рис. 1, обсяг надання послуг аудиторськими фірмами має 

тенденцію до збільшення. Так, найбільший показник наданих аудиторських 

послуг був у 2016 р. і становив 1 266 826,5 тис. грн., а найменший - у 2014 р. 

(1291811 тис. грн.), що стало наслідком зростання вартості та кількості 

замовників аудиторських послуг. 

Користування послугами висококваліфікованого фахівця потребує від 

власників підприємств, установ та організацій мати у своєму 

розпорядженнівагому частку вільних грошових коштів на замовлення 

перевірки фінансової звітності. Тому, на сьогодні, зростає роль власного 

капіталу, адже чим більша його частка у структурі балансу, тим вищий 

показник платоспроможності та кредитоспроможності даного економічного 

суб’єкта. 

Відповідно до Національного положення бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»,власний капітал визначається як 

частина активів підприємства, що залишилася після вирахування його 

зобов’язань[6].  

Перед початком здійснення аудиту власного капіталу потрібно 

визначити його мету та завдання. Аналіз економічної літератури показує, що 
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серед вітчизняних учених не існує єдиної думки щодо визначення мети 

аудиту власного капіталу (табл. 1). 

Таблиця 1. Обґрунтування мети аудиту власного капіталу вітчизняними 

науковцями 

Науковці Мета аудиту власного капіталу 

О. М. Виноградова 

[2] 

Встановити достовірність первинних даних відносно формування 

та використання власного капіталу, повноти та своєчасності 

відображення інформації в первинних та зведених документах й 

облікових регістрах, правильність ведення обліку власного 

капіталу відповідно до установчих документів та облікової 

політики, достовірність відображення стану власного капіталу у 

звітності підприємства. 

Н. А. Іванова 

[4, с.136] 

Установити достовірність первинних даних відносно формування 

та використання власного капіталу, повноти й своєчасності 

відображення інформації у зведених документах та облікових 

реєстрах, правильність ведення обліку власного капіталу 

відповідно до установчих документів та облікової політики, 

достовірність відображення стану власного капіталу у звітності 

підприємства. 

Л. П. Кулаковська 

[5, с.388] 

Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження 

аудиторським висновком інформації про власний капітал, його 

структуру та зміни у власному капіталу, що сталися протягом 

звітного періоду. 

О. А. Нужна 

[7, с. 502] 

Полягає у висловленні аудитором незалежної думки щодо 

правильності підприємства інформації про власний капітал. 

К. О. Утенкова [11] 

Встановлення достовірності відображення власного капіталу в 

обліку та звітності, встановлення законності та правильності його 

формування, правильності та цілеспрямованість його 

використання. 

 

На нашу думку, метою аудиту власного капіталу є встановлення повноти 

та достовірності відображення інформації у балансі, первинних та  

установчих документах відповідно законодавству, внутрішнім та зовнішнім 

стандартам. 

Основними завданнями аудиту власного капіталу є: 

1) встановлення законності формування, використання та зменшення 

власного капіталу; 

2) перевірка наявності установчих документів формування власного 

капіталу; 

3) правомірне відображення операцій з власним капіталом, їх 

правильний запис у введенні бухгалтерського обліку; 
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4) встановлення джерел отримання прибутку його розподіл і 

використання; 

5) перевірка законності покриття понесених збитків підприємством; 

6) перевірка фактичних внесків умовам установчих документів, 

дотримання строків внесення часток до статутного капіталу; 

7) перевірка  стабільності величини статутного капіталу, його 

відповідності розміру, визначеному установчими документами. 

Основні завдання аудиту власного капіталу повною мірою деталізують 

його мету. На рис. 2 зображено основні складові аудиту власного капіталу [1, 

с. 449]. 

 

Рис. 2. Основні складові аудиту власного  капіталу 

 

Проведення аудиту основних компонентів власного капіталу зменшує 

ризик не виявлення суттєвих помилок під час перевірки. Так, призначення 

аудиту статутного капіталу полягає перевірці законного внесення грошових 

коштів, майна, нематеріальних активів відповідно установчим документам. 

Аудит додаткового капіталу спрямований на перевірку додаткових 

шляхів поповнення власного капіталу. Ними можуть бути емісійні доходи від 

розміщення акцій власної емісії за цінами, що перевищують номінальну 

вартість, дооцінки активів, безоплатно одержані  необоротні активи та інше. 

Аудит нерозподілених прибутків (непокритих збитків) здійснює 

перевірку розподілу фінансового прибутку від операційної діяльності або 

встановлює правомірність зменшення частки власного капіталу на покриття 

збитку за звітний період. Аудит вилученого капіталу перевіряє своєчасність 
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та правомірність розрахунків із засновниками підприємства за їх часткою 

вкладу до статутного капіталу. 

Взаємозв’язок перелічених вище складових аудиту власного капіталу 

підвищує рівень довіри до незалежного інституту аудиту. Перевірка кожного 

компонента сприяє уникненню помилок під час перевірки первинних 

документів, регістрів та бухгалтерських записів відповідно чинного 

законодавства. Проведення цього комплексу аудиторських перевірок надасть 

повну інформацію про формування, рух та використання власного капіталу 

підприємства. 

 

 

Рис. 3. Основні об’єкти аудиту власного капітал 

Після визначення мети, завдань та складових елементів аудиту власного 

капіталу, можна дослідити його основні об’єкти (рис. 3) [10, с.199]. Об’єкти 

аудиту власного капіталу відображаються у джерелах інформації. Джерела 

інформації прийнято поділяти на дві групи: спеціальні та загальні. 
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До спеціальних джерелінформації для аудиту операцій з власним 

капіталом прийнято відносити: 

1) Наказ про облікову політику підприємства; 

2)Документи, що підтверджують право власності на майно: свідоцтво 

про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, 

інтелектуальна власність тощо. 

3) Структурно-організаційні документи: свідоцтво про державну 

реєстрацію, накази та розпорядження, протоколи про результати закритого 

перепису, про підсумки торгів, зборів засновників, акціонерів, довідки про 

прийняття на облік у податковому органі, про реєстрацію в органах 

статистики та відповідних відділеннях позабюджетних фондів, ліцензії на 

види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно із законодавством. 

4) Первинні документи з обліку власного капіталу (виписки банку, 

прибуткові касові ордери, акт про приймання обладнання, бухгалтерські 

довідки) 

5) Обліков ірегістри, що використовуються для відображення операцій з 

обліку власного капіталу 

6) Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша 

документація, що узагальнює результати контролю. 

7) Звітність за період перевірки [3, c.98]. 

Загальні джерела інформації прийнято розглядати відповідно напрямів 

впливу здійснення аудиту руху власного капіталу [8, c.26]. До них відносять: 

1) Нормативні документи, які регламентують порядок діяльності 

(реєстрація, ліквідація та реорганізація) суб’єкта господарювання, а саме: 

1.1) Цивільний Кодекс України; 

1.2) Господарський кодекс України; 

1.3) Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок»; 

1.4) Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом»; 

1.5) Закон України «Про господарські товариства»; 
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1.6) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 

2) Нормативні документи, які регулюють порядок введення 

бухгалтерського обліку та процес складання фінансової звітності, а саме: 

2.1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»; 

2.2) Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

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

організацій; 

2.3) НП(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності»; 

2.4) П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»; 

2.5) П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»; 

2.6) П(С)БО 17 «Податок на прибуток»; 

2.7) ПСБО 24 «Прибуток на акцію»; 

2.8) П(С)БО 34 «Платіж на основі акції». 

3. Нормативні документи, які регулюють процес здійснення контрольно-

ревізійної роботи та аудиторської перевірки. До них відносять такі 

нормативні акти, як: 

3.1) Закон України «Про аудиторську діяльність»; 

3.2) Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту (МСА), огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг; 

3.3) Кодекс етики професійних бухгалтерів (КЕПБ). 

4. Установі документи суб’єкта господарювання. 

Дослідження загальних і спеціальних джерел інформації аудиту 

власного капіталу деталізують процедуру здійснення аудиторської перевірки 

на суб’єкті господарювання відповідно встановлених норм та стандартів. 

Таким чином, успішна організація аудиту власного капіталу 

підприємства надасть можливість отримати достовірну та неупереджену 

інформацію про результати її діяльності. Узагальнення та розкриття 

методики аудиту власного капіталу, включає в себе формування мети, 
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завдань, об’єктів та джерел інформації власного капіталу, що допоможе 

якісно фахівцеві в області аудиту провести заплановану перевірку. Вивчення 

основних складових власного капіталу розкриває специфіку застосування 

аудиторських процедур та надає рекомендації про усунення помилок у ході  

введені обліку власного капіталу.  У свою чергу, методичне забезпечення 

аудиту власного капіталу є важливим у процесом організації та  плануванні 

аудиту власного капіталу. 

Список використаних джерел: 

 1) Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік 

і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф.Бутинець. – 2-е вид., перероб. та 

доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с. 

 2) Виноградова О.М. Аудит [Електронний ресурс]: навч. посіб./О.М. 

Виноградова, Л.І. Жидєєва. – Режим доступу: http://pidruchniki.com. 

 3) Гейвич Л.В. Особливості аудиту власного капіталу підприємства / 

Л.В. Гейвич // Науковий вісник Національного університету харчових 

технологій. – 2016. – С. 97-99. 

 4) Іванова Н.А. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Н.А. 

Іванова, О.В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216 с. 

 5) Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. /Л.П. 

Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2004. – 568 с. 

6) Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon3.rada.gov.ua. 

 7) Нужна О.А. Власний капітал сільськогосподарських підприємств: 

трактування, класифікація, структура / О.А. Нужна // Економічні науки: 

економіка та менеджмент, регіональна економіка, економічна теорія та 

економічна історія, облік і фінанси. – 2016. – №9-2. – С.498-506. 

http://pidruchniki.com./


1138 

 8) Макаренко А.П. Концептуальні підходи щодо організації проведення 

аудиту власного капіталу / А.П. Макаренко // Облік та аудит. – 2016. - №3. – 

С. 24-30. 

 9) Офіційний веб-сайт Аудиторської Палати України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/1064-zvit-do-kmu-2016. 

 10) Сметанко О.В. Внутрішній аудит власного капіталу в акціонерних 

товариствах України / О.В. Сметанко// Науковий вісник ЧДІЕУ: Фінанси. 

Банківська справа. – 2015. -  №4(8). – С.196-201. 

 11) Утенкова К.О. Аудит: навч. посіб. [Електронний ресурс] / К.О. 

Утенкова – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/5339-metodika-

auditu-vlasnogo-kaptalu.html. 

 

УДК 657.005.921 

Мякушко В. В.  

здобувач освітнього ступеня магістр 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проведений аналіз і узагальнення основоположних принципів та 

формування рекомендацій з вдосконалення обліку власного капіталу в 

системі управління, а також розкрито його значення й сутності з правової, 

економічної, облікової, управлінської позицій. 

Ключові слова: управління капіталом, власний капітал, облік, оцінка, 

звітність. 

Управління власним капіталом пов’язано не тільки із забезпеченням 

ефективного використання вже накопиченої його частини, але й з 

формуванням власних фінансових ресурсів, які забезпечують майбутній 

розвиток підприємства. Саме тому увагу багатьох дослідників привертають 

проблеми формування власного капіталу підприємства. 
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Для ефективного управління власним капіталом економісти повинні 

володіти достовірною інформацією про розмір та склад власного капіталу 

підприємства. 

Власний капітал виступає одним із найважливіших об’єктів 

фінансового та управлінського обліку, які є основою інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту. Він є також об’єктом фінансового 

аналізу підприємства. Не зважаючи на значні напрацювання з цього напряму, 

залишається не мало питань, які потребують більш детального вивчення. 

Досить дискусійним є питання економічної сутності та класифікації категорії 

“власний капітал”. У зв'язку з цим гостро стоїть проблема методики обліку 

складових власного капіталу в різних господарських товариствах, 

підвищення аналітичності інформації про власний капітал в документах та 

категорії “власний капітал” і закордонного досвіду облікового відображення 

складових власного капіталу на підприємстві [1]. 

Власний капітал є економічною категорією, яка значно поширена в 

системі фінансового менеджменту підприємства. Водночас економічна 

сутність та еволюція цієї категорії свідчить про те, що вона була відома ще 

задовго до зародження механізму управління фінансами підприємств. 

Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку 

підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. 

Він виступає одним із найважливіших факторів будь-якої економічної 

діяльності фірми [1]. 

Одним із пріоритетних завдань бухгалтерського обліку є достовірне та 

повне відображення в ньому та розкриття в фінансовій звітності прав 

власників. Важливу роль в удосконаленні обліку прав власників мають 

дослідження сутності на змісту категорії “власний капітал”, подальшого 

розвитку його концепцій, підходів до класифікації видів та врахування 

досвіду облікового відображення даного об’єкта за кордоном. 

В процесі функціонування підприємства відбувається трансформація 

власного капіталу підприємства з погляду його поділу на внутрішній та 
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зовнішній за джерелом утворення. Відтак варто говорити й про часову ознаку 

класифікації капіталу згідно процесів трансформації під час функціонування 

підприємства [3]. 

Капітал підприємства є величина похідна від обсягів активів і 

зобов’язань, тому первинний, авансований капітал і зобов’язання знаходять 

висвітлення в пасивній частині бухгалтерського балансу, а в активі його 

враховуються капітальні витрати і майно підприємства. Саме в точному, 

своєчасному відображенні активів і зобов’язань у поточній оцінці і 

складається одне з достоїнств бухгалтерського балансу, що додає йому 

надійність і вірогідність як джерелу інформації. У силу того, що баланс 

підприємства є звітом про формування, рух і відтворення капіталу, це єдина 

форма звітності підприємства, у якій в історичному ракурсі в розгорнутому 

виді відбивається величина власного капіталу підприємства [3]. 

Оскільки актив балансу підприємства відбиває майнову (матеріальну) 

сторону капіталу, а в пасиві балансу показані джерела утворення майнової 

форми капіталу, авансований і інвестований капітал, при цьому через оборот 

відбивається їхній взаємний зв’язок, то можна сказати, що капітал у даному 

звіті відображається досить повно і всебічно. Тому баланс підприємства 

повинний розглядатися як метод дослідження питань авансування, 

інвестування, обороту, кругообігу і відтворення капіталу, а також обчислення 

його величини, що змінюється в часі [2]. 

В українській практиці капітал підприємства часто розділяють на 

капітал активний і пасивний. З методологічної точки зору це невірно. Такий 

підхід є причиною недооцінки місця і ролі капіталу в бізнесі і приводить до 

поверхневого розгляду джерел формування капіталу. Капітал не може бути 

пасивним, тому що є вартістю, що приносить прибавочну вартість, яка 

знаходиться в русі, у постійному обороті. Тому більш обґрунтовано тут 

застосовувати поняття джерел формування капіталу і функціонуючого 

капіталу (чи активів). 
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Джерела, використовувані підприємствами для формування капіталу, 

поділяються на власні, позикові і безоплатно отримані. 

До джерел власного капіталу прийнято відносити засоби, вкладені в 

підприємство власниками чи учасниками (статутний капітал), 

нерозподілений прибуток і створені підприємством фонди власних засобів. У 

той же час, оскільки джерела формування капіталу мають різну природу, то і 

принципи оцінки їхньої вартості повинні бути різними. 

До позикових джерел капіталу необхідно віднести всі залучені 

підприємством засоби, незалежно від того, звідкіля вони отримані і за якою 

ціною. Позиковими джерелами капіталу є: банківські кредити, позики надані 

іншими інвесторами, фінансування з державного бюджету і тимчасово 

залучені засоби кредиторів. Вони повинні відбиватися в обліку по поточній 

вартості на момент одержання засобів [4]. 

Безоплатно отримані підприємством засоби виявляються у формі 

фінансування з бюджетів різного рівня, а також у виді спонсорської 

допомоги від різних організацій, фінансової допомоги, отриманої від 

установ. 

Одне з основних джерел капіталу при організації бізнесу – внесок 

засновників (акціонерів) підприємства в статутний фонд. При визначенні 

вартості його навряд чи варто відносити до безкоштовних джерел капіталу 

для підприємства, тому що акціонерам нараховуються дивіденди на вкладені 

в підприємство засоби, а засновники розподіляють отриманий прибуток. 

Тому дане джерело, відносячись до власного капіталу засновників, у той же 

час є платним для підприємства [2]. 

Джерело формування капіталу підприємства - авансований капітал -  

дає підприємству абстрактне право на розпорядження активами. При цьому 

по ознаці власності джерела капіталу підрозділяються на власні і позикові. З 

метою проведення зовнішнього, фінансового аналізу, як правило, капітал при 

наявному поділі його на власний і залучений, необхідно оцінювати в єдності 

джерел його утворення, у цілому, як залучений капітал [3]. 



1142 

Як правило, при відображенні в балансі підприємства власного 

капіталу, до нього відносять авансовані власниками засоби і резерви, 

створені за рахунок прибутку, отриманого підприємством. 

Однак коли капітал, авансований власниками, прирівнюють до 

власного капіталу підприємства, виникає дуже спірний момент. Невипадково 

в міжнародній практиці бухгалтерського обліку існує принцип 

відособленості (автономності) підприємства, що говорить: “рахунки 

підприємства повинні бути відділені від рахунків його співвласників чи 

працівників” , тобто власність підприємства і власність власника - це не те 

саме . Тому в даний час, в умовах розвитку різних форм приватної власності, 

найбільш кращим був би розгляд капіталу не як власності підприємства, а як 

власності індивідуального чи консолідованого власника, як 

підприємницького капіталу, зв’язаного в даному підприємстві [3]. 

Оскільки бухгалтерський облік і оцінка - поняття взаємно пов’язані, 

тому що точна оцінка входить у число основних задач бухгалтерського 

обліку, то визначення вартості об’єктів обліку є одним з основних принципів, 

використовуваних у бухгалтерському обліку. При цьому варто брати до 

уваги, що вибір методу оцінки результатів роботи підприємства визначає 

величину прибутку, що розподіляється між власниками, і зміну величини 

капіталу підприємства. 

Однієї з основних задач бухгалтерського обліку є уречевлення актів 

діяльності підприємства за допомогою грошової оцінки. При цьому оцінка 

майна активного капіталу підприємства, заснована на собівартості, а не на 

довільній оцінці, є відправною крапкою при складанні бухгалтерського 

балансу [2]. 

Зміна вартості грошей у часі спотворює дані балансу, виникає 

необхідність у їхньому коректуванні і визначенні поточної вартості активів, 

що враховує ці зміни. Для цього періодично проводяться переоцінки майна 

підприємства. 
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На жаль, зазначені способи переоцінки майна підприємства є дуже 

суб'єктивними і не завжди належним образом відбивають реальну поточну 

вартість активів підприємства. 

У практиці бухгалтерського обліку переважає консервативний підхід, 

що складається в найменшій оцінці. Однак даний принцип містить 

допущення, що якщо собівартість нижче продажної ціни, то це – прибуток, а 

якщо вище – то збиток. Звідси випливає, що консервативний підхід не 

погодиться з принципом історичної вартості, тому що допускає оцінку 

активів нижче їхньої собівартості. У той же час, не можна заперечувати, що 

оцінна вартість однорідних об'єктів обліку на практиці сугубо індивідуальна 

в залежності від відношення кожного з них до процесу відтворення капіталу. 

Тому варто мати на увазі, що будь-яка оцінка несе в собі деякий ступінь 

умовності, тобто вона відносна [2]. 

Первісна вартість є базовою величиною для проведення різних видів 

оцінок і містить у собі фактичні витрати коштів на придбання активів 

(майна). 

Принципи бухгалтерського обліку припускають обережну, мінімальну 

оцінку майна підприємства, відбиваного в балансі підприємства. 

Відображення активів і зобов’язань передбачається по первісній вартості - в 

історичному аспекті оцінки на момент їхнього виникнення. Якщо ж при 

оцінці статей балансу не дотримувати даного принципу, то велика 

імовірність того, що баланс не буде реальним відображенням використання 

капіталу на підприємстві. 

Цілком очевидно і те, що занижена оцінка підприємства зручна для 

кредиторів і менш приваблива з позиції інтересів акціонерів, тому що 

акціонери не одержать доходів, запланованих при авансуванні капіталу, і 

навіть можуть не одержати відшкодування суми вкладеного капіталу, а 

кредитори, імовірно, одержать активи більшої вартості, ніж заборгованість 

підприємства перед ними. 
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У бухгалтерських оцінках головне – точність, чого не можна сказати 

про фінансових і ринкових, котрі припускають відносність. Цілком ймовірно, 

очевидно був правий Д.Каннінг, пропонуючи множинний підхід до оцінки 

статей балансу. Тому що достовірної може бути оцінка: майна – 

бухгалтерськими методами; портфеля цінних паперів – ринковими методами; 

майбутніх доходів від вкладень – фінансовими методами [4]. 

Підводячи теоретичну основу порядку обчислення активів 

підприємств, необхідно особливу увагу звернути на те, що зміст коректувань 

активу і пасиву балансу складається у виключенні впливу на величину 

чистих активів окремих статей бухгалтерського балансу, що є 

взаємовиключними [4]. 

Таким чином. з балансу повинні бути виключені контр-пасивні і контр- 

активні рахунки (статті), що взаємно компенсують один одного. 

Оскільки власні акції, викуплені в акціонерів – це зобов’язання 

підприємства перед акціонером, тимчасово перетворене в можливість 

використання внеску акціонера в капітал підприємства для реінвестування 

прибутку через механізм виплати дивідендів. Цю операцію необхідно 

розглядати тільки як рефінансування, зміну власника частки акціонерного 

капіталу, а не короткострокові вкладення і не зміну стану капіталу 

підприємства [4]. 

Законодавчі прогалини та колізії у нормативно-правовій базі обліку та 

контролю власного капіталу підприємств призводять до низки негативних 

наслідків таких як : складнощів при розрахунках розмірів щорічних 

відрахувань до резервного капіталу підприємств; мінімізації захисної 

функцію власного капіталу; акумулювання ризиків фіктивного банкрутства 

та формування підприємств за наявності штучно завищеного статутного 

капіталу. 

Мінімізація низки негативних наслідків впливу законодавчих прогалин 

та колізій у нормативно-правовій базі можливе при проведенні комплексу 

правотворчих оперативних заходів державних органів із їх подолання та 
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усунення. Врегулювання даних проблем дозволять створити подальші 

перспективи для подальшого формування детальної моделі оптимізації 

нормативно-правової бази з обліку та контролю власного капіталу 

вітчизняних підприємств.  
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ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті проаналізовано підходи до терміна «фінансова стійкість 

підприємства», а також надано власне визначення. Розглянуто сутність 

аудиторської оцінки фінансового стану підприємства, методику та 

проблеми здійснення аудиту фінансового стану. Надано пропозиції щодо 

покращення аудиту фінансової стійкості. 
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Сучасний стан діяльності підприємств характеризується нестабільністю 

через вплив різних факторів, які не тільки ускладнюють процес виробництва, 

але й уповільнюють темпи його розвитку, а також створюють реальні загрози 

їх фінансовій стійкості. Розвитку підприємств загрожують не тільки фактори 

зовнішнього середовища, але й підхід до управління фінансовою діяльністю 

та стійкістю підприємств, що вимагає перегляду концепції забезпечення 

фінансової стійкості підприємств, її оцінки та контролю. 

В умовах сьогодення оцінка фінансового стану підприємства є 

найважливішим показником його діяльності. Відповідно до його результатів 

підприємство позиціонує себе в економічній системі країни, та взаємодіє з 

іншими економічними агентами на ринку. Провести фінансову оцінку 

необхідно якомога об’єктивніше, виконання цього завдання доцільно  

покласти на аудитора, оскільки дотримання ним етики професійного 

аудитора, та системне підвищення його кваліфікації забезпечує високу 

достовірність перевіреної інформації, крім того такі результати визнаються і 

іншими учасниками ринку, зокрема державними органами, банками та ін. 

Проблемам забезпечення фінансової стійкості підприємства, питанням 

про кількісні характеристики фінансової стійкості, її показники та типи при 

свячено ряд праць зарубіжних учених-економістів, а саме дослідження   І. 

Романе, Т. Таффлера, У. Бівера, Є. Брегхема, та українських науковців, а 

саме роботи І. Бланка, О. Білої, А. Поддєрьогіна, В. Опаріна, Є. Мниха, В. 

Савчука, Н. Мисак, Г. Савицької, О. Павленко, С. Єлецьких, Н. Ступка.  

Дослідження окремих аспектів і проблем аудиторської оцінки 

фінансового стану, зокрема фінансової стійкості підприємства, їх впливу на 

забезпечення аналітичності управлінських рішень, проводили такі вітчизняні 

й закордонні вчені, як, зокрема, А. Азарова, З. Бандура, І. Бєлоусова,  М. 

Білуха, М. Бенько, І. Бланк, Г. Давидов, І. Дмитренко, А. Загородній,   О. 

Клементьєва, М. Кужельний, М. Мескон, Є. Мних, Н. Москаль, К. Назарова, 
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Н. Проскуріна, М. Пушкар. Незважаючи на досить високий рівень 

дослідження проблем аудиторської оцінки фінансового стану, недостатньо 

розкритими залишаються окремі питання аналітичного та інформаційно-

методичного забезпечення аудиторської оцінки фінансової стійкості 

підприємства як важливої складової ефективності прийняття управлінських 

рішень. Це й пояснює актуальність та доцільність дослідження. 

Мета статті полягає у дослідженні порядку проведення аудиту 

фінансової стійкості підприємства, з’ясуванні того, які виникають проблеми 

в ході дослідження, та визначенні перспектив розвитку фінансової стійкості 

підприємства. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, що є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і 

характеризується системою показників, щодо наявності, розміщення і 

використання фінансових ресурсів. 

В економічній літературі зустрічаються різні визначення фінансової 

стійкості (табл. 1), проте однозначно вона відображає такий стан активів і 

пасивів підприємства, який дає змогу вільно розпоряджатися власним 

капіталом, грошовими коштами та їх еквівалентами, ефективно 

використовувати всі ресурси, забезпечує безперервний процес виробничої, 

комерційної та фінансової діяльності, відтворення і розширення 

виробництва. Вважаємо за доцільне трактувати фінансову стійкість не як 

окремий показник фінансового стану, а як узагальнюючу характеристику 

показників фінансового стану, що характеризують процес управління 

фінансовими ресурсами конкретного підприємства. Цей підхід 

підтверджується встановленою класифікацією фінансової стійкості [7, с. 

287]. 

Таблиця 1. Трактування терміна «фінансова стійкість» підприємства 

різними авторами 

Автор Трактування терміна «фінансова стійкість» 
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Н. Мисак, О. 

Ярошенко [1, с. 

389] 

Фінансова стійкість - це комплексне поняття, яке перебуває під 

впливом різних фінансово-економічних процесів. 

Г. Савицька [2, 

с. 486] 

Фінансова стійкість - це здатність суб’єкта господарювання 

функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і 

пасивів у зовнішньому і внутрішньому середовищі, яке змінюється; 

що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну 

привабливість у межах припустимого рівня ризику. 

О. Павленко, І. 

Семиліт [3, с. 

113] 

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших 

характеристик його фінансового стану, що формується у процесі 

виробничої та фінансово-інвестиційної діяльності. 

М. Абрютіна, 

А. Грачов [4, с. 

97] 

Фінансова стійкість підприємства - це надійно гарантована 

платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової 

кон’юнктури. 

С. Єлецьких [5, 

с. 184] 

Фінансову стійкість підприємства слід розглядати як функцію часу і 

ризику; трактувати як платоспроможність підприємства в часі за 

обов’язкового дотримання балансу власного та позикового капіталу. 

Н. Ступка [6, с. 

349] 

Фінансова стійкість підприємства - це комплексна категорія, яка 

характеризує стан, структуру та напрями використання фінансових 

ресурсів підприємства, здатність його виконувати свої зобов’язання, а 

також ступінь захищеності капіталу від фінансових ризиків та 

можливість забезпечення такої стійкості, яка зумовить розширене 

відтворення підприємства у процесі його виробничого циклу. 

 

Система управління фінансовою стійкістю підприємства повинна 

обов’язково включати до свого складу підсистему контролю або аудиту.  

Як зазначають Л. Гуцаленко та О. Марченко, аудит є досить новою 

сферою підприємницької діяльності, тому має ряд недоліків у своєму 

функціонуванні. Проблеми, які виникають в аудиторській діяльності, 

впливають як на підприємство, так і на економічну ситуацію держави. 

Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства, зокрема 

фінансової стійкості, може здійснюватися як відділом внутрішнього аудиту 

так і незалежними аудиторами. Внутрішній аудит передбачає попередній 

контроль на стадії розгляду первинних документів, під час візування 

договорів, наказів, кошторисів тощо, тобто може виступати як 

профілактичний захід. Внутрішній аудит може розглядатись як невід’ємна 

частина загальної системи управлінського контролю. Він проводиться 

всередині самої організації на вимогу та за ініціативою керівництва [9]. 

 З метою здійснення внутрішнього аудиту підприємство може 

створювати аудиторську службу або наймати внутрішніх аудиторів. У ході 
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своєї діяльності внутрішні аудитори проводять звичайні перевірки щодо 

відповідності або здійснюють операційний аудит. Внутрішні аудитори як 

суб’єкти аудиту підпорядковуються керівництву підприємства, а тому 

проводять планові і позапланові перевірки згідно з його розпорядженнями. 

Варто звернути увагу на те, що виступатиме як об’єкти аудиту 

фінансової стійкості. На думку О. Скорби, мають розглядатись не лише 

фінансові документи, але й бізнес-процеси, бізнес-середовище та пов’язані з 

ними ризики [11, с. 57]. Ми вважаємо, що це можуть бути документи, які 

засвідчують зміни власного та залученого капіталу, а також його складових. 

Тобто об’єктами аудиту фінансової стійкості виступають джерела майна 

підприємства.  

Інформаційною базою аудиту фінансової стійкості може слугувати 

фінансова звітність підприємства, тобто система показників, які 

відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату. 

Основними джерелами інформації виступають ф. № 1 «Баланс ( Звіт про 

фінансовий стан)» та ф. № 4 «Звіт про власний капітал», дані первинного та 

аналітичного бухгалтерського обліку, які уточнюють окремі статті балансу, а 

також примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5). Бухгалтерська 

звітність повинна давати повну та достовірну інформацію про фінансове 

становище підприємства, про результати його діяльності та про будь-які 

зміни його фінансового становища.  

Методи аудиту фінансової стійкості повинні базуватися на підходах, що 

дають змогу оцінити перспективи підприємства, з урахуванням даних аналізу 

за минулий період. Дуже добре було б проводити аудит прогнозної 

фінансової звітності (бюджетів). Необхідно внести доповнення в наявні 

форми фінансової звітності або ввести нові форми звітності, що містять 

показники поточної і прогнозної стійкості і платоспроможності на 

прогнозний період, оцінку справедливої вартості активів підприємства тощо 

[11, с. 57]. 
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Важливо також визначити, які завдання ставляться перед аудитом 

фінансової стійкості. Під час оцінювання фінансової стійкості підприємства 

слід вирішити такі завдання:  

– своєчасно і об’єктивно провести діагностику фінансового стану 

підприємства з метою виявлення негативних ситуацій і причин їх 

виникнення;  

– оцінити залежність підприємства від залучених коштів;  

– визначити рівень незалежності (автономії підприємства від зовнішніх 

джерел фінансування);  

– визначити забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними 

активами, виявити надлишок (нестачу останніх) та оцінити наслідки; 

 – розрахувати й оцінити показники платоспроможності підприємства;  

– систематизувати основні фактори, що зумовлюють передкризовий 

(кризовий) фінансовий стан підприємства;  

– розробити конкретні рекомендації, спрямовані на ефективне 

використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану 

підприємства.  

Завдання аудиту фінансової стійкості, на нашу думку, має забезпечити 

контроль за виконанням цих завдань та відповідність фінансової стійкості 

нормативам. Аудиторська перевірка фінансової стійкості включає 

нормативну базу для проведення аудиту; предметну область проведення 

перевірок; методику проведення аудиту. Документування аудиту дає змогу 

аналізувати дії аудиторів і організовувати як внутрі ній, так і зовнішній 

контроль якості їх роботи. Крім того, на основі робочої документації 

аудиторська фірма може відстоювати свої інтереси в суді у разі претензій 

клієнтів щодо низької якості проведеного аудиту. Одним із аспектів 

вдосконалення аудита фінансової стійкості є розробка робочих документів. 

Робочі документи аудитора – це записи, зроблені ним під час планування, 

підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також 

документальна інформація, отримана в ході аудиту від третіх осіб, 
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підприємства-клієнта, чи усні відомості, задокументовані аудитором за 

допомогою тестування. 

Більшість підприємців в умовах кризи не розуміє необхідності 

проведення аудиту фінансової стійкості підприємства, оскільки це тягне за 

собою додаткові витрати. Тому необхідною є популяризація цього виду 

аудиту серед суб’єктів господарювання, а для цього доцільно [12]: 

– сформувати коло однодумців серед аудиторів, що будуть вести 

консультаційну роботу щодо способів подолання кризи та пояснювати 

переваги здійснення аудиту стійкості; 

– привернути увагу ділової та професійної спільноти до такого 

можливого варіанту виходу з економічної кризи, як подолання кризи довіри; 

 – сприяти формуванню на рівні органів влади, регіональних 

підприємницьких асоціацій та союзів, різноманітних професійних організацій 

суспільної думки про корисність та престижність здійснення добровільного 

щоквартального проходження антикризових аудиторських перевірок 

фінансової стійкості, що будуть особливо корисні для банків, страхових 

компаній, акціонерних товариств. 

Таким чином, результати дослідження дозволяють зробити наступні 

висновки: фінансова стійкість підприємства – це такий його стан, за якого 

обсяг фінансових ресурсів, що перебуває в розпорядженні підприємства, 

забезпечує його фінансову незалежність, плато- та кредитоспроможність і 

фінансування розвитку діяльності на поточний і перспективний періоди; 

аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства - є одним із 

способів подолання недостатньої довіри між учасниками фінансово-

господарської діяльності, забезпечує поінформованість зацікавлених осіб про 

поточний фінансовий стан підприємства, надає обґрунтовану оцінку 

прогнозним показникам підприємства тощо; об’єктами аудиту 

платоспроможності і фінансово стійкості мають бути не лише дані 

фінансових звітів, а й бізнес-процеси та бізнес-середовище, окрім того 

особливу увагу слід приділити оцінці ризиків; в процесі перевірки аудитору 
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рекомендовано використовувати запропонований або ж власної розробки 

робочий документ; аудиторський висновок про фінансову стійкість та 

платоспроможність підприємства доцільно включити в пакет публічної 

підтвердженої звітності або ж доповнити існуючу звітність новою формою, 

що буде відображати дані показники; доцільним є популяризація аудиту 

фінансової стійкості та платоспроможності, що може бути досягнена 

спільними діями аудиторів, професійних організацій та органів влади. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Доведено необхідність розробки системи внутрішнього аудиту витрат на 

підприємствах ресторанного бізнесу, який дозволить відповідальним особам, 

що приймають рішення, отримати підтвердження достовірності даних 

управлінського обліку витрат та звітності для прийняття рішень. 

Визначено фактори впливу на рішення аудитора та запропоновано комплекс 

аналітичних процедур у межах проведення внутрішнього аудиту витрат 

підприємств ресторанного бізнесу. 
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підприємства ресторанного бізнесу 

Беззаперечним фактом є те, щопідвищення ефективності управління 

витратами підприємств ресторанного бізнесу можливе при створенні 

надійної обліково-інформаційної системи для прийняття обгрунтованих 

управлінських рішень. Достовірність даних такої системи посилюється 

завдяки організованому на підприємстві внутрішньому аудиту. Під час 

здійснення внутрішнього аудиту витрат підприємств ресторанного бізнесу 

одним із важливих завдань є одержання достатніх і надійних аудиторських 

доказів щодо відповідності об’єкта перевірки встановленим критеріям. 

Дієвим інструментом реалізації зазначеного є використання аналітичних 

процедур в аудиторському процесі. Наразі ефективному використанню 

аналітичних процедур у внутрішньому аудиті витрат підприємств 

ресторанного бізнесу перешкоджає недооцінення їх ролі та ототожнення з 

фінансовим аналізом діяльності підприємства. Недостатнім є ознайомлення 

внутрішніх аудиторів з методичними прийомами аналітичних процедур та 

завданнями, що вирішують з їх допомогою на різних етапах перевірки. 

Зазначене вище обумовлює необхідність подальшого теоретичного 

дослідження аналітичних процедур у межах проведення внутрішнього аудиту 

витрат підприємств ресторанного бізнесу.  

Вагомий внесок у розвиток методології аудиту витрат підприємства 

зробили праці провідних вітчизняних науковців, зокрема П.Й. Атамаса, Ф.Ф. 

Бутинця, В.М. Івахненка, Є.В. Мниха, М.Г. Чумаченка, та зарубіжних 

учених, таких як Е.А. Аткінсона, Ш. Датара, К. Друрі, М. Портера, Г.В. 

Савицької, О.Д. Шеремета та інших. Вагомий внесок у розвиток теоретичних 

та практичних аспектів аналітичних процедур зробили вітчизняні вчені С.В. 

Бардаш, М.Т. Білуха, Н.І. Дорош, В.С. Рудницький, Н.М. Пелешко, М.Т. 

Щирба. Подібними дослідженнями займалися й зарубіжні науковці, зокрема, 

А.В. Бахтєєв, А.А. Василенко, М.А. Кубар, Дж.Робертсон. Віддаючи належне 

працям науковців, зауважимо, що дана проблематика своєї актуальності не 
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втратила. Проблеми використання аналітичних процедур з точки зору їх 

відповідності потребам проведення внутрішнього аудиту витрат на 

підприємствах ресторанного бізнесу і досі залишаються невирішеними. 

Метою статті є розробка теоретичних та практичних положень щодо 

удосконалення системи внутрішнього аудиту витрат підприємств 

ресторанного бізнесу на основі комплексного застосування аналітичних 

процедур. 

Перш за все необхідно з’ясувати, як розкривається поняття «внутрішній 

аудит» згідно з чинним законодавством. Відповідно до Міжнародного 

стандарту аудиту 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» 

діяльність внутрішнього аудиту – це діяльність з оцінки, що організована як 

підрозділ суб’єкта господарювання або надається йому як послуга [1]. Її 

функції охоплюють також перевірку, оцінку та моніторинг адекватності й 

ефективності внутрішнього контролю.  

Згідно з вітчизняною законодавчою та нормативною базою внутрішній 

аудит це:  

а) незалежний підрозділ, який не бере участі у виконанні операцій, а 

періодично здійснює перевірки та оцінює [2]: 

- адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього 

контролю; 

- управління ризиками та кредитним і інвестиційним портфелем; 

- повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності; 

- дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку; 

- відповідність регулятивним вимогам;  

б) незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту 

фінансової установи, яка полягає в проведенні перевірок і здійсненні оцінки, 

як правило, таких елементів [3]:  

- системи внутрішнього контролю фінансової установи; 

- фінансової і господарської інформації;  

- економічності та продуктивності діяльності фінансової установи;  
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- дотримання законів, нормативних актів та інших вимог. 

Дослідивши нормативно-правові основи регулювання питань 

внутрішнього аудиту ми дійшли висновку, що організація системи 

внутрішнього аудиту на підприємстві повинна здійснюватися з урахуванням 

специфіки галузі, в якій воно здійснює свою діяльність, особливостей його 

виробництва, а також організаційної форми підприємства. 

У складних економічних реаліях удосконалення внутрішнього аудиту 

витрат прямо пов’язане з покращанням його методичної складової в 

напрямку зниження трудомісткості праці та підвищення ефективності 

застосовуваних у контрольному процесі процедур. Аналітичні процедури як 

один із методів отримання аудиторських доказів дозволяють одержати 

значний обсяг необхідної інформації і при цьому потребують менше 

ресурсів, ніж проведення детального тестування [4]. 

Застосування аналітичних процедур в аудиторському процесі 

регламентує Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 520 «Аналітичні 

процедури». Згідно з нормативним документом, термін «аналітичні 

процедури» означає оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу 

ймовірних зв’язків між фінансовими та нефінансовими даними, що 

охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або 

взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою відповідною інформацією чи 

значно відрізняються від очікуваних величин [1]. 

Практиками підтверджено важливість використання аналітичних 

процедур у контрольному процесі. Основними перевагами застосування 

аналітичних процедур внутрішнім аудитором є можливість формування 

детального уявлення про діяльність підприємства, досконале знання 

виробничо- технологічних процесів, можливість застосування методик типу 

дейтамайнінг чи імітаційного моделювання [5, с. 13–14].  

Аналітичні процедури є менш витратними, ніж деталізована перевірка, 

що орієнтована на регістри синтетичного та аналітичного обліку. Так, не 

здійснюючи детальної перевірки документів за допомогою аналітичних 
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процедур, можна ідентифікувати проблемні аспекти у формуванні витрат та 

з’ясувати, чи варто здійснювати поглиблену перевірку даного елемента за 

місцями виникнення чи центрами відповідальності. Це дає можливість 

оптимізувати використання робочого часу аудитора.  

Аналітичні процедури, особливо автоматизовані сучасним програмним 

забезпеченням, дозволяють не лише отримати значну частину необхідної 

аудитору інформації для формування його компетентної думки про звітність, 

а й підвищити якість аудиту. За певних обставин аналітичні процедури 

можуть виявитися найбільш ефективними з усіх видів аудиторських 

процедур для вирішення того чи іншого завдання [6, с. 198]. Експертні 

оцінки свідчать, що з їх допомогою було ідентифіковано 27,1 % 

фальсифікацій та перекручень у фінансовій звітності підприємств (у випадку 

розширеного трактування аналітичних процедур відсоток зросте до 45,6). 

Втім, разом з перевагами застосування аналітичних процедур в 

аудиторському процесі існують і певні недоліки. До них належить 

недостатня поінформованість щодо діяльності аналогічних підприємств та 

використання здебільшого специфічних методик аналізу [5, с. 14].  

Ефективному застосуванню аналітичних процедур перешкоджає 

ототожнення їх з аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Ситуація обумовлена спільним методичним забезпеченням процедур в обох 

випадках. Як аналітичні процедури в аудиті, так і фінансовий аналіз 

ґрунтуються на методах економічного аналізу та мають подібні прийоми. 

Проте, на нашу думку, таке ототожнення є не цілком коректним. 

Розмежування їх функціонального призначення полягає в тому, що 

аналітичні процедури використовуються аудитором, щоб забезпечити 

достатність і надійність доказів та упевнитися у відсутності суттєвих 

перекручень фінансової звітності шляхом виявлення незвичайних коливань 

показників, що характеризують наявність і рух активів, зобов’язань, капіталу, 

доходів і витрат. Лише після встановлення достовірності інформації є 
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доцільним у подальшому проводити її комплексний фінансовий аналіз з його 

інакшою цільовою орієнтацією.  

Проведення будь-якої аналітичної процедури проходить у кілька етапів. 

Спочатку визначається мета процедури, вибір методу процедури, 

відбувається вибір і проектування тесту, визначення часових меж його 

проведення, встановлюються алгоритми дій під час виявлення розбіжності, 

потім здійснюється безпосереднє проведення процедури. Одержані 

результати аудитор аналізує і робить певні висновки залежно від поставленої 

мети. Обираючи комплекс аналітичних процедур для виконання 

поставленого завдання, внутрішньому аудитору варто врахувати фактори, які 

наведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори впливу на рішення аудитора щодо вибору комплексу 

аналітичних процедур 
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планується таким чином, щоб інформаційною базою для аналітичних 

процедур були дані попередніх аудиторських перевірок, що дозволяє мати 

достатній рівень впевненості в їх достовірності. Достовірною можна вважати 

інформацію у разі, якщо вона пройшла аудиторську перевірку, була отримана 

за наявності у підприємства надійної системи внутрішнього контролю або із 

зовнішнього джерела, визнаного надійним. 

Важливо зазначити, що ефективність використання аналітичних 

процедур у внутрішньому аудиті витрат значною мірою залежить від 

узгодженості обраних аналітичних процедур та етапу аудиторського процесу. 

МСА 520 «Аналітичні процедури» [1] рекомендує застосовувати аналітичні 

процедури під час планування аудиту як процедури по суті, коли їх 

використання може бути більш ефективним або продуктивним, ніж інші 

аудиторські процедури та на заключній стадії аудиту. 

На етапі планування внутрішнього аудиту витрат аналітичні процедури 

застосовують з метою поглиблення розуміння специфіки господарської 

діяльності підприємства ресторанного бізнесу, визначення обсягу, характеру 

необхідних аудиторських процедур, ділянок потенційних ризиків 

викривлення інформації з подальшою попередньою оцінкою їх значущості, 

встановлення тимчасових меж перевірки. 

На етапі проведення основних процедур по суті можна вдатися до 

детального тестування, аналітичних процедур або їх комбінації. Вибір 

процедури для досягнення конкретної мети аудиту залежить від того, 

наскільки вона ефективна та продуктивна з точки зору мінімізації ризику 

невиявлення помилок у фінансовій звітності підприємства. Поглиблені 

аналітичні процедури, що проводяться на цьому етапі, мають бути 

спрямовані на коригування або на підтвердження достатності, обсягу, 

характеру і тимчасових рамок проведених процедур по суті. Крім того, на 

цьому етапі існує можливість ідентифікації ризиків суттєвого викривлення і 

самих суттєвих перекручень фінансової звітності виключно за підсумками 

проведення аналітичних процедур. На даному етапі аналітичні процедури 
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дають можливість скоротити кількість детальних тестів. Якщо в результаті 

застосування аналітичної процедури аудитор не виявляє незвичайних 

коливань, ймовірність суттєвої похибки чи викривлення інформації є 

мінімальною, що є вагомим свідченням коректності представлення залишків 

на рахунках витрат. Результатом аналітичних процедур на даному етапі 

аудиторської перевірки має бути повний перелік значущих ризиків суттєвих 

перекручень рахунків витрат.  

На завершальному етапі внутрішнього аудиту аналітичні процедури 

застосовують для підтвердження висновків аудитора щодо відповідності 

фактичних параметрів витрат інформації, одержаної аудитором під час 

перевірки. На даному етапі проводиться заключна оглядова перевірка даного 

елемента фінансової звітності на наявність незвичайних коливань, 

викривлень та неточностей. Формуванню цілісного уявлення аудитора про 

достовірність висвітленої інформації допомагає групування ризиків, що 

ідентифіковані на попередніх етапах, відповідно до їх значущості. 

Використання аналітичних процедур наприкінці аудиту підвищує 

ймовірність виявлення напрямків та ділянок, що потребують додаткових 

контрольних заходів. Очевидно, що універсальної методики застосування 

аналітичних процедур для вирішення конкретного завдання не існує. На 

кількох різних підприємствах ресторанного господарства комплекс 

аналітичних процедур у межах проведення внутрішнього аудиту витрат може 

бути також різним. Причина цього обумовлена галузевими особливостями, 

типом і організаційною структурою закладу ресторанного господарства, 

станом систем обліку і внутрішньогосподарського контролю. Відтак аудитор 

на власний розсуд, керуючись професійним судженням, обирає методичні 

прийоми та порядок їх застосування. 

З метою удосконалення методики внутрішнього аудиту витрат 

підприємств ресторанного бізнесу нами було ідентифіковано завдання 

аналітичних процедур залежно від етапів перевірки. На етапі планування 

внутрішнього аудиту витрат завданнями аналітичних процедур є вивчення 
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специфіки діяльності підприємства ресторанного бізнесу, визначення обсягу, 

характеру необхідних аудиторських процедур, потенційних ризиків 

викривлення інформації. На етапі проведення основних процедур по суті 

аналітичні процедури спрямовані на коригування або підтвердження 

достатності, обсягу, характеру і тимчасових меж проведених процедур по 

суті, ідентифікацію ризиків суттєвого викривлення і перекручень фінансової 

звітності. На завершальному етапі аудиту основним завданням аналітичних 

процедур є підтвердження висновків аудитора щодо відповідності фактичних 

параметрів витрат та інформації, одержаної під час перевірки.  
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УДК 115.05 

Олішевська Л. О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогодні для України однією з найважливіших є проблема 

неплатоспроможності та банкрутства підприємств. В умовах світової 

фінансової кризи під значною загрозою банкрутства опинилися як великі, 

так і малі підприємства, зі збитками працює майже кожне друге вітчизняне 

підприємство.  

Ключові слова:  криза, банкрутство, неплатоспроможність, метод 

«Дельфі», матриця, рівновага, фінансова спроможність, ліквідність. 

Банкрутство окремого суб'єкта господарювання має негативні наслідки, 

кожне банкрутство підриває національну економіку, значно гальмує її 

розвиток. Тому дуже важливо всіляко сприяти запобіганню банкрутству з 

боку держави та самого суб'єкта господарювання. Запобігання банкрутству 

можливе лише за умови комплексної оцінки його загрози, що дозволить 

підприємствам своєчасно розробляти та впроваджувати антикризові заходи. І 

саме тому актуальним завданням є дослідження кризових симптомів 

розвитку підприємства. Науково-технічний прогрес, концентрація 

виробництва та капіталу, інтенсифікація виробничих процесів, загострення 

конкурентної боротьби, а звідси й ускладнення управління зумовили 

прискорене впровадження діагностики в управлінську діяльність. Лише 

таким чином можна підвищити гнучкість і адаптацію підприємств та 

організацій до зовнішнього середовища. Серед розмаїття методів діагностики 
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слід виокремити методи експертних оцінок. Незважаючи на те, що методи 

експертних оцінок виникли ще в епоху античності, бурхливого розвитку вони 

набули лише в останні десятиріччя, що зумовлено, насамперед, посиленням 

інноваційного розвитку та зростанням у результаті цього рівня 

невизначеності через відсутність необхідної інформації. Експертні оцінки у 

сучасних умовах є найбільш розповсюдженим способом отримання і аналізу 

якісної інформації. Аналіз основних досліджень та публікацій. Значний 

внесок у розвиток теорії та практики експертних оцінок зробили українські 

вчені: В.М. Глушков, С.М. Ямпольський, Г.М. Добров, М.В. Михалевич, Н.З. 

Шор, Ф.М. Хилюк, В.М.Геєць, Г.М. Гнатієнко та ін. Мета роботи. Дослідити 

систему експертних методів діагностики кризових симптомів розвитку 

промислового підприємства. Виклад основного матеріалу. Прогнозування - 

це складний етап діагностики, необхідний для з'ясування тенденцій розвитку 

підприємства в умовах постійної зміни факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, пошуку раціональних заходів для підтримання 

стійкості його економічної поведінки. Сфера застосування методів 

прогнозування в економічній діагностиці досить широка. Вони 

використовуються для дослідження ринкової кон'юнктури, у системі 

прогнозування цін, нових продуктів і технологій, поведінки покупців на 

ринку. При розробці стратегічних планів найважливішими напрямами є 

прогнозування розвитку ринку, його динаміки, структури, кон'юнктури, 

можливостей відтворення пропозиції та попиту. З необхідністю 

прогнозування пов'язана як планова, так і практична робота фірми, тому 

кожний менеджер і фахівець з аналітичних досліджень повинен володіти 

основними навичками прикладного прогнозування. В якості інструментарію 

при прогнозуванні застосовується система методів, за допомогою яких 

аналізуються причинно-наслідкові параметри минулих тенденцій у 

діяльності підприємства, а за результатами аналізу формуються пропозиції 

щодо змін в перспективі соціально-економічного розвитку фірми. Якісні 

методи базуються на дослідженні наявного досвіду, знань та інтуїції 
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дослідника. Найбільшого поширення в усій групі набули методи експертних 

оцінок [3, c. 34]. Вибір найбільш прийнятного методу прогнозування 

визначається наявною інформацією, особливостями об’єкта прогнозування та 

іншими чинниками. Формалізовані раціональні методи прогнозування 

(екстраполяція тенденції, моделювання та ін.) базуються на достатньо 

розгорнутій ретроспективній інформаційній базі [4, c. 30]. Для одержання 

найбільш якісних експертних оцінок до участі в експертизі залучають 

спеціалістів, які мають високий професійний рівень і практичний досвід з тієї 

чи іншої проблеми та можуть адекватно відобразити тенденції розвитку 

аналізованого економічного явища. Інколи для експертних оцінок 

застосовують анкетування, на базі якого оцінюється фактичний стан 

досліджуваного економічного об'єкта й дається прогноз на майбутнє. 

«Експерт» у дослівному перекладі з латинської мови означає «досвідчений». 

Тому метод експертних оцінок полягає в обробці інформації, отриманої 

шляхом опитування експертів. Використання експертів як джерел інформації 

про майбутній розвиток досліджуваного процесу (явища, об’єкта), 

ґрунтується на гіпотезі наявності бодай у частини провідних спеціалістів 

конкретної області глибоких і достатніх знань про шляхи розв’язання 

досліджуваних проблем [4, c. 31]. В основі використання експертних методів 

лежать глибокі знання спеціалістів, вміння узагальнити свій та світовий 

досвід досліджень і розробок з певної проблеми, гіпотеза про наявність у 

експерта так званої «практичної мудрості», далекоглядності, що стосується 

певної області знань і практичної діяльності [4, c.32]. Кожен експерт створює 

свою інтуїтивну модель досліджуваного явища, що дозволяє йому за певних 

умов формувати наближені кількісні оцінки. Чим складніші та суперечливіші 

явища, що досліджуються, тим більша відповідальність за наслідки 

прийнятих рішень і тим, відповідно, нагальніша необхідність при їх 

підготовці використовувати не тільки якісний аналіз, але й залучити кількісні 

показники з метою дорівнення альтернативних варіантів, що врешті-решт 

дозволить вибрати оптимальне управлінське рішення. Прогнозні експертні 
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оцінки відображають індивідуальне судження спеціалістів щодо перспектив 

розвитку об’єкта та ґрунтуються на мобілізації професійного досвіду 

доповненого знаннями та інтуїцією. Отримані в результаті анкетного 

опитування якісні та кількісні показники після відповідної обробки можуть 

бути використані для обґрунтування управлінських рішень [4, c.33]. Сутність 

методу полягає в тому, що прогнозні оцінки визначаються на основі 

висновків експертів, яким доручається аргументоване обґрунтування своєї 

точки зору про стан і розвиток того чи іншого ринку або проблеми. Методи 

експертних оцінок, як правило, мають якісний характер. Перевагою 

експертних методів є їх відносна простота для прогнозування практично 

будь-яких ситуацій, у тому числі в умовах неповної інформації. Важливою 

особливістю цих методів є можливість прогнозувати якісні характеристики 

ринку, наприклад: зміна соціально-політичного становища на ринку або 

вплив екології на виробництво та споживання тих чи інших товарів. До 

недоліків експертних методів належать: суб'єктивність думок експертів та 

обмеженість їхніх суджень. Експертні оцінки поділяються на індивідуальні й 

колективні. До індивідуальних відносять: - метод інтерв'ю; - аналітичні 

доповідні записки; - сценарії. Колективні включають: - опитування експертів 

(споживачів, торговельних працівників, керівників і фахівців підприємства, 

сторонніх фахівців, компетентних у досліджуваній області та ін.): - метод 

комісій; - метод мозкових атак; - метод синектики; - метод «Дельфі» [3, c.36]. 

Перевага експертних методів полягає у швидкості отримання інформації про 

досліджуваний об’єкт для обґрунтування управлінських рішень за 

неможливості виміряти параметри та характеристики об’єкта кількісними 

методами. Крім того, слід звернути увагу на той факт, що саме експерт є 

фахівцем, який глибоко розуміє зміст і особливості «вузьких місць», стан 

досліджуваної проблеми. В результаті лише висококваліфікований спеціаліст 

може дати найбільш точний прогноз розвитку досліджуваного процесу. І 

нарешті, безсумнівно, слід віддати належне експертним оцінкам у тому, що 

вони універсальні за своїм змістом і можуть бути застосовані для різних 
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об’єктів прогнозування, відносно прості з методичної точки зору, не 

висувають підвищених вимог до якості початкової продукції. У деяких 

випадках, як це зазначалось, прогнозування може здійснюватися в умовах 

обмеженої інформації та навіть повної відсутності її [6, c.35]. Майже 25 % 

господарських рішень приймаються інтуїтивно, тому все частіше 

використовують аналітичні методи експертних оцінок. Ці методи побудовані 

на використанні професійного досвіду та інтуїції спеціаліста під час 

розв'язування аналітичних задач, особливо при прогнозуванні розвитку 

економічних ситуацій [5, с. 32] На думку О. Шеремета, банкрутством 

вважається встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність 

боржника здійснювати платежі за своїми зобов'язаннями. До стану 

банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які 

визначають його фінансову стійкість, тому саме на них базується аналіз 

ймовірності виникнення такого стану. Прогнозування банкрутства 

підприємства має на меті ідентифікацію потенційної загрози банкрутства для 

своєчасного формування системи заходів щодо нейтралізації негативних 

тенденцій розвитку фінансової ситуації на підприємстві [9, c. 65-66]. У 

системі моніторингу антикризового управління підприємством 

найскладнішим завданням є визначення індикаторів кризових явищ та їх 

диференціація за рівнем небезпеки з метою забезпечення фокусування 

спостережень менеджменту на найважливіших об'єктах, що формують 

інформаційне поле кризових ознак. Кризовими ознаками вважають 

показники економічного розвитку підприємства, що сигналізують про наявну 

або потенційну кризу (формалізоване відображення інформації про 

фактичний або потенційний кризовий стан підприємства, явища і процеси, 

якими він характеризується). Від правильного вибору вимірників прояву 

небезпек або системи показників для моніторингу (тобто індикаторів) 

залежить адекватність оцінки стану суб'єкта господарювання [7, c. 1]. У 

вітчизняній і закордонній науковій літературі існують різні підходи до 

прогнозування неплатоспроможності (банкрутства) підприємств [10, c.104]. 
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Існує чотири основних підходи до оцінки й прогнозування ймовірності 

банкрутства підприємств: 1) експертні методи; 2) економіко-математичні 

методи; 3) штучні інтелектуальні системи; 4) методи оцінки фінансового 

стану. Найбільш відомими методиками, що належать до першого підходу, є: 

1) метод Аргенти (А-рахунок), або оцінки ймовірності краху; 2) метод 

Скоуна; 3) методика компанії ERNST&WHINNEY; 4) методика якісного 

аналізу В. В. Ковальова. Ці методики засновані на якісній оцінці ймовірності 

банкрутства підприємств. Методи, засновані на використанні експертних 

систем і спрямовані на прогнозування ймовірності банкрутства підприємства, 

умовно можна підрозділити на дві групи: 1) діагностичні експертні системи; 

2) системи нейронно-мережевих обчислень [10, с.108]. Діагностичні 

експертні системи призначені для виявлення причин, що спричинили 

незадовільний стан підприємства. Крім того, діагностичні експертні системи 

дозволяють моделювати механізм мислення людини щодо вирішення завдань 

у відповідній предметній області. Крім обчислень, експертні системи 

формують висновки, ґрунтуючись на наявній у ній інформації, базуючись на 

евристичних підходах до одержання результатів. У цілому можна відзначити, 

що експертні системи діагностичного характеру в економіці стали 

поширюватися порівняно недавно й ще не знайшли широкого застосування, 

що не дозволяє говорити про достатній рівень точності інтерпретації 

отриманих результатів, тому що вони базуються насамперед на знаннях і 

досвіді експертів. Таким чином, можна відзначити, що економічні 

діагностичні експертні системи поки обмежені рівнем знань фахівців 

(фінансистів, економістів, бухгалтерів), що ще не завжди високий [10, с. 108]. 

Проблема відбору експертів є однією із найскладніших і водночас 

найвідповідальніших завдань робочої групи з експертних оцінок. Якість, 

достовірність і надійність результатів експертного опитування перебувають у 

прямій залежності від кваліфікації спеціалістів – експертів. Чим вища 

кваліфікація, ерудиція, компетентність, креативне мислення експертів, тим 

обґрунтованіший прогноз, а звідси, що вкрай важливо, його практична 
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цінність. Тому в якості експертів слід залучити тих спеціалістів, міркування 

яких найбільшою мірою дозволяє адекватно відобразити картину 

майбутнього й тим самим вибрати найоптимальніший напрямок вирішення 

поставленого завдання. З моменту зародження методу Дельфі в США не 

припиняються дискусії, кого вважати експертом. У результаті виявились 

прямо протилежні точки зору. Так, Герман Кан, директор Гудзоновського 

інституту, висловлює думку, що головним критерієм для вибору експерта є 

не професіоналізм, а оригінальність мислення, інтуїція. Він вважає, що для 

дослідника надмірний професіоналізм – це велика загроза: він найчастіше 

приводить до «професійної сліпоти», схильності не бачити того, що виходить 

за рамки професійного уявлення, тим більше, якщо воно підкріплено 

великою кількістю даних [4, с. 66]. Для Г. Кана не стільки важливий 

науковий аналіз, скільки парадоксальні, неочікувані здогадки. Він вважає, 

якщо людина має певний рівень початкових знань, то спеціалістом з 

конкретної проблеми вона може стати протягом декількох днів. 

Протилежною є точка зору до проблеми відбору експертів Е. Квейда, 

відомого спеціаліста з системного аналізу. Він пропонує ввести показник 

надійності експерта, який визначається шляхом оцінки кількості випадків, 

коли гіпотези, висунуті ним, з часом виявляються вірними. Такі крайні, 

протилежні точки зору навряд чи можна вважати продуктивними. 

Нехтування професіоналізму, який дійсно інколи призводить до 

консерватизму, з одного боку, так і нехтування оригінальністю мислення, з 

іншого боку, не сприяють ефективному використанню можливостей 

експертних методів в аналізі та прогнозуванні. Тому більш обґрунтованим є 

твердження, що для експерта повинні бути притаманні як професіоналізм у 

досліджуваній області, так і широта ерудиції, оригінальність мислення. 

Відібрати групу експертів, кожен із яких відповідав би необхідним вимогам, 

практично неможливо. Це пов’язано з тим, що більшість експертів зазвичай 

ділиться умовно на дві категорії – вузькі спеціалісти та універсали, тобто 

спеціалісти широкого профілю. Останні, на відміну від вузьких спеціалістів, 
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більшою мірою здатні сформулювати перспективи та напрямки розвитку 

великих об’єктів, складних проблем, глобальних питань. Тому при відборі 

експертів необхідне раціональне поєднання як вузьких спеціалістів, так і 

універсалів, які володіють здатністю до сміливості та уявлення [4, с. 67]. У 

колективному експертному оцінюванні (КЕО) роботу з відбору експертів 

зазвичай починають із визначення областей наукових, технічних, 

адміністративних та інших інтересів, які зачіпають дану проблемну тематику, 

а далі визначається чисельність групи; як правило, для кожного завдання 

регламентується своя кількість експертів. Окрім дослідження особистих 

якостей експертів в КЕО, слід враховувати так само особливості діяльності 

групи експертів. Відомо, що: - коли кількість об’єктів складає від 3 до 12 

одиниць, узгодженість між експертами є дуже високою; - доречно включати в 

групу від 10 до 30 експертів, хоча можливі деякі відхилення, як на 

збільшення, так і на зменшення чисельності, а при великій чисельності групи 

виникають проблеми з організацією експертизи; - експерти чутливі до 

зворотнього зв’язку та наближають свої оцінки до середньогрупової оцінки, 

яка їм повідомляється, хоча вона може бути й фіктивною; - у проміжних 

ситуаціях найбільшою мірою виявляється відмінність між оцінками 

експертів; - для забезпечення стабільності оцінок експертів у серіях 

експериментів необхідно розглядати невелику кількість об’єктів, які 

порівнюватимуться: від 5 до 9 об’єктів; - надійним правилом зупинки 

експертної процедури вважається не узгодженість оцінок експертів, а їх 

стабілізація від етапу до етапу, мірою якої може бути, наприклад, частина 

експертів, які змінили оцінки між сусідніми етапами експертизи [8, с. 153]. 

Для того, щоб отримувана експертна інформація була якісною, необхідне 

виконання таких умов: - наявність експертної групи, що складається з 

фахівців, професійно знайомих з об’єктом експертизи, які мають досвід 

експертної роботи; - наявність аналітичної групи, що професійно володіє 

технологією організації та проведення експертиз, методами отримання й 

аналізу експертної інформації; - отримання достовірної експертної 
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інформації; - організація взаємодії між експертами; - коректна обробка й 

аналіз експертної інформації [8, с. 154]. Завдання формування стабільної 

експертної групи зводиться по суті до визначення розміру та структури групи 

та оцінки компетентності експертів. У цілому ж проблема відбору експертів 

для проведення експертизи складається із двох етапів. На першому етапі, 

виходячи з завдання експертизи, необхідно визначити власне самих 

експертів; на другому етапі із експертів необхідно сформувати експертну 

групу. Виявлення потенційних експертів здебільшого залежить від 

встановленої мети експертизи. Якщо складання прогнозу орієнтоване на 

зацікавленості тільки окремої організації (підприємства) і вимагає при цьому 

глибокого знання її історії, господарської політики, виробничих 

особливостей, то доцільно використовувати експертів власне самих 

організацій. Перевагу треба віддавати тим спеціалістам, які мають вільний 

час, бажання та високий професіоналізм. Слід остерігатись залучення 

керівників верхнього ешелону влади, якщо вони занадто зайняті й не мають 

достатнього часу для осмислення та обґрунтування відповідей. Оцінки їх у 

таких умовах будуть поспішні, а твердження їх, як правило, чинить 

психологічний тиск на спеціалістів, що знаходяться на декілька щаблів 

нижче по службовому положенню. Таким чином, на практиці потрібно йти на 

компроміс між залученням в групу експертів спеціалістів, службовий стан 

яких дає їм можливість мати достатньо широкий кругозір, та таких 

спеціалістів, що мають змогу витратити необхідний час для ґрунтовних 

відповідей на питання анкети. Оцінка рівня останніх може бути отримана у 

відділах кадрів, із звітів про службову кар’єру, зростання оплати праці, а 

також із думок і характеристик колег. Якщо ж прогноз залежить не від 

знання організації, а вимагає широких знань у певній сфері, то спеціалістів 

слід шукати поза організацією. Підбір експертів за таких умов значно 

ускладнюється. Проблема складання списку можливих експертів 

полегшується тоді, коли певний вид експертизи проводиться багаторазово, а 

отже у організаторів експертизи є реєстр експертів. Якщо ж експертиза 
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проводиться вперше і природно, відсутній реєстр потенційних експертів, то 

для формування експертної групи можна скористатись методом «сніжної 

грудки» [4, с. 68]. Суть цього методу пошуку потенційних експертів полягає 

в наступному. На основі аналізу літературних джерел з досліджуваної 

проблеми вибирається будь-який спеціаліст, що має декілька публікацій у 

даній області. Офіційно до нього звертаються з проханням назвати на його 

думку 10 найбільш компетентних у даній сфері спеціалістів. Потім 

звертаються одночасно до кожного з десяти вказаних на першому етапі 

спеціалістів, щоб вони у свою чергу назвали десять найбільш компетентних 

колег. З отриманого списку спеціалістів викреслюється десять 

першочергових, а решті надсилаються листи з вказаним проханням. Таку 

процедуру повторюють до тих пір, поки жоден з названих спеціалістів не 

додасть нових прізвищ до списку експертів, тобто поки не стабілізується 

мережа експертів. Сформований список експертів можна вважати 

генеральною сукупністю спеціалістів, компетентних у даній сфері знань [4, с. 

69]. Остаточне рішення про кількісний склад експертної групи приймають 

організатори експертизи, враховуючи ситуацію у кожному конкретному 

випадку [4, с. 71]. У цілому спеціалісти, які відібрані до складу експертної 

групи, повинні відповідати таким вимогам: 1) професійна компетентність і 

наявність дослідницького та практичного досвіду у відповідній області; 2) 

креативність – уміння вирішувати творчі завдання, методи розв’язання яких 

повністю або частково невідомі (важливо при вирішенні наукових проблем 

або створенні наукоємних нововведень, де потрібні творчі засади); 3) наукова 

інтуїція – здатність спеціаліста робити висновки про розвиток явищ 

(об’єктів) без усвідомлення шляху руху думки до цього висновку (інтуїція 

значною мірою опирається на знання, досвід); 4) зацікавленість в 

об’єктивних результатах експертної роботи – слід врахувати наявність у 

експерта наукового інтересу до певних питань як спеціаліста у конкретній 

області знань; включення експертизи в план роботи експерта; наявність у 

експерта зацікавленості, а також стимулів щодо перспектив росту наукової та 
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технічної кваліфікації експерта, матеріальне стимулювання експерта; 5) 

незалежність судження – спеціаліст – повинен мати незалежність поглядів; 

уміти протистояти авторитетам, упередженням і масовій думці, не 

піддаватись вузьковідомчим інтересам установи, до якої він належить; 6) 

об’єктивність – необхідна риса експерта; висновки повинні опиратися лише 

на знання, досвід, логічне мислення, здоровий глузд і без сторонніх впливів; 

7) евристичність – здатність бачити та ставити неочевидні проблеми (задачі) 

[4, с. 76-77]. До складу експертної групи слід включити спеціалістів різного 

віку, різних організацій і бажано з різних географічних регіонів, 

представників всіх напрямків і шкіл мислення в даній сфері. Не включаються 

до складу експертної групи природжені критикани, відверті циніки, постійні 

песимісти [4, с. 77].  

На сьогодні існує чотири основних підходи до оцінки й прогнозування 

ймовірності банкрутства підприємств: 1) експертні методи; 2) економіко-

математичні методи; 3) штучні інтелектуальні системи; 4) методи оцінки 

фінансового стану. Найбільш відомими методиками, що належать до 

першого підходу, є: метод Аргенти (А-рахунок), або оцінки ймовірності 

краху; метод Скоуна; методика компанії ERNST&WHINNEY; методика 

якісного аналізу В. В. Ковальова. Досвід засвідчує, що чим складніша 

досліджувана проблема, тим більше необхідності опиратись на оцінку 

експертів, використовуючи інтуїтивно- логічний аналіз. Тому в умовах 

відсутності достатньої за обсягом інформації та значної невизначеності з 

метою забезпечення аналітико-передбачувальної складової управління все 

ширше почали застосовуватись методи експертних оцінок. Проблема відбору 

експертів є одним із найскладніших і водночас найвідповідальніших завдань 

робочої групи з експертних оцінок. Якість, достовірність і надійність 

результатів експертного опитування перебувають у прямій залежності від 

кваліфікації спеціалістів – експертів. Чим вище кваліфікація, ерудиція, 

компетентність, креативне мислення експертів, тим обґрунтованіший 

прогноз, а звідси, що вкрай важливо, його практична цінність. Тому в якості 



1173 

експертів слід залучити тих спеціалістів, висновки які у найбільшою мірою 

дозволяють адекватно відобразити картину майбутнього й тим самим 

вибрати найоптимальніший напрямок вирішення поставленого завдання. 

Експертні методи у теперішній час є найбільш розповсюдженим способом 

отримання та аналізу якісної інформації. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

Удосконалено організацію обліку імпортних операцій, запропоновано 

методи, щодо покращення та розвитку зовнішньоекономічної діяльсності. 

На основі активної участі України в європейських та світових відносинах, 

розглянуто актуальність здійснення діяльності в зовнішньоекономічній 

сфері. 

Ключові слова: імпорт, бухгалтерський облік, зовнішньоекономічна 

діяльність, міжнародні відносини, організація обліку, імпортні операції. 

Актуальність теми дослідження пов’язана з розвитком економіки, який 

значною мірою залежить від вирішення проблем зовнішньоекономічних 

зв'язків. Вони відіграють суттєву роль у національній економіці, істотно 

впливають на темпи економічного росту, створення конкурентного 

ринкового середовища та успіх трансформаційного процесу в Україні. У 

вирішенні цих проблем важливим є комплексний підхід до розвитку 

зовнішньої торгівлі як сфери діяльності, результати якої залежать від 

виваженої економічної політики держави, обраної моделі 

зовнішньоекономічних зв'язків та впливу інших численних внутрішніх і 

зовнішніх факторів. Здійснення зовнішньоекономічних операцій 

вітчизняними підприємствами є однією з умов підвищення їх ефективного 

функціонування не лише на міжнародному рівні, а й на національному. 

Наразі низка нормативних актів не виключає різні трактування науковців до 

понять імпорту, методики і організації обліку імпортних операцій, 

оподаткуванню таких операцій, визначенню фінансового результату, тому 

саме тема дослідження організації обліку імпортних операцій є актуальною 

та важливою для бухгалтерського та управлінського розвитку. 
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Цілями дослідження організації обліку імпортних операцій є 

забезпечення можливості прийняття ефективних управлінських рішень та 

порядку ведення підприємствами бухгалтерського обліку імпортних операцій 

на основі правильності документального оформлення товарних, 

розрахункових, митних операцій; дотримання валютного та митного 

законодавства; достовірної інформації про курсові різниці, про господарські 

операції підприємства, що пов’язані з зовнішньою діяльністю. Для того щоб 

вирішити це правильно необхідно проаналізувати рух товарів від первинного 

документального обліку до зведеної фінансової звітності. 

Проблемами здійснення імпортних операцій в умовах ринку на 

теоретичному і методологічному рівні займаються такі вчені, як Бутинець 

Ф.Ф., Бабій Л.І., Гриліцька А.В, Зінь Е.А., Козик В.В., Коваленко Г.М., 

Місяць Н.О., Рибченко М.Ф., Савченко В.А., Федькевич Н.В., Циган Р.М., 

Шпакович М.О., та багато інших. Все це в цілому дає нам змогу 

контролювати зміни в законодавчих актах України, оцінювати проблеми у 

веденні обліку імпортних операцій, набиратись досвіду щодо правильності 

контролю операцій купівлі-продажу товарів. Також різні аспекти організації 

бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності досліджують 

вітчизняні вчені: Боримська  К.П., Варічева Р.В., Верига Ю.А., Жидєєва Л.І., 

Зелінська О.Л., Карпенко О.В., Саченок Л.І., Ходико А.П., Хоменко Н.В. та 

інші. 

Вирішальну роль у системі зовнішньоекономічних відносин відведено 

міжнародній торгівлі, через яку пролягає шлях до інтеграції будь-якої 

держави у світове господарство. Перед Україною постають актуальні 

питання розвитку торговельних відносин з іншими країнами. Зовнішня 

торгівля є основною формою зовнішньоекономічних зв‘язків України і 

включає в себе вивезення (експорт) та ввезення (імпорт) товарів і послуг [1, 

с. 3]. Вигоди від зовнішньої торгівлі полягають в тому, що вона дозволяє 

порівняти економічні умови країн і якби підштовхує їхній розвиток. При 

цьому одні країни звільняються від напруги виробництва, а інші – одержують 
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зовнішній імпульс для економічного процесу. Будь – які обмеження 

зовнішньої торгівлі негативно позначаються на економіці країни, однак це 

зовсім не означає що вона не повинна стати об‘єктом державного 

регулювання. 

Саме тому займаючись зовнішньоекономічною діяльністю потрібно, 

насамперед, дослідити та визначати для себе головні аспекти організації 

обліку імпортних операцій. В нормативних актах, працях вчених поняття 

імпорту не має однозначного трактування. Відповідно до Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» імпорт є купівля українськими 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів 

господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на 

територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного 

споживання установами та організаціями України, розташованими за її 

межами [1, с. 1]. У Митному кодексі зазначено, що імпорт – митний режим, 

відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для 

вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та 

можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень [2, с. 1]. Досить 

просте визначення «імпорту» надає Місяць Н. О.– це ввезення товарів, 

послуг з однієї країни на територію іншої[4, с. 3]. Інші авторитрактують 

імпорт, як закупівля або одержання на інших законних підставах від 

іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів, що контролюються, та 

їх ввезення на територію України, включаючи одержання їх представником 

будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцем чи особою без 

громадянства на території України. Таким чином імпорт – це діяльність, яка 

пов’язана з закупівлею та ввезенням в Україну товарно-матеріальних 

цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або 

використання у виробничо-господарській діяльності. 

Дослідження показали, що у світовій і вітчизняній практиці існує 

багато специфічних факторів, які визначають вибір торгового партнера – 

оцінка ділової репутації, врахування досвіду минулих угод, оцінка 
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фінансового стану та платоспроможності. Але проблема полягає в тому, що 

не завжди українські підприємці враховують ці фактори при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. І як наслідок: товари надходять неналежної 

якості, порушуються терміни поставки, виникають несплати за поставлений 

товар. Тому, однією із найбільш важливих проблем у процесі здійснення 

імпортних операцій є підготовка і укладання зовнішньоекономічного 

контракту. Від того, наскільки кваліфіковано складено такий контракт, 

залежить не тільки прибутковість або збитковість конкурентної експортно-

імпортної операції, а й фінансовий стан суб‘єкта зовнішньоекономічної 

діяльності в цілому, оскільки збитки за даними операціями, як правило, 

значно більші, ніж збитки за операціями на внутрішньому ринку. 

Від умов зазначених у контракті залежить ведення бухгалтерського 

обліку. Без сумніву використання різних видів документів передбачає 

використання обов’язкових реквізитів. Особливо це стосується окремих 

документів первинного обліку. Так, рахунок-фактура виписується продавцем 

на партію товарів, що відправляються, у ньому містяться всі необхідні 

відомості про товар, його ціну, умови платежу, умови доставки, 

найменування банку, що здійснює платіж, та інші необхідні дані. 

Іншим із головних документів є вантажно-митна декларація. 

Декларація являє собою уніфікований адміністративний документ. Загальна 

кількість аркушів форми МД-3 не повинна перевищувати 33, а одна 

вантажно-митна декларація із застосуванням додаткових аркушів складається 

на товари не більше 99 найменувань. Декларація вважається оформленою за 

наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової 

особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних 

засобів. Оформлена вантажно-митна декларація є підтвердженням надання 

підприємству права на розміщення товарів у заявленому митному режимі. 

Організація обліку імпортних товарів має ряд особливостей, до яких 

належить:  
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1. Обов'язкове декларування імпортних операцій при перетині митної території 

України.  

2. Формування вартості імпортованих товарів з урахуванням наступних витрат: 

митні платежі, оплата послуг митного брокера, витрати на сертифікацію 

імпортних товарів, транспортно-заготовчі витрати.  

3. Організація аналітичного обліку за найменуваннями, кількістю товарів, 

облікових партіях.  

4. Розрахунок вартості імпортованих товарів залежить від курсу НБУ та від 

послідовності розрахунків за імпортовані товари: у випадку, якщо перша 

подія є отримання товарів, їх вартість відображається в обліку за курсом НБУ 

на дату отримання товарів (курс вантажної митної декларації); у випадку, 

якщо першою подією є перерахування авансу, вартість імпортованих товарів 

буде визначатися за курсом НБУ на дату авансу. 

Одним з основних податків при імпорті є ПДВ. ПДВ, сплачений під час 

імпортування, включається до складу податкового кредиту. Датою 

виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата 

сплати податку за податковими зобов'язаннями.  

Облік імпортних операцій ведеться на рахунку 63 “Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками”, в розрізі субрахунків: 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» 

За кредитом цього рахунку відображається заборгованість за одержані 

від постачальників та підрядників товари, роботи, послуги, за дебетом – її 

погашення.Облік на рахунку 632 «Розрахунки з іноземними 

постачальниками» ведеться паралельно в національній та іноземній валюті. 

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та 

підрядником в розрізі кожного документа (рахунка) на сплату. 

 Одним з ключових аспектів в обліку імпортних операцій є облік 

курсових різниць, що виникають в ході обліку дебіторської, кредиторської 

заборгованості та розрахунків. Якщо заборгованість за товари не погашена і 
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залишок відображається за кредитом рахунку 632, то ця заборгованість є 

монетарною і підлягає перерахуванню на кінець звітного періоду. За умови 

зростання курсу іноземної валюти така курсова різниця відображається на 

рахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці», а за умови 

зменшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість – на 

рахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» з подальшим 

відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 «Результат 

основної діяльності». 

 Так, дослідник Чирка Д.М. з метою дослідження сутності курсових 

різниць та їх класифікації проаналізував та систематизував підходи авторів 

до визначення поняття «курсова різниця», на основі чого виявив, що існують 

відмінності у його трактуванні в обліковій, фінансово-економічній літературі 

та нормативних документах з бухгалтерського обліку, які у більшості 

випадків проявляються у формулюванні самого визначення. Він стверджує, 

що автори у переважній більшості розкривають питання обліку курсових 

різниць у розрізі фінансового обліку та за вимогами податкового 

законодавства, але не розглядається питання сутності курсових різниць та їх 

впливу на бухгалтерський облік і, як наслідок, фінансову звітність. Також 

науковець дослідив дане питання в англомовній літературі, в якій 

розглядаються різні методи перерахунку статей в іноземній валюті, та 

пропонує до існуючої класифікації курсових різниць включити курсові 

різниці за ступенем реалізації: 1) реалізовані та 2) нереалізовані [5, с. 397].  

Отже, розглянувши актуальність здійснення діяльності в сфері 

зовнішньоекономічних відносин можна зазначити наступне, що процес 

реформування економіки України істотно вплинув на необхідність створення 

нової методології бухгалтерського обліку, зокрема, на облік імпортних 

операцій. Таким чином, підсумовуючи викладене, можна запропонувати 

заходи, які, направлені на вдосконалення обліку імпортних операцій 

відповідно умов функціонування саме українських підприємств: облік 

імпорту товарів та готової продукції повинен забезпечити контроль за 
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виконанням завдань по купівлі продукції згідно договірному асортименту на 

всіх стадіях її руху, зберіганням товарів і готової продукції за обсягом, 

асортиментом і якістю (в місцях складування і в дорозі); документальне 

оформлення повинно забезпечувати правильність відображення фактичних 

показників здійснення імпортних операцій, і обов’язково повинно підлягати 

удосконаленню первинної документації; запроваджувати та використовувати 

нові субрахунки другого порядку, які чітко демонструватимуть результати 

співпраці підприємства з резидентами і нерезидентами окремо, та відповідно, 

полегшують облік та контроль таких розрахунків. Також 

зовнішньоекономічна діяльність підприємств, невід’ємною і найбільшою 

складовою якої є імпортні операції, є пріоритетом формування і розвитку 

міжнародного бізнесу, тому потребує правильного і достовірного 

бухгалтерського обліку і контролю з боку держави. 

Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 

1991р. № 959-ХІІ, зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show. 

2. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show. 

3. Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник / 

Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2006. – 

288 с. 

4. Місяць Н. О. Особливості розрахунків у зовнішньоекономічній 

діяльності при використанні посередницьких договорів [Текст] / Н. О. Місяць 

// Економічні науки. Облік і фінанси. – 2010. – № 7. – С. 2 – 16. 

5. Чирка М.Д. Документування на підприємствах зовнішньоекономічної 

діяльності / М.Д. Чирка // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – 

Випуск 1(19). – С. 393-400. 

 

 



1181 

УДК 658.1(045) 

Пензар О. В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті досліджується економічна сутність поняття «фінансова 

стійкість», джерела, завдання та етапи її аналізу. Проаналізовано 

абсолютні та відносні показники фінансової стійкості Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Вінницький агрегатний завод» та зазначено 

заходи підвищення фінансової стійкості підприємства. 

Ключові слова: фінансова стійкість,  фінансовий стан підприємства, аналіз 

фінансової стійкості підприємства, відносні та абсолютні показники 

фінансової стійкості, запас фінансової стійкості. 

Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності 

посилюється роль фінансового аналізу, як на рівні окремих суб’єктів 

господарювання, так і галузей економіки. Аналіз фінансової стійкості 

підприємства – одна з найголовніших характеристик його діяльності та 

фінансово-економічного добробуту. Він характеризує  результат поточного, 

інвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для 

інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за свої 

борги й зобов’язання, нарощувати економічний потенціал. Аналіз та оцінка 

фінансової стійкості набувають все більшого значення в динамічних умовах 

ринкового середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику аналізу й оцінки  

фінансової стійкості підприємства досліджували в своїх працях такі 

зарубіжні та вітчизняні вчені, як: О.Я. Базілінська, Н.С. Барабаш, І.О. Бланк, 

О.Я. Житній, Н.С. Заюкова, А.М. Ковальов, М.Я. Коробов, Л.Н. Лахтіонова, 

В.І. Макар’єва, Н.А. Мамонтова, Є.В. Мних, Ю.С. Цал-Цалко, А.Д. Шеремет, 

Г.К. Яловий та інших. 

Мета статті полягає в аналізі та оцінці фінансової стійкості на 
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досліджуваному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу.Фінансова стійкість є однією з основних 

умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності підприємства, це здатність суб’єкта 

господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх 

активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що 

гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у 

довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [3, с. 43] 

Аналіз фінансової стійкості на ту чи іншу дату дозволяє з’ясувати, 

наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими 

ресурсами протягом періоду, що передує цій даті. Важливо, щоб стан 

фінансових ресурсів відповідав вимогам ринку і потребам розвитку 

підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до 

неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього засобів для 

розвитку виробництва, а надлишкова – перешкоджати розвитку, обтяжуючи 

витрати підприємства зайвими запасами і резервами [4, с. 36]. 

Основним джерелом інформації при проведенні аналізу фінансової 

стійкості підприємства є баланс, у якому в агрегованому вигляді відображена 

інформація щодо основних та оборотних засобів підприємства; його 

фінансових ресурсах, як власних так і позикових [1, с. 88]. 

Основними завданнями аналізу фінансової стійкості є: 

 розрахунок основних показників фінансової стійкості; 

 визначення типу фінансової стійкості підприємства; 

 розроблення заходів щодо підвищення фінансової стійкості 

підприємства. 

Аналіз фінансової стійкості доцільно проводити за наступними етапами: 

1) аналіз абсолютних показників фінансової стійкості; 

2) аналіз відносних показників фінансової стійкості; 

3) оцінка запасу фінансової стійкості підприємства [5, с. 93]. 
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На першому етапі розраховуються показники які характеризують 

джерела формування запасів і затрат, що відображають різний ступінь 

охоплення різних видів джерел та показники забезпеченості запасів та затрат 

джерелами їх формування. Залежно від рівня забезпеченості запасів 

джерелами їх формування визначають тип фінансової стійкості підприємства. 

Для проведення аналізу обрано фінансову звітність ТОВ «Вінницький 

агрегатний завод». В табл. 1 визначено тип фінансової стійкості ТОВ 

«Вінницький агрегатний завод» на основі відносних показників фінансової 

стійкості. 

Таблиця 1.Визначення типу фінансової стійкості ТОВ «Вінницький 

агрегатний завод» за 2014-2016 рр., тис. грн. 

Показник Методика розрахунку 

Результат на кінець 

звітного періоду, тис. грн. 

Відхилення 

(+/-) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016-2014 

рр. 

1. Реальний 

власний капітал 
Власний капітал (3533) (5371) (1329) 1904 

2. Необоротні 

активи 
Необоротні активи 11687 9605 9772 -1915 

3. Наявність 

власного 

оборотного 

капіталу (ВОК) 

Власний капітал + 

Необоротні активи 
(15220) (14976) (11101) 4119 

4. Довгострокові 

зобов’язання  

Відстрочені податкові 

зобов’язання + пенсійні 

зобов’язання + довгостр. 

кредити банків + інші 

довгостр. зобов’язання 

4389 8952 14838 10449 

5. Наявність 

власних оборотних 

коштів та 

довгострокових 

зобов’язань (ВД) 

Власний оборотний 

капітал + довгострокові 

зобов’язання 

(10831) (6024) 3737 14568 

6. Короткострокові 

позикові кошти 

Короткострокові кредити 

банків 
0 0 0 0 

7. Наявність 

власних оборотних 

коштів, 

довгострокових 

зобов’язань та 

довгострокових  

Власні оборотні кошти + 

довгострокові 

зобов’язання + 

довгострокові кредити 

банків  

(10831) (6024) 3737 14568 
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позикових коштів 

(ЗД)  
     

8. Загальна 

величина запасів 
Запаси 12515 11696 12457 -58 

9. Надлишок (+) 

або нестача (-)  

ВОК (власних 

оборотних коштів) 

у табл. р.3-р.8 -27735 -26672 -23558 +4177 

10. Надлишок (+) 

або нестача (-) ВД 
у табл. р.5-р.8 -23346 -17720 -8720 +14626 

11. Надлишок (+) 

або нестача (-)  ЗД 
у табл. р.7-р.8 -23346 -17720 -8720 +14626 

12. Тип фінансової 

стійкості 
 кризовий фінансовий стан  

 

Таким чином, здійснивши розрахунок фінансової стійкості на основі 

оцінки джерел фінансування можна визначити тип фінансової стійкості на 

ТОВ «Вінницький агрегатний завод». Трьом показникам наявності джерел 

формування запасів відповідають три показники забезпеченості джерелами 

формуваннями: у 2014 р. – S(-1,-1,-1) – кризовий фінансовий стан; у 2015 р. – 

S(-1,-1,-1) – кризовий фінансовий стан; у 2016 р. – S(-1,-1,-1) – кризовий 

фінансовий стан. 

Кризовий фінансовий стан (суб’єкт господарювання знаходиться на 

межі банкрутства), коли грошові кошти, короткострокові цінні папери та 

дебіторська заборгованість не в змозі покрити навіть кредиторської 

заборгованості та прострочених позик.  Фінансова стійкість може бути 

відновлена шляхом поновлення джерел фінансування (збільшення кредитів, 

позик), оптимізації їх структури, обґрунтованого зниження рівня запасів 

тощо  [2, с. 457]. 

Другий етап аналізу фінансової стійкості передбачає розрахунок 

відносних показників (табл. 2). 

Таблиця 2. Оцінка відносних показників фінансової стійкості ТОВ 

«Вінницький агрегатний завод» за 2014-2016 рр. 

Показник Методика розрахунку 

Результат на кінець звітного 

періоду 

Відхилення, 

(+/-) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016-2014 

рр. 

Власні обігові кошти (Власний  капітал + -10446 -5466 4250 14696 
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(робочий, 

функціонуючий 

капітал) - Рк, тис. грн. 

довгострокові 

зобов’язання  - 

необоротні активи) або 

(оборотні активи – 

короткострокові 

зобов’язання) 

Коефіцієнт 

забезпечення оборотних 

активів власними 

коштами 

Власні обігові 

кошти/Оборотні активи 
-0,65 -0,27 0,16 0,81 

Маневреність робочого 

капіталу 
Запаси/Робочий капітал -1,20 -2,14 2,93 4,13 

Маневреність власних 

обігових коштів 

Кошти/Власні обігові 

кошти 
-0,0001 -0,0004 0,0009 0,001 

Коефіцієнт 

забезпечення власними 

обіговими коштами 

запасів 

Власні обігові 

кошти/Запаси 
-0,65 -0,27 0,15 0,80 

Коефіцієнт покриття 

запасів 

«Нормальні» джерела 

покриття  запасів/Запаси 
-0,83 -0,48 0,34 1,17 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності 

(автономії) - Кавт 

Власний капітал/Пасиви -0,13 -0,18 -0,04 0,09 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
1 - Кавт 1,13 1,18 1,04 -0,09 

Показник фінансового 

левериджу 

Довгострокові 

зобов’язання/Власні 

кошти 

-1,35 -1,77 -11,55 -10,2 

Коефіцієнт структури 

позикового капіталу 

Довгострокові 

зобов’язання/Позиковий 

капітал 

0,15 0,27 0,40 0,25 

Коефіцієнт 

співвідношення 

позикових та власних 

коштів 

Позиковий 

капітал/Власний капітал 
-8,85 -6,49 -28,56 -19,71 

 

Проаналізувавши фінансову стійкість ТОВ «Вінницький агрегатний 

завод» в таблиці 2, можна зробити наступні висновки: коефіцієнт 

забезпечення оборотних активів власними коштами є від’ємним протягом 

2014-2015 рр., періоду, тобто, підприємство не забезпечене власними 

оборотними активами. Це є негативним явищем для підприємства; 

маневреність робочого капіталу у 2016 р. зросла порівняно із попередніми 

роками і знаходиться в межах нормативного значення (2,94  нормативне 

значення 0,4); маневреність власних обігових коштів у 2016 р. зросла 

порівняно із 2014 р. і 2015 р. на 0,001 і 0,0013 відповідно; коефіцієнт 

забезпечення власними обіговими коштами запасів відповідає нормативному 
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значенню лише у 2016 р. (0,15  нормативне значення 0,1), у 2014 р. він 

становив -0,65, у 2015 р. – -0,27; коефіцієнт покриття запасів зростав 

протягом досліджуваного періоду та у 2016 р. досяг позитивного значення – 

0,34; коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) протягом 2014-2016 рр. 

від’ємне та менше нормативного значення (нормативне значення 0,5);  

коефіцієнт фінансової залежності у 2014, 2015 та 2016 рр. становив 1,13, 1,18 

та 1,04 відповідно, що є позитивним для підприємства, оскільки нормативне 

значення даного показника  0,2; показник фінансового левериджу та 

коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів протягом 

аналізованого періоду набували від’ємного значення, що є негативним 

фактором; коефіцієнт структури позикового капіталу становив 0,15, 0,27 та 

0,40 у 2014, 2015 та 2016 рр. відповідно.  

Аналіз відносних показників фінансової стійкості підтверджує 

результати, отримані в ході аналізу абсолютних показників фінансової 

стійкості, а саме: незважаючи на кризовий фінансовий стан ТОВ 

«Вінницький агрегатний завод», можна помітити ледь замітні покращення 

показників у 2016 р. 

На третьому етапі аналізу визначається запас фінансової стійкості, що 

дає змогу належним чином обґрунтувати управлінські рішення в 

підприємництві. Розрахуємо запас фінансової стійкості ТОВ «Вінницький 

агрегатний завод» за період з 2014 по 2016 рр. та здійснимо його оцінку 

(табл. 3).  

Таблиця 3. Аналіз запасу фінансової стійкості ТОВ «Вінницький 

агрегатний завод» протягом 2014-2016 рр. 

№ 

з/п 
Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 Чистий дохід від реалізації 

продукції, тис. грн. 
57615 73167 88678 

2 Сума умовно-постійних 

витрат тис. грн. 
7657 14122 18617 

3 Чистий прибуток, тис. грн -122 -1838 4042 

4 Сума маржинального доходу, 

тис. грн.(рядок 2 + рядок 3) 
7535 12284 22659 

5 Частка маржинального 0,13 0,17 0,26 
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доходу у виручці (рядок 4 / 

рядок 1) 

6 Поріг рентабельності, тис. 

грн. (рядок 2 / рядок 5) 
58900 83070,6 71603,9 

7 Запас фінансової стійкості, 

тис. грн. (рядок 1 / рядок 6) 
-1285 -9903,6 17074,1 

8 Запас фінансової стійкості % -1,62 -14,96 17,84 

 

Згідно таблиці у 2014 р. ТОВ «Вінницький агрегатний завод» необхідно 

було реалізувати продукції на суму 58900 тис. грн, щоб покрити всі витрати. 

Фактична виручка становила 57615 тис. грн., за якої запас становив -1285 

тис. грн. або -1,62 %. У 2015 р. необхідно було реалізувати продукції на суму 

83070,6 тис. грн., щоб покрити всі витрати. По факту виручка склала 73167 

тис. грн., що нище від порогу рентабельності на 9903,6 тис. грн.. Це і є запас 

фінансової стійкості. Протягом 2016 р. необхідно було реалізувати продукції 

на суму 71603,9 тис. грн., щоб покрити всі витрати. Фактична виручка 

становила 88678 тис. грн., за якої запас фінансової стійкості склав 17074,1 

тис. грн. або 17,84 %. 

Провівши аналіз фінансової стійкості на ТОВ «Вінницький агрегатний 

завод», можна дійти до висновку, що підприємство знаходиться у кризовому 

фінансовому стану та потребує здійснення ряду заходів для покращення 

свого становища. 

Основними заходами щодо підвищення фінансової стійкості ТОВ 

«Вінницький агрегатний завод» є: 

 створення резервів, що зумовить: підвищення в складі капіталу 

підприємства частки власного капіталу, збільшення величини власних 

оборотних коштів; 

 стягнення надмірної дебіторської заборгованості, що сприятиме: 

підвищенню питомої ваги грошових коштів, прискоренню оборотності 

оборотних активів, зростанню забезпеченості власними оборотними 

коштами; 

 зменшення витрат: підвищить ефективність діяльності 

підприємства, збільшить власний капітал; 
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 оптимізація величини запасів: збільшення наявності вільних 

коштів, прискорення оборотності оборотних активів, можливість проведення 

додаткових капітальних вкладень. 

Висновки.Фінансову стійкість суб’єктів господарювання слід розглядати 

як комплексну категорію, що відображає рівень фінансового стану та 

фінансових результатів підприємства, здатність виконувати свої зобов’язання 

та забезпечувати розвиток діяльності при збереженні платоспроможності. 

Умовою життєздатності та основою розвитку підприємства в конкурентному 

ринку є його стійкість. Саме фінансова стійкість підприємства є 

передумовою його економічного розвитку. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз 

фінансової стабільності і незалежності в напрямі відповідності джерел 

коштів для формування запасів і затрат, дозволяє за допомогою коефіцієнтів 

мати повне уявлення про теперішній стан підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Коцеруба Н. Задание аудита платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия / Н. Коцеруба, А. Коваль // Scientific Letters of 

Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – №2, том . – С. 87-88. 

2. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник для студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.З. Мошенський, 

О.В. Олійник; [за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки 

України Ф.Ф. Бутинця]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 

2007. – 704 с.   

3. Нестеренко Н.В. Визначення фінансової стійкості підприємства: 

альтернативний алгоритм / Н.В. Нестеренко, О.А. Колякіна // Вісник 

Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – №3. – С. 42-47. 

4. Олійник Т.О. Фінансова стійкість підприємства як основний 

показник фінансового стану / Т.О. Олійник, Т.В. Шеремет // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2014. - №23. – С. 35-37. 



1189 

5. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [Т.Д. Косова та ін.]; [за заг. ред. Т.Д 

Косової, І.В. Сіменко]. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 440 с. 
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Перемишленікова Ю. І. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ 

У статті розглянуто особливості обліку виплат працівникам підприємства 

відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку і звітності.  

Ключові слова: Витрати, виплати працівникам, облік, звітність. 

Постановка проблеми. Облік виплат працівникам займає важливе місце 

у системі бухгалтерського обліку, є невід’ємною частиною діяльності будь-

якої організації, тому правильність та достовірність відображення в обліку 

інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат 

господарської діяльності. 

Об’єктивною основою розвитку сучасних форм оплати праці є 

тенденція до забезпечення повної самостійності підприємств у питаннях 

найму та оплати праці, розмежування сфери державного і договірного 

регулювання цих відносин на підприємствах незалежно від форм власності. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Методологічні та 

організаційні аспекти обліку та оподаткування виплат працівникам 

досліджували у своїх роботах багато вітчизняних авторів, таких як: К.В. 

Безверхий, В.С. Лень, Т.Г. Мельник, А.М. Соколовська, Н.М. Ткаченко та 

інші. 

Метою даної статті є розкриття сутності та змісту щодо виплат 

працівникам та особливостей їх обліку. 

Виклад основного матеріалу. Виплати працівникам є однією з суттєвих 

складових сукупних витрат будь-якого підприємства та одним із складних 

об’єктів бухгалтерського обліку, які включають у себе досить значний 
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перелік виплат, кожен з яких має свої особливості відображення як у 

бухгалтерському обліку, так і у зовнішній звітності підприємства. Рівень 

виплат працівникам та їх структура мають також велике соціальне значення і 

впливають не лише на поточні, а й на майбутні показники діяльності 

підприємства.  

Порядок облікового відображення та розкриття інформації про виплати 

працівникам у звітності визначений міжнародними та національними 

стандартами бухгалтерського обліку.  

Так, відповідно до п. 4 МСБО 19 «Виплати працівникам», під 

виплатами працівникам розуміються всі форми компенсації, що їх надає 

суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками, які містять 

чотири складові:  

1) короткострокові виплати працівникам (зокрема, заробітну плату, 

оплачені щорічні відпустки та тимчасову непрацездатність, участь у 

прибутку та премії (які підлягають виплаті протягом 12 місяців з дати 

балансу), а також негрошові пільги теперішнім працівникам (зокрема, оплата 

медичного обслуговування, надання житла, автотранспорту, безкоштовних 

чи субсидованих товарів або послуг));  

2) виплати по закінченні трудової діяльності (в тому числі пенсії, інші 

види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне 

обслуговування по закінченні трудової діяльності);  

3) інші довгострокові виплати працівникам (зокрема, додаткову 

відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати до 

ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою 

непрацездатністю, отримання частки прибутку, премії та відстрочену 

компенсацію), якщо вони підлягають виплаті після 12 місяців з дати балансу;  

г) виплати при звільненні [2]. 

Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам є 

складною ділянкою облікового процесу, який потребує достовірного 

документального відображення відпрацьованого часу, виробленої продукції, 
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виконаних робіт, наданих послуг та їх оплати. Питання обліку праці та її 

оплати займають одне з чільних місць у всій системі бухгалтерського обліку 

на підприємстві. Належна організація бухгалтерського обліку розрахунків за 

виплатами працівникам сприяє ефективному управлінню та контролю за 

своєчасним здійсненням розрахунків, ефективністю використання трудових 

ресурсів. 

Питання відображення в обліку та звітності виплат працівникам 

регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 «Виплати 

працівникам», крім компенсаційних виплат інструментами власного 

капіталу, які регулюються окремим стандартом – МСФЗ 2 «Платіж на основі 

акцій». В Українській нормативній базі питання обліку та звітності за 

виплатами працівникам регулюються Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», а виплати фінансовими 

інструментами та пов’язаним особам – відповідно до П(с)БО 13 «Фінансові 

інструменти» та П(с)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». 

Крім цих основних стандартів, при обліку виплат працівникам також 

необхідно враховувати вимоги П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 

П(с)БО 11 «Зобов’язання» , П(с)БО 16 «Витрати». 

Аналіз МСБО 19 та Національних П(с)БО 26, П(с)БО 10, П(с)БО 11, 

П(с)БО 16 дозволяє виділити рахунки витрат, на які слід списувати, залежно 

від виду і призначення, нарахування виплат працівникам, а саме: 15 

«Капітальні інвестиції», 16 «Довгострокові біологічні активи», 23 

«Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 39 «Витрати майбутніх періодів», 

91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати 

на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати». 

Зобов’язання за виплатами відображаються на рахунках: 55 «Інші 

довгострокові зобов’язання», 61 «Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 

«Розрахунки за іншими операціями». У разі створення забезпечень 
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використовується рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». За 

окремими виплатами працівникам може виникати дебіторська 

короткострокова або довгострокова заборгованість працівників, яку 

обліковують відповідно на рахунках 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

та 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість на інші необоротні активи».  

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку План рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України 30.11.1999 р. №291 інформація про розрахунки за 

виплатами працівникам узагальнюється на синтетичному рахунку 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам». Згідно з Інструкцією про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, 

затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, 

яка носить рекомендаційний характер, пропонується відкривати наступні 

аналітичні рахунки першого порядку, які представлені на рис. 1. 

 

Рис. 1. Аналітичні рахунки рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам» 

На субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображають 

нарахування заробітної плати за поточний місяць; на субрахунку 662 

«Розрахунки з депонентами» – заробітну плату, що не була виплачена 

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам": 

661 "Розрахунки за заробітною платою"  

662 "Розрахунки з депонентами" 

663 "Розрахунки за іншими виплатами" 
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вчасно; на субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» 

відображається нарахування інших виплат працівникам.  

Громадяни України відповідно до чинного Законодавства  мають право 

на матеріальне забезпечення у старості, у разі хвороби, повної або часткової 

втрати працездатності. Це право реалізується через виплату пенсій і 

допомоги при тимчасовій  непрацездатності, надання безкоштовних і 

пільгових путівок у будинки відпочинку або санаторії, надання одноразової 

допомоги при народженні дитини та інші [1].  

До витрат на персонал за міжнародними стандартами поряд із 

заробітною платою належать внески роботодавця на соціальне забезпечення 

працівників, які не відносяться до заробітної плати, а перераховуються як 

окремі види виплат. Натомість згідно з українським законодавством усі види 

особистого соціального страхування до 2016 року відносилися до заробітної 

плати, і підлягали нарахуванню та утриманню єдиного соціального внеску. 

Хоча з 2016 року і скасовано утримання єдиного соціального внеску, однак і 

зараз в Україні виникає додаткове навантаження на роботодавців та 

працівників, що.ю в свою чергу, зумовлює відсутність попиту на угоди 

довгострокового страхування життя та збитки у страховиків. Таким чином, 

українське законодавство щодо соціальних внесків роботодавців, за які 

купується соціальний захист найманих працівників, є неврегульованим, не 

відповідає світовим нормам та потребує відповідних змін [4]. 

Відображення інформації розрахунків за виплатами працівникам 

знаходить місце у наступних формах фінансової звітності: у формі 1 «Баланс 

«Звіт про фінансовий стан») у пасиві балансу, зокрема в розділі 3. Поточні 

зобов’язання і забезпечення, відображається інформація про кредиторську 

заборгованість перед працівниками, у формі 2 «Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід)» відображаються витрати на заробітну плату за 

методом нарахування. За МСФЗ витрати можуть класифікуватися 

постатейно, по функціях, або за елементами (класифікація витрат за 

характером). Якщо витрати класифікуються постатейно, то в Примітках до 
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фінансової звітності розкривається додаткова інформація про елементи 

(витрати на заробітну плату, витрати на соціальні заходи тощо). 

Висновки. З наведеного вище можна зробити висновок, що виплати 

працівникам - це всі форми поточної та майбутньої компенсації та 

додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно або через 

третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно з законодавством та 

внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні та минулі послуги та у 

зв’язку з фактом поточних та минулих трудових відносин. Для отримання 

достовірної інформації для управління та складання внутрішньої і зовнішньої 

(фінансової та з корпоративної соціальної відповідальності) звітності за ви- 

платами працівникам на кожному підприємстві повинен бути розроблений і 

затверджений робочий план рахунків, у якому передбачені субрахунки за 

видами виплат, термінами їх здійснення, видами зобов’язань, за елементами 

витрат та джерелами. 
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здобувач освітнього ступеня магістр 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

Кожне підприємство може на свій розсуд обирати ту або іншу систему 

(модель) управління запасами, тому доцільно розібратися у перевагах та 

недоліках застосування кожної з них. У статті проводиться порівняння 

основних моделей  управління запасами підприємства. 

Ключові слова: управління запасами, метод економічного розміру 

замовлення, модель АВС, модель планування потреб у матеріалах. 

Інтеграція економіки на світовому ринку різних держав зумовлює 

потребу не лише у виробничій кооперації, застосуванні новітніх технологій, а 

в єдиній оцінці економічних процесів, єдиних методологічних прийомах у 

відображенні цих процесів у системі обліку. Великі підприємства оперують, 

як правило, значною кількістю запасів, тому визначення послідовності їх 

використання у процесі виробництва без певної методики є досить складним. 

Оскільки в умовах жорсткої конкуренції підприємства змушені шукати 

способи зниження витрат виробництва, то одним із резервів зниження витрат 

є підвищення ефективності використання запасів та їх оцінка, яка має вплив 

на визначення собівартості продукції.Саме тому питання обліку запасів є 

актуальним для сучасних вітчизняних підприємств, якому  необхідно 

приділяти достатню та більш пильну увагу.  

Питання теорії та практики обліку запасів в Україні та зарубіжних 

країнах, досліджували ряд науковців, таких, як: Ф. Бутинець, П. Гарасим, С. 

Голов, Л. Горецька, В. Жуков, Г. Журавель, В. Завгородній, В. Кузнєцов, М. 
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Литвиненко, М. Пушкар, В. Сопко, Б. Усач та інші фахівці, але проблематика 

обліку запасів у світлі застосування стандартів обліку уможливлює подальші 

дослідження. 

Метою дослідження є порівняння основних систем  управління 

запасами на підприємстві. 

Здійснення безперебійного та ефективного виробничого процесу 

підприємства неможливе без використання виробничих запасів. За умов 

нестабільної економіки України та жорстокої конкуренції між 

підприємствами ефективне управління запасами посідає важливе місце, так 

як дає відповідь на ряд важливих питань: який рівень запасів потрібно мати 

на певному підприємстві для забезпечення необхідного рівня обслуговування 

споживачів; які витрати понесе підприємство при виборі тої чи іншої моделі 

управління; який максимальний інтервал часу може бути застосований між 

поставками виробничих запасів на підприємство та інші. Таким чином 

поняття «управління запасами» включає у себе контроль за рухом запасів і 

прийняття рішень, які націлені на економію часу і коштів за рахунок 

мінімізації витрат на утримання запасів, необхідних для забезпечення 

безперебійного процесу операційної діяльності компанії [2]. 

Управління запасами має в основі два основні аспекти. Для першого 

характерно забезпечення компанії потрібного кількістю виробничих запасів 

задля виготовлення необхідного продукту в достатньому обсязі, у 

заплановані терміни та у відповідному місці. Другий стосується витрат для 

підтримання певного рівня запасів. Відповідно до цих нюансів на 

підприємстві регулюються необхідний рівень запасів, терміни та обсяги їх 

замовлень та розробляють моделі, які потрібні для прийняття управлінський 

рішень [4]. 

Одним з найпоширеніших методів управління запасами є метод 

економічного розміру замовлення (EconomicOrderQuantity (EOQ) [3]. Цей 

метод базується на певній кількості замовлених запасів, які забезпечують 

оптимальну комбінацію витрат на їх придбання та зберігання. Для 



1197 

розрахунку за даним методом необхідно у першу чергу врахувати релевантні 

витрати на придбання та зберігання запасів. Релевантні витрати включають у 

себе тільки ті витрати, які змінюються відповідно до рівня (обсягу) запасів. 

До витрат, пов’язаних з запасами, відносять: 

- витрати на закупку (Purchase Costs),як правило, не є релевантними, 

так як витрати на придбання одиниці запасу не змінюються, крім певних 

випадків, якщо при закупівлі великої кількості матеріалів або товарів 

покупцеві надаються знижки; 

- витрати на замовлення (Ordering Costs)мають в основі витрати, які 

несе підприємство на оформлення документів і здійснення розрахунків даної 

поставки;  

- витрати на зберігання (Holding Costs)включають витрати, які 

пов’язані зі зберіганням матеріалів, готової продукції або товарів на складі 

дані. Частина витрат на зберігання є релевантними, зокрема такі: додаткові 

витрати на страхування запасів; додаткові витрати на утримання складських 

приміщень; додаткові витрати на обробку матеріалів; втрати внаслідок 

знецінення запасів та інші; 

- можливі втрати внаслідок браку товарів (Inventory Shortage Costs) –

можливі втрати через відсутність достатньої кількості запасів для 

задоволення виробничих потреб або потреб клієнтів. 

Так як використання моделі економічного розміру є не завжди 

доцільним і можливим (наприклад, на підприємствах зі значною 

номенклатурою запасів), то існує ще один не менш поширений метод 

розрахунку необхідної кількості одиниць запасів - метод АВС. 

Суть даного методу полягає у тому, що, залежно від вартості 

придбання усі запаси поділяють на три категорії А, В і С. Для застосування 

даного методу у першу чергу необхідно: 

1. встановити вартість кожного товару (зазакупними цінами); 

2. розташувати товари за зменшенням ціни; 

3. знайти суму даних про кількість і витрати напридбання; 
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4. розбити товари на групи залежно від їх питомоїваги в загальних 

витратах на придбання. 

Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С 

за їх питомою вагою в загальних витратах на придбання. Розподіл не 

обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються 

довільно. Найбільш розповсюдженою є така класифікація [1]: 

1. група «А»: найбільш дорогі та коштовні товари,на частку яких 

припадає приблизно75-80% загальноївартості запасів, але вони складають 

лише 10-20%загальної кількості товарів, які знаходяться назберіганні; 

2. група «В»: середні за вартістю товари. їх частка взагальній сумі 

запасів складає приблизно 10-15%, алеу кількісному відношенні ці запаси 

складають 30-40%продукції, яка зберігається; 

3. група «С»: найдешевші. Вони становлять 5-10%від загальної 

вартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу зберігання. 

Даний розподіл виконується для того аби визначити ті запаси, до 

замовлень яких необхідно відноситися найбільш ретельно та раціонально. 

Тому для запасів категорії А надто ретельно визначаються розміри й 

моменти замовлень, а витрати на їх зберігання переглядаються кожного разу 

при планування чергового замовлення. Для запасів категорії В 

передбачається встановлення звичайного контролю та отримання якісної 

інформації про запаси, щоб можна було своєчасно визначити основні зміни у 

їх використанні. Також для даної категорії запасів раз у квартал або раз на пів 

року необхідно обов’язково переглядати змінні величини, що унеможливити 

додаткові витрати підприємства. Для запасів, які віднесені до категорії С, 

жодних надважких розрахунків не роблять, так як розмір необхідного 

замовлення формують на довгий проміжок часу (1-2 роки), а перевірку 

проводять раз у рік. 

Однією з найскладніших моделей управління запасами є модель 

планування потреб у матеріалах (ПММ) [5]. Дана модель базується розробці 

та впроваджені на підприємстві спеціальної технічної програми, яка б 
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поєднувала у собі графіки закупок та виробництва, а також необхідні 

компоненти та матеріали для виготовлення певного виду продукції та 

методики їх розрахунку.  

Дана модель управління запасами є досить трудомісткою (у першу 

чергу для бухгалтера), так як для ефективного її функціонування необхідна 

наступна інформація: графік основного виробництва, для правильного 

визначення часу і кількості виготовленої продукції; граничні норми 

використання матеріалів, для визначення кількості і складу сировини та 

компонентів, потрібних для конкретного виду продукції; дані щодо запасів 

для кожного агрегату і деталі, їх наявна кількість, очікування надходження; 

інформація шодо основних компонентів, яка містить заплановані цикли 

запасів усіх видів матеріалів. 

Так як модель планування потреб у запасах базується на великому 

обсязі потрібної інформації, то це створю додаткове навантаження на 

менеджерів та бухгалтерів. Тому від ефективної та правильної їх співпраці 

значною мірою залежить успішність застосування моделі ПММ в управлінні 

запасами підприємства. 

Розглянувши найбільш поширені моделі управління запасами 

підприємства, можна виділити основні переваги та недоліки (табл. 1). 

Таблиця 1. Основні переваги та недоліки різних моделей управління 

запасами 

Модель 

управління 

запасами 

Переваги Недоліки 

Економічний 

розмір 

замовлення 

 

Дану модель управління запасами 

можна розрахувати за допомогою 

декількох методів, таким чином 

можна з легкістю перевірити 

правильність своїх розрахунків. 

 

Для ефективного застосування даної 

моделі потреба у запасах, витратах на 

замовлення запасів та витратах на 

зберігання повинна бути сталою та 

відомою, а виробничі потужності та 

потужності для зберігання запасів 

повинні бути необмеженими, що 

досить важко прорахувати наперед. 

Метод за АВС 

 

Перевагами даного методу 

управління запасами є: простота 

розрахунку та застосування аналізу, 

що не вимагає великих 

Дана модель управління запасами 

передбачає застосування 

комп’ютерної програми (для 

розподілу великої кількості запасів за 
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капіталовкладень; можливість 

графічного або матричного подання 

результатів; гнучкість застосування, 

можливість використання на різних 

рівнях управління. 

групами) і таким чином понесе 

додаткові витрати для підприємства. 

 

Метод 

планування 

потреб (МПП) 

 

Значною перевагою даної моделі є те, 

що у будь-який момент часу, можна 

легко визначити кількість запасів, які 

наявні на складі та прорахувати 

необхідні компоненти та матеріали, 

які необхідно використати для 

виготовлення певного виду 

продукції. 

Дана модель потребує базується на 

великому обсязі потрібної 

інформації, а це, у свою чергу, 

створює додаткове навантаження на 

менеджерів та бухгалтерів. 

 

На основі вище викладеного можна зробити висновок, що на сьогодні 

не існує єдиної оптимальної моделі або системи для ефективного управління 

запасами підприємства. Дтя виробу найбільш ефективної моделі (або 

системи) для конкретного підприємства потрібно у першу чергу 

проаналізувати наявність складських приміщень, частоту здійснення 

замовлень, можливість матеріальних витрат для впровадження системи та 

інші важливі фактори, а вже потім переходити до вибору потрібної моделі 

(або системи). На сьогодні підприємства України найчастіше комбінують 

декілька моделей (або систем) для регулювання запасів, що є більш 

доцільного та дозволяє забезпечити в подальшому їх безперервне 

функціонування. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено особливості управління оборотними активами 

торговельного підприємства, проаналізовано їх склад та структуру, 

обґрунтовано основні принципи ефективної політики ними та визначено 

останні наукові доробки за даним напрямом дослідження. 

Ключові слова:оборотні активи, структура активів, оборотність, склад 

активів, економічна рівновага. 

У період становлення й розвитку ринкових відносин в економіці 

України перед будь-яким підприємством торгівлі стає безліч різноманітних 

завдань (підвищення рентабельності; економічний ріст; забезпечення 

фінансової рівноваги; зростання ринкової вартості підприємства), але 

найбільш значимим є завдання забезпечення безперервності розвитку й 

виживання. Забезпечення фінансової безпеки торговельної організації 

реалізується в рамках напрямку її загальної фінансової стратегії. Залежно від 

умов, що складаються, підприємства вирішують її різними способами, але в 

основі її рішення лежить створення й реалізація конкурентних переваг. 

Сутність цього підходу полягає в управлінні підприємством в умовах 

динамічності й невизначеності зовнішнього середовища. Це вимагає 

створення системи управління, при якій повинно підтримуватися рівновага 

між такими складовими, як зовнішнє середовище, характер і результати 
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діяльності торговельної організації. Формування й підтримка основних 

параметрів фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку є 

найважливішим напрямком фінансової стратегії. Управління оборотними 

активами - велика частина фінансового менеджменту на будь-якому 

підприємстві. Для підприємств торгівлі - це найбільш важлива частина в 

системі фінансового управління, тому що, по- перше, оборотні активи 

займають основну частину в загальних активах (до 90 %). У зв'язку із цим 

відносно невелике зниження їхніх розмірів у результаті раціонального 

управління може обернутися помітним економічним ефектом. По-друге, 

оборотні активи відрізняються високою мобільністю, переходячи з одного 

стану в інше. По-третє, від їхнього розміру, структури й швидкості руху 

залежать можливості підприємства по нарощуванню обсягів продажів, рівень 

ліквідності, платоспроможності й рентабельності. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Проблеми управління оборотними активами 

висвітлюються в працях багатьох закордонних і вітчизняних вчених [1-4 та 

ін.], які розглядають даний процес у рамках фінансового менеджменту як 

єдине ціле формування й фінансування. Однак складність категорії оборотні 

активи (їх натурально-речовинна й вартісна форми), зв'язок не тільки з 

фінансовим управлінням, але й операційним менеджментом, можливості 

багатоваріатного їх складу відповідно до цілей розвитку підприємства 

вимагають особливих підходів і окремого розгляду етапу їх формування з 

урахуванням галузевих особливостей торговельної галузі. Мета і завдання 

статті. Метою даної статті є визначення місця й ролі, а також теоретичне 

обґрунтування цілей і змісту політики формування оборотних активів у 

системі загального процесу управління торговельним підприємством. Виклад 

основного матеріалу дослідження. Політика формування оборотних активів є 

елементом загальної системи управління підприємством. «Під управлінням 

розуміють сукупність процесів, що забезпечують підтримку системи в 

заданому стані й (або) перехід її в новий (більш бажаний, запланований) стан 

шляхом організації та реалізації цілеспрямованих керуючих впливів» [5, 
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с.15]. Воно являє собою складний процес, пов'язаний з координацією різних 

ресурсів підприємства, використання яких обумовлено тими або іншими 

цілями. Динамічність цілей, яка обумовлена мінливістю зовнішнього 

середовища, визначає безперервність процесу управління й необхідність 

прийняття відповідних управлінських рішень. Відповідно до цього 

управління можна ще представити як процес підготовки, прийняття та 

реалізації рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей [6]. Кожне 

ухвалене рішення повинно базуватися на трьох факторах: обставинах 

зовнішнього середовища; альтернативах (можливостях вибору); цілях 

(системах цілей) [6, с. Х]. Цілі підприємства - це ключові бажані кінцеві 

результати, до яких воно прагне у своїй діяльності і які повинні бути 

досягнуті за допомогою ухвалених рішень протягом певного відрізку часу 

[6]. У зв'язку із цим цілі можуть бути стратегічними, тактичними, 

оперативними і їх досягнення відповідно здійснюється в процесі 

стратегічного, тактичного та оперативного управління. Кожний з 

перерахованих видів управління характеризується значимістю, складністю, 

широтою, глибиною поставлених цілей і тривалістю періоду щодо реалізації 

визначених завдань. Вони тісно взаємозалежні й взаємообумовлені. Не 

зупиняючись докладно на характеристиці системи управління 

підприємством, відзначимо, що управління оборотними активами, як 

найбільш мобільними ресурсами, відноситься до сфери тактичного та 

оперативного управління, але його цілі і завдання випливають із загальних 

стратегічних цілей розвитку підприємства. У багатьох літературних джерелах 

і дисертаційних роботах наводиться визначення поняття «управління 

оборотними активами». Снитко Л.Т., Висторобська О.Н., Бугаєва Т.Ю. [7], 

Сорока Р.С. [8], Зборовська О.М. [9] визначають, що управління оборотними 

активами полягає у впливі на обсяг і структуру оборотних активів, а також 

джерела їх формування з метою підвищення ефективності використання. У 

даному визначенні підкреслюються об'єкти керування (обсяг, структура, 

джерела) і мета (ефективність використання). Найбільш повне визначення 
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сутності управління оборотними активами дає І.О. Бланк [1], відповідно до 

якого управління оборотними активами є системою принципів і методів 

розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних із установленням 

оптимальних розмірів їх обсягу та структури, які задовольняють потреби 

підприємства в окремих їх видах, і залученням з різних джерел та в 

різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства, 

забезпеченням умов оптимізації процесу їх оборотності. Автор розглядає 

управління як процес прийняття рішень, визначаючи ті ж об'єкти управління, 

але трохи інакше формулюючи цілі: оптимізація обсягу та структури й 

відповідно швидкості їх руху; задоволення потреб підприємства в окремих 

видах за рахунок різних джерел. Багато авторів [2, 3] основною метою 

політики управління оборотними активами вважають визначення величини 

та структури поточних активів, джерел їх покриття й співвідношення між 

ними, достатніх для забезпечення довгострокової ефективної господарської 

діяльності організації. У даному підході зміст процесу управління об'єднано з 

метою (забезпечення довгострокової ефективної діяльності). Політика 

управління оборотними активами важлива, насамперед, з позиції 

ефективності та забезпечення безперервності поточної діяльності 

торговельного підприємства. Зміна величини оборотних активів 

супроводжується й зміною короткострокових пасивів, тому обоє 

економічних об'єкта звичайно розглядаються спільно. Тобто процес 

управління оборотними активами складається із двох взаємозалежних етапів: 

- управління процесом їх формування (визначення загального обсягу, 

потреби та оптимізація структури); - управління процесом їх фінансування 

(оптимізація джерел фінансових ресурсів). Складність, важливість та 

індивідуалізація управління мобільними засобами підприємств, визначаються 

значним обсягом фінансових ресурсів, що інвестуються в оборотні активи, 

різноманіттям їх видів і конкретних різновидів, високою динамікою 

трансформації, роллю в прискоренні обороту капіталу та забезпеченні 

постійної платоспроможності, рентабельності та інших результатів 
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фінансової діяльності підприємства. Якщо процес фінансування оборотних 

активів лежить у площині тільки фінансового менеджменту, то процес 

формування оборотних активів випливає із цілей і завдань операційного 

менеджменту. Комплекс цих завдань і механізми їхньої реалізації повинні 

знаходити висвітлення в політиці формування оборотних активів, що може 

розглядатися як самостійний елемент у системі управління і має відповідні 

об'єкти, цілі і методи. До об'єктів управління, як вже було відзначено, 

відносяться загальний обсяг оборотних активів, у тому числі в розрізі 

основних видів (товарні запаси, дебіторська заборгованість і кошти) та 

структура (співвідношення різних елементів). Цілі формування пов'язані з 

роллю, значимістю й властивостями різних видів оборотних активів у 

господарській діяльності підприємств торгівлі [10]. До них варто віднести: - 

достатність розміру, яка забезпечує потреби підприємства в різних елементах 

оборотних активів; - забезпечення високого рівня ліквідності та 

платоспроможності; - забезпечення оптимальної швидкості обороту; - 

забезпечення високого рівня прибутковості при припустимому рівні ризику. 

При цьому варто звернути увагу на протиріччя в системі перерахованих 

цілей. Високу прибутковість супроводжує високий рівень ризиків і відносно 

більш низький рівень ліквідності, високий ступінь забезпеченості 

підприємства оборотними активами знижує їх оборотність. Інакше кажучи, 

політика формування оборотних активів повинна виходити з пошуку 

«золотої середини», тобто пошуку компромісу. Таким чином, залежно від 

загальної стратегії розвитку торговельного підприємства ця система цілей 

може мати різну ієрархію. У зв'язку, із чим політика формування оборотних 

активів може бути консервативною, помірною або агресивною. 

Консервативний підхід припускає мінімізацію ризиків при відносно більш 

низьких рівнях прибутковості та оборотності. Агресивний - навпаки, 

підвищує ймовірність одержання високих доходів і ефективність 

використання оборотних активів при значних ризиках втрати ліквідності та 

платоспроможності. Помірна політика являє компроміс між попередніми 
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типами політик. До основних методів управління відносяться: планування й 

нормування потреби; поточне регулювання, розпорядження, використання й 

маневрування окремими елементами оборотних активів; моніторинг і 

контроль за їх використанням. Процес розробки та реалізації політики 

формування оборотних активів підприємств торгівлі складається з ряду 

етапів, які можуть бути представленими у такий спосіб: 1. Аналіз загального 

обсягу, складу та структури оборотних активів підприємства в попередньому 

періоді, виявлення основних об'єктивних і суб'єктивних факторів, що 

визначили їх зміни та ефективність використання. 2. Вибір типу політики 

формування оборотних активів на основі загальних стратегічних і тактичних 

цілей розвитку підприємства. Визначення ієрархії цілей політики 

формування оборотних активів. 3. Обґрунтування кількісних характеристик 

сформульованих цілей (розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській 

заборгованості, коштах; розрахунок цільового рівня ліквідності, оборотності, 

рентабельності й ризику). 4. Забезпечення необхідного обсягу всіх видів 

оборотних активів. 5. Забезпечення оптимального співвідношення постійної 

та змінної частин оборотних активів. 6. Забезпечення необхідного рівня 

ліквідності та швидкості обороту оборотних активів. 7. Забезпечення 

необхідного рівня рентабельності та припустимого рівня ризику оборотних 

активів. 8. Моніторинг і контроль за поточним станом оборотних активів та 

прийняття відповідних коригуючих рішень. 4 - 7 етапи політики формування 

оборотних активів підприємств торгівлі забезпечуються відповідними 

рішеннями в галузі закупівельної, маркетингової, продажної, розрахунково-

кредитної та ін. політик підприємства. З огляду на двоїсту природу 

оборотних активів торговельного підприємства в рамках загальної політики 

формування оборотних активів можна виділити два аспекти: операційний і 

фінансовий. Операційний аспект стосується політики управління всіма 

видами товарних запасів і дебіторською заборгованістю. Фінансова сторона 

пов'язана з питаннями управління рухом грошових коштів, придбанням 

підприємством боргових зобов'язань. Обидві Аналіз загального обсягу, 
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складу та структури оборотних активів підприємства в попередньому періоді, 

виявлення основних об'єктивних і суб'єктивних факторів, що визначили їх 

зміни та ефективність використання Вибір типу політики формування 

оборотних активів на основі загальних стратегічних і тактичних цілей 

розвитку підприємства. Визначення ієрархії цілей політики формування 

оборотних активів Обґрунтування кількісних характеристик сформульованих 

цілей (розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості, 

коштах; розрахунок цільового рівня ліквідності, оборотності, рентабельності 

й ризику). Забезпечення необхідного обсягу всіх видів оборотних активів. 

Забезпечення оптимального співвідношення постійної та змінної частин 

оборотних активів Забезпечення необхідного рівня ліквідності та швидкості 

обороту оборотних активів Забезпечення необхідного рівня рентабельності та 

припустимого рівня ризику оборотних активів Моніторинг і контроль за 

поточним станом оборотних активів та прийняття відповідних коригуючих 

рішень сторони політики управління оборотними активами взаємозалежні та 

взаємообумовлені, хоча й представляють різні форми руху оборотних 

активів. Тому що цілі та характер використання окремих видів оборотних 

активів мають істотні особливості на підприємстві, як правило, 

розробляється самостійна політика формування окремих її видів (товарних 

запасів підприємства, дебіторської заборгованості, коштів) [1]. Основною 

метою політики формування оборотних активів при цьому є оптимізація 

кожної складової оборотних активів та оптимальний синтез цих елементів у 

їх динаміці. Політика формування оборотних активів тісно пов'язана із 

загальними стратегічними та тактичними цілями розвитку підприємства і є 

одним з інструментів їх реалізації. У підприємствах торгівлі вона є частиною 

загальної системи поточного та оперативного управління оборотними 

активами і являє собою систему принципів і методів обґрунтування та 

прийняття господарських рішень із приводу оптимізації їх обсягу та 

структури відповідно до встановлених критеріїв (кількісно визначеними 

цілями, цільовими настановами). Вона орієнтована на забезпечення 



1208 

підприємства в достатньому обсязі оборотними активами в цілому та у 

розрізі основних видів, а також на забезпечення необхідних рівнів ліквідності 

та платоспроможності, прибутковості та ризику.  
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МЕТОДИКА АУДИТУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті узагальнено методичні підходи до визначення прибутку 

підприємства як об’єкту аудиту, визначено мету та завдання аудиту 

прибутку. Розглянуто методологію та етапи аудиту формування 

використання прибутку. 

Ключові слова: прибуток, аудит, методика аудиту, доходи, витрати, 

розподіл та використання  прибутку, податок на прибуток, облік, 
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звітність. 

Отримання прибутку, в умовах ринкової економіки, є безпосередньою 

метою виробництва. Прибуток створює певні гарантії для подальшого 

існування і розвитку підприємства.На ринку підприємства виступають як 

відносно відособлені товаровиробники. Встановивши ціну на продукцію, 

вони реалізують її споживачу, при цьому одержуючи грошову виручку, що 

не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату 

необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво і реалізацію, які 

приймають форму собівартості продукції.Для підприємства прибуток є 

показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна 

добитися найбільшого приросту вартості.  

Проте ефективність функціонування підприємства залежить не лише 

від обсягу одержуваного прибутку, а й від характеру його розподілу. Із нього 

видно, що одна частина прибутку у вигляді податків і зборів надходить до 

бюджету держави й використовується на потреби суспільства, а інша частина 

залишається в розпорядженні підприємства і використовується на виплату 

дивідендів акціонерам підприємства, на розширення виробництва, створення 

резервних фондів і т. ін. Для підвищення ефективності виробництва вкрай 

важливо, щоб при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності в 

задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава 

зацікавлена одержати якомога більше прибутку до бюджету. Керівництво 

підприємства прагне спрямувати більшу суму прибутку на розширене 

відтворення. Акціонери і працівники зацікавлені у збільшенні їхньої частки у 

використанні прибутку. А аудитори їм у цьому допомагають, знаючи закони 

та інші законні обхідні маршрути списання прибутку на валові розходи. 

Згідно Податкового кодексу України доходи з джерелами їх 

походження з України – це будь-які доходи, отримані резидентами або 

нерезидентами від будь-яких видів їх діяльності на території України…»[1]. 

Метою аудиту прибутку підприємства є встановлення достовірності 

даних первинних документів щодо визначення доходів і формування 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
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фінансових результатів, правильності і достовірності розподілу чистого 

прибутку, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених 

документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і 

результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, 

достовірності відображення доходів і визначення результатів діяльності у 

звітності господарюючого суб'єкта. 

Теоретичними проблемами шляхів та засобів наукового пізнання, 

закономірностями наукового дослідження як творчого процесу займається 

методологія. Термін «методологія» – грецького походження,означає “вчення 

про метод” або “теорія методу”. Виникла вона на основі аналізу наукової 

діяльності вчених, загальних особливостей методів та засобів, які 

застосовуються, їх порівнянні та систематизації. Тим самим методологія 

розкриває сутність наукової пізнавальної діяльності. Метод представляє 

собою комплекс різноманітних пізнавальних підходів та практичних 

операцій, спрямованих на отримання нових знань [2, с.14-17]. 

В аудиті під методом розуміють систему основних підходів та способів 

дослідження фактів господарського життя, які відповідають предмету та 

завданням аудиту як галузі знань. Аудит використовує наступні методи: • 

• всезагальні, які характеризують філософську основу пізнання; 

 • загальні, які конкретизують всезагальні методи стосовно аудиту; 

• спеціальні, які використовують аудитори, вивчаючи факти господарського 

життя[3, с. 853]. 

Сукупність способів та прийомів, що використовуються для 

дослідження стану об’єктів, можна об’єднати в наступні групи: 

1. визначення кількісного та якісного стану об’єкта; 

2. виявлення відхилень фактичного стану об’єкта від норм та нормативів, 

планових та інших показників; 

3. оцінка стану об’єкта (у минулому і поточному періодах та визначення 

майбутнього стану). 

Джерелами інформації аудиту при цьому є: 
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- вимоги нормативних документів, що регулюють облік доходів; 

- наказ про облікову політику підприємства; 

- первинні документи з обліку доходів; 

- регістри синтетичного і аналітичного обліку доходів; 

- інші документи, які використовуються для відображення в обліку операцій 

з формування доходів підприємства (договори, довідки бухгалтерії тощо); 

- звітність підприємства; 

- аудиторські висновки, акти ревізій, перевірок минулих періодів тощо; 

- відповіді на запити аудитора. 

Програма аудиту - це документ, що містить перелік завдань у 

визначеній послідовності їх виконання, за допомогою яких отримуються 

достатні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки 

щодо відповідного клієнта. Іншими словами, програма аудиту - це докладні 

інструкції, яких повинні дотримуватися працівники аудиторської фірми в 

процесі здійснення аудиту фінансової звітності чи виконанні інших завдань 

[7, с. 224].  

Програму аудиту доходів доцільно формувати у розрізі обліку 

синтетичних рахунків, а саме рахунків 70 "Доходи від реалізації ", 71 " Інший 

операційний дохід ", 72 "Дохід від участі у капіталі", 73 " Інші фінансові 

доходи", 74 " Інші доходи ". Особливе значення при складанні програми 

аудиту доходів конкретного підприємства відіграють вміло визначені 

аудиторські процедури, так як безпосередньо впливають на якість 

аудиторської перевірки. При аудиті доходів аудиторські процедури ми 

поділяємо на процедури загального призначення, конкретні процедури і 

додаткові. 

До процедур загального призначення при аудиті доходу ми відносимо 

наступні процедури: 

•        вивчення документації про характер діяльності підприємства 

та галузі; 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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•        аналіз основних внутрішні та зовнішні факторів, що впливають 

на діяльність та ціноутворення підприємства; 

•        аналітична перевірка продажу шляхом одержання узагальненої 

інформації про продажі з класифікацією за основними видами продукції та 

географічним напрямком за період, що перевіряється. Аналізу даної 

інформації та критичне оцінювання пояснення суттєвих різниць, сума і 

характер яких є незначними; 

•        аналіз рахунків, що зв’язані з доходами, підрахунок на 

арифметичну точність, порівняння суми з початковим сальдо; 

•        перевірка обґрунтованості відображення доходів на момент 

зміни звітних періодів; 

•        отримання підтвердження суттєвих доходів поточного періоду 

фактичним одержанням коштів або негрошових доходів; 

•        розгляд інформації, що одержана в податковій звітності та 

оцінити зв’язані відстрочені активи та зобов’язання по податку з прибутку, 

порівняти суми з початковим сальдо; 

•        аналіз підсумкової суми та проміжних величин (місячних, 

квартальних тощо) доходів, що зв’язана з одержанням цих доходів та 

валового прибутку з розподіленням їх по видах продукції, секторах реалізації 

або інших значимих факторах; 

•        перевірка на відповідність даних аналітичного та синтетичного 

обліку доходів рахункам 7 класу та на предмет наявності великих або 

незвичайних операцій; 

•        оцінка підтвердження повноти розкриття інформації про 

доходи в фінансовій звітності 

•        аналітичні процедури по визначенню необлікованих доходів та 

при зміні звітних періодів. 

Рішення про використання додаткових процедур повинно базуватися 

на тому, чи змінює аудиторське судження отримана відповідна інформація 

або перекручення, що знайдені в результаті перевірок по суті або одержані із 
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інших джерел в ході аудиту, оціненого рівня ризику суттєвих перекручень 

(включаючи ризик суттєвого перекручення по причині обману), а також на 

оцінці того, чи достатньо було основних процедур для виконання завдань 

аудиту. Прикладом додаткових процедур при аудиті доходів можуть бути: 

•        перевірка обмеження по продажам; 

•        перевірка повернення проданих товарів, робіт (послуг); 

•        перевірка грошових виплат; 

•        вивчення договорів та інших документів, що зв’язані з 

доходами, у разі розгляду факторів ризику обману; 

•         виконання процедур відносно прогнозу доходів та витрат. 

Запропоновані аудиторські процедури, як складові програми аудиту 

доходів, дозволяють охопити основні операції кожного підприємства з 

доходами та зумовлюють якісне проведення аудиту доходів[6, с. 336].  

На етапі завершення аудиту аудитор складає аудиторський звіт про 

результати аудиторської перевірки та аудиторський висновок. 

Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки - це 

документальне відображення аудитором виявлених порушень, помилок та 

відхилень від чинного законодавства та встановлених стандартів здійснення 

господарської діяльності, ведення обліку та складання звітності, а також 

проведена аудитором оцінка стану бухгалтерського обліку та достовірності 

звітності на певну дату. Інформація, що наводиться в аудиторському звіті, 

має бути більш детальною, надійною і компетентною, а також незалежною, 

об’єктивною і правдивою. Аудиторський звіт складається в довільній формі, 

призначений для замовника, і його зміст не підлягає оприлюдненню. 

У законодавстві України зазначено, що аудитор оформляє результати своєї 

перевірки аудиторським висновком (ст. 7 Закону України «Про аудиторську 

діяльність»). 

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений 

підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в 

установленому порядку за наслідками проведеного аудиту і містить у собі 
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висновки стосовно повноти і відповідності чинному законодавству та 

встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності.Зміст цього документа залежить від конкретних обставин та 

результатів перевірки. В зв’язку з цим форма аудиторського висновку може 

бути довільною, але обов’язково в ньому мають бути такі розділи: 

- заголовок; 

- вступ; 

- масштаб перевірки; 

- висновок аудитора стосовно питання, яке перевіряється; 

- дата аудиторського висновку; 

- адреса аудиторської фірми; 

- підпис під аудиторським висновком. 

У заголовку аудиторського висновку повинно бути записано, що аудит 

здійснювався незалежним аудитором, серію та номер сертифіката аудитора, 

номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів і аудиторських фірм. 

Також наводиться інформація, що є підтвердженням того, що під час аудиту 

не було жодної обставини, яка могла б перешкодити проведенню незалежної 

перевірки.В аудиторському висновку має бути чітко визначено, кому він 

адресується - правлінню, раді директорів, засновникам, акціонерам, 

організаціям, податковій інспекції. Можуть бути вказані також і інші 

користувачі цієї інформації [8, с. 584]. 

Отже, аудит доходів є одним із найскладніших напрямів аудиту. Його 

метою є встановлення об`єктивної істини щодо достовірності, об`єктивності, 

правдивості й законності відображення в бухгалтерському обліку й 

фінансовій звітності доходів та фінансових результатів і донесення цієї 

істини через аудиторський висновок до користувачів інформації. 

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він 

характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний 

період і, за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та 

інвестування. Сьогодні якість вітчизняного аудиту взагалі й аудиту 
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фінансової звітності зокрема викликає багато нарікань: методика перевірки 

залишається недосконалою і не повністю враховує сучасні наукові надбання, 

що мають бути покладені в основу розвитку аудиторської практики. Тому, 

враховуючи те, що система аудиту в Україні знаходиться у процесі розвитку 

та вдосконалення, виникає необхідність у створенні системи контролю його 

якості. У Законі України «Про аудиторську діяльність» [1] навіть не 

згадується про порядок складання робочих документів аудитора і ведення 

аудиторського досьє. У міжнародних аудиторських стандартах також немає 

положення щодо ведення аудиторських робочих документів і методика їх 

складання зарубіжними аудиторськими фірмами має конфіденційний 

характер. Тому удосконалення законодавства України у сфері фінансового 

контролю – це першочергове завдання аудиторської спільноти.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

У статті наведено визначення кредитних операцій з двох точок зору. 

Охарактеризовано сутність аудиту та аудиту кредитних операцій. Надано 

визначення поняттю організації аудиту кредитних операцій та 

охарактеризовано три основні стадії організаційного процесу: підготовчу, 

дослідну, заключну. 

Ключові слова: аудит, організація аудиту,підготовча стадія аудиту, 

дослідна стадія, заключна стадія.  

Постановка проблеми. Аудит є важливою функцією системи 

ефективного управління підприємницькою діяльністю. Він виступає 

процесом, за допомогою якого накопичуються та узагальнюються дані про 

стан об’єкта дослідження протягом конкретно визначеного проміжку часу. 

Аудит забезпечує виявлення проблем, що виникли в діяльності підприємства 

у минулому, дозволяє встановити ступінь законності та ефективності 

поточної діяльності підприємства та забезпечує попередження порушень у 

майбутньому. В первинному розумінні аудит виступає інструментом 

підтвердження фінансової інформації суб’єкта господарювання.  

Аудит кредитних операцій – це один із тематичних напрямків аудиту, 

який одночасно може бути класифікований як аудиторська послуга. Аудит 

кредитних операцій набуває вагомого значення, що обумовлено збільшенням 

кредитування реального сектору економіки, недостатнім рівнем розвитку 

фінансового ринку України, високими кредитними ставками та вагомими 

загрозами неповернення кредитів, низькою кредитоспроможністю 

підприємницького сектору і низьким рівнем платіжної дисципліни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації аудиту 

приділяли увагу такі науковці як Деревянко С. І., Олійник С. О., Кузик Н. П., 
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Ганяйло О. М.,  Гордієнко Н. І., Немченко В. В., Редько К. О., Кононенко В. 

А , Скляр Л. Б., Ткачук Г. О. та ін. 

З урахуванням вагомості існуючих напрацювань щодо організації аудиту 

в цілому та організації аудиту кредитних операцій, все ж варто звернути 

увагу на різні підходи щодо структуризації організаційного процесу аудиту 

кредитних операцій підприємства.  

Цілі статті. Враховуючи вище зазначене, метою даної публікації 

виступає висвітлення основних положень процесу організації аудиту 

кредитних операцій підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Кредитні операції підприємства – це 

сукупність операцій, що призводять до формування у підприємства 

фінансового або іншого зобов’язання та одночасного виникнення додаткових 

джерел фінансування або активів. Кредитні операції можуть розглядатися і в 

більш широкому розумінні, коли досліджуване підприємство виступає 

кредитором. В такому випадку відбувається зменшення активів підприємства 

в період кредитування та збільшення очікуваного зростання економічних 

вигід у майбутньому. У більшості наукової літератури під кредитними 

операціями розуміється саме перший вид операцій, при якому досліджуване 

підприємство виступає позичальником. За результатом кредитних операцій 

на підприємстві виникає кредитне зобов’язання. Згідно НП(С)БО 1 

зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [2].  

Аудит кредитних операцій – це тематичний вид аудиту, що стосується 

окремої конкретної ділянки. Згідно закону України «Про аудиторську 

діяльність» аудит – це висловлення незалежної думки щодо достовірності 

фінансової звітності підприємства [1]. 

Організація аудиту – це складний процес, який доцільності 

структуризувати із виділенням декількох етапів. Варто відзначити, що 

існують різні підходи до трактування організаційного аспекту в аудиті. У 
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вузькому розумінні організація аудиту трактується як сукупність дій із 

підготовки до проведення аудиторських процедур по суті. У широкому 

розумінні організація аудиту включає не лише підготовку до аудиторських 

процедур, але й безпосереднє проведення аудиту та здійснення всіх 

заключних аудиторських процедур, що притаманні етапу формування 

аудиторського висновку. На нашу думку, другий підхід є більш 

ґрунтовнішім, адже дозволяє розглядати ключові та другорядні аспекти 

організації процесу аудиту протягом всього періоду його здійснення.  

Таким чином, організація аудиту кредитних операцій – це сукупність 

послідовних дій із підготовки до аудиту, його безпосереднього здійснення та 

узагальнення результатів аудиту. У зв’язку із цим можна виділити три 

основні стадії процесу організацій аудиту: підготовчу, дослідну та заключну 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стадії процесу організації аудиту кредитних операцій 
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Підготовча стадія 

Дослідна стадія 

Заключна стадія 

1. Проведення процедур по суті; 

2. Проведення аналітичних процедур; 

3. Формування аудиторських доказів; 

4. Розробка робочих документів аудитора; 

1. Прийняття рішення про проведення 

аудиту; 

2. Обмін листами; 

3. Попереднє ознайомлення з діяльністю 

підприємства; 

4. Укладання договору; 

5. Оцінки системи внутрішнього контролю 

та обліку; 

6. Визначення рівня аудиторського ризику; 

7. Встановлення рівня суттєвості; 

8. Визначення аудиторської вибірки; 

9. Формування плану та програми аудиту 

5. Систематизація аудиторських доказів; 

6. Узагальнення результатів аудиту; 

7. Формування аудиторського висновку, 

звіту. 
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Підготовча стадія в організації аудиту є досить важливою, адже від рівня 

реалізації підготовчих заходів значною мірою залежить ефективність аудиту 

кредитних операцій.  

Перший етап підготовчої стадії стосується договірної процедури. Вона 

полягає в обранні суб’єкта аудиту (аудитора чи аудиторської організації) та 

надсилання йому листа із пропозицією на проведення аудиту. Аудитор, або 

аудиторська організація, в разі згоди на проведення аудиту, надсилає 

підприємству лист-погодження в позитивною відповіддю на запит щодо 

проведення аудиту. Договірна процедура завершується укладанням угоди або 

договору на проведення аудиту чи надання аудиторської послуги. В даному 

документі визначаються принципово важливі питання щодо проведення 

аудиту. Також у договорі, або додатку до договору визначається вартість 

аудиторських послуг.  

Після завершення договірної процедури розпочинається підготовка до 

проведення аудиту. З цією метою аудиторська організація проводить оцінку 

систем обліку та внутрішнього контролю кредитних операцій підприємства. 

Особлива увага звертається на рівень документального забезпечення питань 

організації обліку та внутрішнього контролю (наявність наказу про облікову 

політику, положення про бухгалтерську службу, про систему внутрішнього 

контролю, посадових інструкцій, графіка документообігу, графіка 

контрольних заходів, наказу про створення постійно діючої 

інвентаризаційної комісії тощо). 

З метою формування думки про якість та надійність систем 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю кредитних операцій 

аудитор проводить формування тестів систем внутрішнього контролю та 

обліку. На основі даних тестів, оцінки документального забезпечення, 

анкетування працівників встановлюється рівень ризику внутрішнього 

контролю.  

Для забезпечення ефективного планування аудиту визначається 

загальний аудиторський ризик по кредитних операціях. Окрім зазначеного 
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ризику внутрішнього контролю він також включає ризик не виявлення 

(ймовірність того, що аудитор, в силу певних факторів, не виявить наявні 

неточності в обліку та оцінці кредитних операцій), та властивий ризик 

(обумовлений специфікою та видом діяльності підприємства, особливостями 

обліку окремих операцій, особливостями кредитних відносин та системою 

контрагентів і специфікою кредиторів підприємства) [3, с. 244]. 

Загальний аудиторський ризик визначається як добуток із трьох 

зазначених складових (1) 

DAR = IR × CR × DR                                             (1) 

Де DAR – загальний аудиторський ризик;  

IR – ризик не виявлення;  

CR – властивий ризик;  

DR – ризик контролю. 

Від рівня аудиторського ризику залежить суттєвість та обсяг 

аудиторської вибірки. Чим вищим є рівень аудиторського ризику, тим 

нижчою має бути межа суттєвості, тобто вартісний вимірник допустимої 

помилки. Вагомий рівень аудиторського ризику зумовлює необхідність 

формування значної аудиторської вибірки, тобто збільшення кількості 

операцій, документів, записів, які необхідно перевірити, збільшення кількості 

аналітичних розрахунків, які необхідно провести.   

Завершується підготовча стадія складанням плану та програми аудиту 

кредитних операцій. Структуру даних документів нормативно не 

врегульовано. Проте, в більшості випадків у плані відображається інформація 

про аудиторський ризик та рівень суттєвості, а в його табличній частині 

наводяться дані про об’єкти аудиту, виконавців та терміни проведення 

аудиторських процедур. Програма аудиту є деталізацією плану із методичної 

точки зору. В ній відображається інформація про джерела даних в розрізі 

об’єктів аудиту та конкретні аудиторські процедури. 

Дослідна стадія процесу організації аудиту кредитних операцій 

передбачає проведення процедур по суті: сканування інформації, трасування 
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статей фінансової звітності, документальний та фактичний контроль 

кредитних операцій. 

Аналітичні процедури стосуються висловлення думки щодо 

ефективності кредитних операцій, їх економічної доцільності та 

обґрунтованості для підприємства.  

В рамках дослідної стадії формуються аудиторські докази та робочі 

документи аудитора, які також виступають доказаною базою.  

За різноманітністю процедур дослідна стадія є меншою порівняно із 

підготовчою, проте за вагомістю є однією із найважливіших стадій, адже в її 

ході реалізують безпосередні контроль функції, виявляються помилки, 

порушення, втрати, невикористані резерви. 

Заключна стадія передбачає формування аудиторського висновку, або 

звіту, в якому в стислому вигляді відображаються результати аудиту 

кредитних операцій та зазначається тип аудиторської думки. Аудиторський 

висновок може мати наступні форми: позитивний, умовно-позитивний, 

негативний, відмова від висновку.  

Висновок. Таким чином, організація аудиту кредитних операцій – це 

процес, що включає три основні стадії: підготовчу, дослідну та заключну. 

Кожна із стадій характеризується властивими лише для неї процедурами. 

Ефективна реалізації кожної із зазначених вище процедур дозволяє досягти 

максимального ефекту від проведення аудиту кредитних операцій, що 

полягає не лише у підтвердженні фінансової інформації щодо зазначеного 

виду операцій, але й виявленні помилок і порушень та їх профілактики у 

майбутньому. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ  

За допомогою фінансових активів здійснюється передавання фінансових 

ресурсів від тих, хто має їх надлишок, тобто від інвесторів, до тих, хто 

потребує інвестицій. Ціна на будь-який фінансовий актив встановлюється 

на рівні, що характеризує зрівноваження попиту й пропозиції на цей актив. 

Ключові слова: фінансові активи, фінансові інструменти, оцінка фінансових 

активів, міжнародні стандарти, акції, позики. 

На сьогоднішній день, для нашої держави забезпечення сталого 

економічного зростання неможливе без розвитку підприємництва. Такий 

процес висуває підвищені вимоги не тільки до оцінки параметрів 

функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, але й до їх ресурсів. 

Розкриття інвестиційної привабливості, в даній ситуації займає особливе 

місце і вимагає оцінки фінансових активів суб'єктів ринкових відносин. Це, в 

свою чергу, потребує вирішення низки складних і різних за характером 

http://zakon.rada.gov.ua/
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проблем в обліковому середовищі та, зокрема, удосконалення його 

теоретико-методичних засад. 

Фінансові активи є однією з найважливіших ланок облікового процесу. 

Концепція оцінки фінансових активів відіграє значну роль у системі 

теоретичних засад їх формування і використання. Дуже важливо, щоб 

система оцінки була ефективно побудована, оскільки вона необхідна для 

достовірного визначення економічного стану підприємства. На основі такої 

інформації зазвичай приймаються обґрунтовані управлінські рішення щодо їх 

подальшого використання. Варто відмітити, що неузгодженість окремих 

складових у підходах до визначення реальної вартості фінансових активів 

впливає не тільки на стан обліку, але й на формування достовірної фінансової 

звітності підприємства. 

Проблеми методики оцінки фінансових активів досліджували такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як О.С. Бородкін, С.Ф. Голов, З.В. Задорожній, 

Я.Д. Крупка, М.С. Пушкар, І.І. Пилипенко, М.Ф. Ван Бред, В.А. Качалін,           

Е. П. Райс, Я.В Соколова та інші. 

Незважаючи на те, що вивченням даного питання займалися низька 

вчених, але у теорії та практиці ще залишається низка невирішених питань. 

Всі вони пов'язаних з оцінкою фінансових активів, які потребують більш 

детального дослідження.  Мета такого процесу – це подальше удосконалення 

методичних та методологічних підходів до їх оцінки у практичній діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Фінансові активи є специфічними не речовими активами, які являють 

собою законні вимоги власників цих активів на отримання певного, як 

правило грошового доходу у майбутньому. За допомогою фінансових активів 

здійснюється передавання фінансових ресурсів від тих, хто має їх надлишок, 

тобто від інвесторів, до тих, хто потребує інвестицій. Ціна на будь-який 

фінансовий актив встановлюється на рівні, що характеризує зрівноваження 

попиту й пропозицій на цей актив. 
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Фінансові активи в системі національних рахунків класифікуються у 

семи основних категоріях: золото і спеціальні права позики; готівка і 

депозити; цінні папери, крім акції; позики; акції та інший акціонерний 

капітал; страхові технічні резерви; інші рахунки до одержання або до оплати. 

Тих, хто від свого імені випускає (емітує) фінансові активи і 

зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску, 

називають емітентами фінансових активів. Власників фінансових активів 

називають інвесторами. Емітентами та власниками фінансових активів 

виступають суб'єкти фінансового ринку: держава в особі центральних, 

місцевих органів влади та управління, юридичні особи і рідше фізичні особи. 

При цьому емітентами одних активів можуть бути тільки певні, визначені 

законом суб'єкти ринку, емітентом інших фінансових активів може виступати 

досить широке коло суб'єктів ринку. Наприклад, емітентами облігацій 

можуть виступати як держава, так і широке коло юридичних осіб, емітентом 

акцій може бути лише акціонерне товариство. Той чи інший суб'єкт 

фінансового ринку може виступати одночасно емітентом одних фінансових 

активів і власником інших. Так, комерційний банк, що емітував і розмістив 

на ринку власні акції, стає інвестором, придбавши облігації внутрішньої 

державної позики. 

Стосовно зобов'язань емітентів щодо задоволення фінансових вимог 

інвесторів, то вважається, що найбільш надійним емітентом є держава, 

оскільки завжди може виконати свої фінансові зобов'язання перед 

інвесторами, навіть у випадках, коли результатом такого виконання буде 

підвищення рівня інфляції або інші негативні явища в економіці країни. 

 У системі національних рахунків активи визначаються як об’єкти, що 

мають вартість і знаходяться у власності економічних суб'єктів, від яких слід 

очікувати у майбутньому одержання прибутку або інших доходів. 

В економічній літературі фінансові активи ототожнюють з поняттям 

фінансові інструменти, що свідчить про необхідність певного обґрунтування 
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цих положень, так як сьогодні чіткого визначення ні стосовно сутності цих 

понять, ні щодо їх взаємозв’язку не існує. 

Існує дві основні категорії фінансових інструментів, які суттєво 

відрізняються надійністю щодо отримання доходу - інструменти позики 

(облігації, векселі, казначейські зобов'язання тощо) та інструменти власності 

(акції). Інструменти власності є безстроковими інструментами і засвідчують 

пайову участь інвестора в статутному фонді емітента (акціонерного 

товариства), тобто характеризують відносини співвласності між даним 

інвестором та інтими учасниками акціонерного товариства; дають право їх 

власнику на отримання доходу у вигляді дивідендів, право на частку майна 

товариства при його ліквідації. 

Характерною рисою інструментів позики є те, що вони відображають 

відносини позики між емітентом та інвестором і, як правило, пов'язані з 

виплатою доходу інвестору за надану емітентові позику. Крім того, вони 

характеризуються визначеним терміном обігу. До інструментів позики 

належать як кредитні інструменти, так і боргові цінні папери - облігації, 

векселі, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати тощо. 

Зобов'язання за інструментами позики виконуються емітентом у першу 

чергу, а після цього, якщо є можливість, викопуються зобов'язання за 

інструментами власності. 

Фінансовим інструментам у міжнародних стандартах бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності присвячено п’ять міжнародних стандартів, а 

саме:  

 МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»; 

 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; 

 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (для 

підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до 

набрання ним чинності); 

 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; 

 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» [1]. 
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фінансові активи, оцінені за 
справедливою вартістю з 

відображенням результатів 
переоцінки: прибутку або збитку 

фінансові активи оцінені за 
справедливою вартістю з 
відображенням результату 

переоцінки у сукупному доході 

фінансові активи оцінені за 
амортизованою вартістю 

Формулювання поняття фінансового інструменту наведено у п. 11 

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання».  

Відповідно до нього фінансовий інструмент - це будь-який контракт, 

який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб’єкта 

господарювання та фінансового зобов’язання або інструмента капіталу у 

іншого суб’єкта господарювання [2]. 

Розглядаючи фінансовий актив з точки зору міжнародних стандартів 

можна зазначити, що це будь-який актив, що є:  

 грошовими коштами; 

 інструментом власного капіталу іншого суб’єкта 

господарювання; 

 контрактним правом отримувати грошові кошти або інший 

фінансовий актив, або обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом 

господарювання за умов, які є потенційно сприятливими; 

 контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть 

здійснюватися власними акціями (частками) [4]. 

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» розділяє 

фінансові активи на три групи (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Групи фінансових активів 

Для того щоб розглянути практичні аспекти обліку фінансових активів 

підприємства доцільно розглянути наступний приклад: 
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Підприємство придбало у банку з метою перепродажу зливок 

банківського золота вагою 1000 г первісною вартістю 800 000 грн. (дата 

придбання - січень 2016 р.). У червні 2016 р. дане банківське золото було 

реалізовано банку за 895 000 грн. 

Відображення зазначених операцій в обліку підприємства наведено в 

табл. 1. 

У фінансовій звітності за МСФЗ станом на 30.06.2016 р. приріст 

справедливої вартості фінансового активу в розмірі 85 000 грн. 

відображатиметься у Звіті про прибутки і збитки у рядку «Інвестиційний 

дохід». 

Таблиця 1. Журнал реєстрації господарських операцій [4] 

№ 

з/п 
       Зміст операції Дт Кт 

Сума, 

грн. 

1 Придбання зливка (визначено 

собівартість фінансової інвестиції) 
352 311 800 000 

2 Реалізація зливка 377 741 895 000 

3 Списано собівартість фінансової 

інвестиції 
971 352 800 000 

4 Отримання грошових коштів 311 377 895 000 

 

До фінансових активів, що оцінені за справедливою вартістю з 

відображенням результату переоцінки у сукупному доході, належать 

фінансові активи. Вони придбані з метою збільшення їх справедливої 

вартості у довгостроковій перспективі, а саме ті активи, що мають намір 

утримувати у період більше року. До таких активів можна віднести 

інвестиційні папери без визначеного терміну погашення, банківські метали, 

інвестиційні монети, акції тощо [3]. 

Загалом, як показує практика, стандарти бухгалтерського обліку 

вимагають від суб'єктів господарювання відразу розкривати у звітності 
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інформацію про масштаби та наслідки використання ними фінансових 

інструментів, а не залишати проблеми прихованими.  

Основа для здійснення господарської діяльності підприємством є його 

активи. В реаліях сьогодення для удосконалення обліку і управління 

активами потрібно використовувати нові методи управління і сучасну 

комп’ютерну техніку. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ТА ОБЛІКУ 

ГОТІВКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Грошові кошти є найбільш обмеженим ресурсом в перехідній до ринку 

економіці, і успіх підприємства у виробничо-комерційній діяльності 

визначається здатністю керівництва мобілізувати ці засоби й ефективно їх 

використовувати. 

Ключові слова: грошові кошти, бухгалтерський облік, виручка, розрахункові 

операції, готівка в касі. 

Проведення розрахунково-касових операцій через банк дозволяє державі 

всебічно контролювати господарчо-фінансову діяльність об'єднань 

http://inflexio.ru/msfoifrs9
http://www.visnuk.com.ua/
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підприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними 

установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські 

витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із бюджетом по 

податках і платежам, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог 

постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під визначені 

забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений 

термін і т.п. 

Оскільки грошові кошти виступають посередником у всіх розрахунках, 

то для забезпечення нормального кругообігу їх у народному господарстві в 

умовах ринкової економіки необхідно правильно і вчасно виконувати всі 

розрахунки. У свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в 

чому залежить від стану бухгалтерського обліку коштів, розрахункових і 

кредитних операцій. 

В зв’язку з наведеним, визначення теоретико-методичних засад ведення 

та обліку готівкових коштів на підприємстві є актуальним напрямом 

дослідження. 

Питанням обліку грошових коштів на підприємстві займались такі вчені 

як Мочерний С.В., Верхоглядова Н.І., Виговська Н.Г., Гладких Т.В.,   

Ткаченко Н. М., Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Саблук П. Т.,         

Дем’яненко М. Я. та багато інших український та зарубіжних спеціалістів в 

даній галузі. 

Проте, хоч даним питанням і займалася велика кількість науковців, воно 

все одно залишається актуальним і нині, а саме щодо впливу глобалізаційних 

процесів на національну систему бухгалтерського обліку, в тому числі на 

облікову ділянку, пов’язану з фінансовими ресурсами, зокрема грошовими 

коштами, і до яких наслідків даний вплив призведе, адже конкретних 

відповідей на ці запитання ще ніхто не дав. 

Кожне підприємство визначає ліміт залишку готівки в касі з 

урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості 

від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і 



1230 

порядку здавання касової виручки, тривалості операційного часу банку, 

наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію. Для кожного 

підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий 

розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі. 

Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових коштів стоять 

наступні основні задачі: 

своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків як шляхом 

безготівкових перерахувань, так і готівкою; 

повне й оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху 

грошових коштів і розрахункових операцій; 

дотримання діючих правил використання коштів за призначенням 

відповідно до виділених лімітів, фондів і кошторисів; 

організація і проведення у встановлений термін інвентаризацій коштів і 

стану розрахунків, вишукування можливостей недопущення виникнення 

простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості; 

контроль за наявністю і схоронністю грошей у касі, на розрахунковому й 

іншому рахунках у банках; 

контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності 

перерахування сум за матеріальні цінності, а також коштів, отриманих у 

порядку кредитування. 

Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в касі 

підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати та будинки 

відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо [1]. 

Підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також 

фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють 

розрахунки (розрахункові  операції) зі споживачами в сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг за готівку, зобов'язані здійснювати такі 

розрахунки через належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових 

операцій, якими є пристрої або програмно-технічні комплекси, в яких 

реалізовано фіскальні функції, та які призначені для реєстрації 
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розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), проведенні 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості 

проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій 

відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний 

контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний 

таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо. 

Підприємства можуть зберігати в касі готівку тільки в межах  ліміту 

залишку готівки. Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми 

готівки, що може залишатися у касі в позаробочий час [3]. 

Встановлення ліміту каси проводиться підприємством самостійно на 

підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що 

підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства 

(або уповноваженою ним особою). Встановлений ліміт каси затверджується 

внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. До розрахунку 

приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для 

її зарахування на рахунки в банках. 

Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства повинна 

здаватися для зарахування на поточний рахунок у порядку і в строки, 

встановлені та узгоджені з установою банку, в якому відкрито поточний 

рахунок одним із наступних способів: 

1. До денних і вечірніх кас банківських установ. 

2. Інкасаторам Національного банку України або установ комерційних 

банків до наступної здачі до банків. 

3. До об'єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до 

відповідних банківських установ [2]. 

Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний 

рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в дорозі. 

Грошові кошти в національній валюті відображаються в 

бухгалтерському обліку за номінальною вартістю. 
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Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного 

грошового вимірника для відображення в обліку також повинні бути 

виражені в національній валюті. Важливу роль при оцінці грошових коштів 

відіграє принцип обачності, що передбачає застосування в бухгалтерському 

обліку методів оцінки грошових коштів, які повинні запобігати завищенню 

оцінки активів. Грошові кошти в іноземній валюті згідно П(С)БО 21 "Вплив 

змін валютних курсів" є монетарною статтею [4]. 

Монетарні статті - це статті балансу, які розкривають інформацію про 

грошові кошти, а також про такі активи та зобов'язання, які будуть отримані 

або оплачені у  фіксованій (визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. 

Монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням 

офіційного валютного курсу НБУ на дату здійснення операції з подальшим їх 

перерахунком на кожну дату балансу та дати здійснення наступних операцій. 

В результаті такого перерахунку при зміні курсу НБУ нараховується курсова 

різниця. 

Курсова різниця - це різниця між оцінкою однакової кількості одиниць 

іноземної валюти при різних офіційних валютних курсах НБУ. Курсові 

різниці за монетарними статтями визначаються на дату здійснення операції з 

грошовими  коштами  в  іноземній  валюті  та  на  дату  складання   звітності. 

Отримані в результаті перерахунку грошових коштів в іноземній валюті 

курсові різниці відображаються у складі операційних доходів або витрат. У 

бухгалтерському обліку й звітності вони відображаються в тому звітному 

періоді, до якого належить дата розрахунку, або в якому складається 

бухгалтерська звітність. 

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми 

яких затверджені Міністерством статистики України за згодою 

Національного банку України та Міністерства фінансів України, і які повинні 

застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої 

підпорядкованості та форми власності [5]. 
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Дані про касові операції за журнально-ордерної форми обліку 

систематизуються у двох регістрах: в журналі-ордері № 1 по кредиту рахунка 

30 “Готівка” і в дебетовій відомості № 1.1 по дебету рахунка 30 “Готівка”. 

Підставою для складання журналу-ордера № 1 і відомості № 1.1 є звіт касира 

з доданими до нього документами. 

В журналі-ордері № 1 показуються витрати грошових коштів з кредиту 

рахунка 30 “Готівка” в дебет рахунків обліку виробничих витрат, 

матеріальних цінностей, розрахунків з працівниками підприємства, з 

підзвітними особами, депонентами та ін. Наприкінці місяця у журналі-ордері 

№1 і відомості № 1.1 підраховуються надходження й витрати готівки і 

визначають на перше число наступного місяця залишок коштів у касі, який 

має бути тотожним такому ж показникові в касовій книзі. Підсумкові дані 

цих регістрів записують до головної книги. 

Отже, за допомогою синтетичного обліку неможливо контролювати 

наявність та рух грошових коштів у касі. Для отримання детальнішої 

інформації організовується аналітичний облік. 

Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток фінансово-

господарських зв’язків між суб’єктами підприємницької діяльності, поява 

новітніх форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій 

зумовили необхідність удосконалення обліку готівкових коштів. Його 

реформування покликане адаптувати вітчизняну практику до вимог 

міжнародних стандартів та створити якісне інформаційне підґрунтя для 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ліквідності 

підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі. Саме грошові кошти, 

як найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для 

підвищення платоспроможності господарюючого суб’єкта.  
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ОЦІНКА ЗАГРОЗИ КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКСПОРТНО-

ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено стан підприємств у динаміці за основними 

показниками фінансово-господарської діяльності. Проаналізовано обсяг 

реалізованої промислової продукції підприємствами машинобудування, індекс 

промислової продукції України, динаміку зміни рентабельності на 

підприємствах машинобудування.  

Ключові слова: кризовий стан, експорт, імпорт, сальдо торговельного 

балансу, неплатоспроможність. 

Результати дослідження засвідчують наявність та поступове 

поглиблення кризових явищ на підприємствах машинобудування та, 

відповідно, необхідність застосування інструментів антикризового 

управління для їхнього подолання. Доведено, що з метою виведення 

підприємств машинобудування з кризи необхідно проводити постійний 

системний аналіз діяльності підприємств машинобудування та здійснювати 
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діагностування етапів кризових явищ. У випадку їх виявлення на 

підприємствах доцільно застосовувати інструменти антикризового 

управління.  

Процес запобігання банкрутству на підприємствах машинобудування є 

одним з найбільш актуальних завдань національної економіки, оскільки 

відображає дотримання інтересів самих суб’єктів господарювання в галузі, 

його працівників, кредиторів, держави, суспільства та дозволяє підвищити 

економічну безпеку країни[22]. Особливого значення в даному процесі 

набуває попередній аналіз динаміки кризових явищ, факторів їх виникнення 

та, відповідно, пошуку напрямів подолання, недопущення і мінімізації 

негативних наслідків. Питання стану та тенденцій розвитку машинобудівних 

підприємств аналізувалися у роботах Собкевича О. В., Сухорукова А. І., 

Савенко В. Г., Товажнянського В.Л., Божко Л.О. та інших. У них 

зазначається, що стан підприємств машинобудування визначається такими 

кризовими ознаками: перевага видобувних і базових галузей з низьким 

ступенем переробки сировини у її постачанні; недостатня орієнтація на 

виробництво продукції кінцевого споживання; незначна інноваційність 

технології; висока енерго- та матеріалоємність виробництва при 

незабезпеченості власними енергоресурсами; деформована структура 

виробництва; недостатня конкурентоспроможність переважної більшості 

вітчизняної продукції через моральну застарілість і низьку якість. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз динаміки кризових явищ на 

підприємствах машинобудування за 2005-2014 рр. Методологія. Для 

досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження, такі як: метод синтезу та аналізу, прийоми логічного 

узагальнення, системний аналіз, методи порівнянь, узагальнень і аналогій, 

аналіз статистичних даних та наукових публікацій, табличний і 

графоаналітичний методи. Теоретичною базою дослідження стали наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних учених щодо застосування антикризового 

управління на підприємствах машинобудування. Результати дослідження. 
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Машинобудівний комплекс – один із провідних у промисловості України, 

який об’єднує систему науково- дослідних, конструкторсько-технологічних 

організацій; охоплює 11267 підприємств, з яких 146 – великих, 1834 – 

середніх та 9287 – малих; понад 22% зайнятого промислово-виробничого 

персоналу, 13,4% загального обсягу промислової продукції та понад 15% 

вартості основних виробничих фондів. Серед основних чинників зменшення 

обсягів виробництва та реалізації продукції підприємств машинобудування 

за аналізований період варто зазначити:  зниження попиту на внутрішньому 

ринку, пов'язане зі скороченням купівельної спроможності вітчизняних 

споживачів;  відсутність обігових коштів для розвитку виробництва;  

зниження світової інвестиційної діяльності та відповідно скорочення 

зовнішнього попиту на вітчизняну машинобудівну продукцію, що призвело 

до втрат окремих зовнішніх ринків збуту. На думку автора, сюди слід також 

віднести невідповідність національної продукції вимогам світового ринку. 

Аналіз діяльності машинобудівних підприємств за 2012 - 2014 рр. свідчить 

про зниження обсягів реалізації продукції порівняно з попередніми роками. 

За даний період він складає у середньому 7,9%. Проте у розвинених країнах 

цей показник складає 25 – 45%. Це є негативною тенденцією, що свідчить 

про занижене значення машинобудівної галузі в економіці країни та 

подальше поглиблення кризових явищ. Поряд із цим, ключовою загрозою 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств та відтворювального 

процесу загалом є продовження експлуатації фізично і морально застарілих 

основних засобів, що свідчить про відсутність довгоочікуваних структурних 

перетворень як у галузі, так і в економіці загалом. Тобто, потенціал зростання 

імпорту інвестиційних товарів і високих темпів збільшення обсягів реалізації 

продукції машинобудування докризового періоду недостатньою мірою були 

спрямовані на модернізацію виробничих потужностей. Існуючі темпи 

оновлення основних фондів на підприємствах машинобудування (як і в 

промисловості у цілому) на рівні 4- 5% за рік в умовах, коли накопичений 

ступінь їх зносу становить понад 60%, на нашу думку, не в змозі забезпечити 
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їх своєчасну заміну [6]. Збереження тенденції зростання в машинобудуванні 

може при відповідних умовах сприяти формуванню позитивних структурних 

зрушень і у промисловості загалом, що дозволяє оцінювати перспективи її 

розвитку як оптимістичні [4]. В той же час, з позиції ряду показників, які 

характеризують зрушення у розвитку машинобудівних підприємств, варто 

говорити про наявність інших досить стійких негативних тенденцій. Так, 

В.Л. Товажнянський [7], аналізуючи діяльність вітчизняних машинобудівних 

підприємств, підкреслює, що їх власні джерела коштів складають на сьогодні 

понад 80% від сукупного обсягу отримуваних інвестицій. І навпаки, у 

розвинутих країнах світу близько 80% коштів, що направляються на реальне 

інвестування, - це переважно кредити або залучені фінансовими 

інструментами у виробництво кошти. Підприємства машинобудування стали 

лідерами падіння експорту у 2013-2014 рр. Загальний обсяг експорту 

машинобудуванні у 2013 р. становив 10,3 млрд USD проти 12,98 млрд USD у 

2012 р. Скорочення експорту зафіксоване на рівні 20,6%. Найбільше 

скоротився експорт підприємств транспортного машинобудування — на 28%. 

Перш за все, це зумовлено суттєвим зниженням поставок вагонів та 

локомотивів у Російську Федерацію — на 40%, від чого українські 

підприємства недоотримали 1,64 млрд USD. Додало ваги і зниження 

поставок літаків у Росію — на 66%. Україна недоотримала від експорту 

повітряного транспорту 612 млн USD. На 5% скоротився експорт 

підприємств приладобудування. Незначним позитивом можна вважати 

зростання експорту підйомно-транспортного обладнання (+ 30%), 

обладнання для обробки матеріалів (+ 15%), двигунів (+ 9,8%). Імпорт 

товарів машинобудування скоротився на 13,9% до 17,75 млрд USD, проте 

саме ці товари продовжують посідати друге місце (після енергоносіїв) у 

структурі товарного імпорту. Значного скорочення зазнав також імпорт 

обладнання для сільського господарства та харчової промисловості (-30,7%), 

вантажних (-13,5%) і легкових (-7,8%) автомобілів, двигунів (- 13,3%), 

насосів (- 7,1%). Враховуючи складні політичні та економічні відносини з 
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деякими країнами-імпортерами, без їх поліпшення варто очікувати 

подальшого зниження рівня експорту продукції машинобудування у 2015 р., 

хоча на цей рік і прогнозується незначне зростання економіки на рівні 0,5%. 

Більш суттєвий показник ( 3,5%) можливий лише у 2016 р. за умови спільної 

зацікавленості ЄС, МВФ та інших міжнародних інституцій у підтримці 

України та впровадження інвестиційних проектів. Наразі також як шляхом 

подолання кризових явищ, так і джерелом додаткових витрат для 

підприємств машинобудування є вихід на нові ринки збуту, модернізація 

виробництва та розширення асортименту продукції, яка має попит на 

зовнішньому ринку[1]. Таким чином, аналіз діяльності машинобудівних 

підприємств показує аналогічну тенденцію до підприємств промисловості у 

динаміці. Проте частка машинобудування у структурі продукції 

промисловості коливається в межах 8,3-13,7%, що, безперечно, не досягає 

рівня розвинених країн світу, де частка машинобудування у промисловості, 

як правило, становить 25-45% (рис. 5). За аналізований період відносно 

стабільною була структура виробництва видів машинобудівної продукції. 

Найбільшу частку традиційно займало виробництво транспортних засобів та 

устаткування, найменшу — виробництво електричного, електронного та 

оптичного устаткування. Така динаміка за оцінками аналітиків збережетьсяі 

у наступні два-три роки. рівень інноваційної діяльності машинобудівних 

підприємств важко назвати задовільним, адже потреби в інноваціях на 

більшості із них задовольняються за рахунок імпорту технологій та 

устаткування, а не шляхом створення власних інноваційних розробок. 

Основна причина - відсутність вільних коштів та вимивання обігових 

активів, що призвело до морального зносу асортименту продукції 

машинобудування, яка за своїми технічними та ергономічними показниками, 

рівнем якості не відповідає закордонним аналогам і має значно менший 

термін експлуатації. Причиною цього є те, що основним джерелом 

фінансування інновацій в машинобудуванні, як і в промисловості в цілому, є 

власні кошти підприємств, які складають визначальну частину витрат на 
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проведення науково-дослідних та інших інноваційних робіт. Із загального 

обсягу фінансування інноваційної діяльності в розмірі 3079 млн. грн у 2014 р. 

власні кошти машинобудівних підприємств становили 2184 млн. грн [6]. 

Проте інноваційну стратегію на основі самофінансування обирають лише 

деякі підприємства машинобудування. Більша ж частина з них через високу 

вартість кредитних ресурсів та низький інвестиційний клімат змушена 

відмовитися від реалізації інноваційних стратегій і програм. Тобто вони 

фактично обирають шлях втрати виробничого потенціалу та конкурентних 

позицій як на внутрішньому, так і на світовому ринках. Зазначені негативні 

тенденції як на рівні самих підприємств, так і на рівні національного 

господарства призводять до зростання кількості банкрутств серед 

підприємств машинобудування. Таким чином, результати аналізу 

засвідчують наявність та поступове поглиблення кризових явищ на 

підприємствах машинобудування та, відповідно, необхідність застосування 

інструментів антикризового управління для їхнього подолання. Мова іде про 

те, що з метою виведення підприємств машинобудування з кризи необхідно 

проводити постійний системний аналіз діяльності підприємств 

машинобудування та здійснювати діагностування етапів кризових явищ. У 

випадку їх виявлення на підприємствах доцільно застосовувати інструменти 

антикризового управління. Висновки. Наукова новизна дослідження полягає 

у виявленні тенденцій розгортання кризових явищ на підприємствах 

машинобудування та ключових факторів, які їх спричинили, що виступає 

основою вибору інструментарію антикризового управління з метою 

подолання, мінімізації негативних наслідків та недопущення їх у 

майбутньому. Результати дослідження мають теоретичне та практичне 

значення, оскільки можуть бути використані як основа вибору відповідних 

інструментів, методів та організаційних процедур антикризового управління 

з метою подолання кризових явищ з мінімальними витратами. У 

перспективних подальших наукових розробках даний напрям може бути 

використаний для прогнозування основних показників фінансово- 
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господарської діяльності підприємств машинобудування та удосконалення 

інструментарію антикризового управління.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ВІД 

ПОСТАЧАЛЬНИКІВ  

Досліджено особливості обліку надходження товарів від постачальників в 

торгівельних підприємствах. Запропоновано удосконалення обліку 

розрахунків з постачальниками для більш доцільного і об’єктивного його 

ведення  

Ключові слова: облік, товари, торгівля, постачальники, надходження.  

Постановка проблеми. Торгівля є одним з видів економічної діяльності, 

яка виконує функції обігу товарів, забезпечуючи їх просування зі сфери 

виробництва до сфери споживання через сукупність будь-яких операцій 

купівлі-продажу, обміну, поставки, які передбачають передавання прав 

власності на товари. Облік надходження товарів від постачальників на 

підприємствах торгівлі є невід’ємною частиною управління підприємством 

та однією з основних ділянок бухгалтерського обліку підприємств, яка 

забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю обсягу реалізації товарів. 

 Аналіз основних досліджень і публікацій. Розвитку теорії і практики 

обліку товарів на підприємствах торгівлі сприяли роботи вітчизняних 

науковців Г.В. Кокизи, С.В. Бардаша, М.С. Пушкаря, Н.Б. Чебанової, Г.В. 

Савицької, Я.В. Мех, М.Р. Чумаченка, П.Я. Поповича. Однак, слід відмітити, 

що у вітчизняній економічній літературі недостатньо наукових праць з обліку 

надходження товарів від постачальників, зокрема його організації, 

визначення вартості та оцінки товарних запасів на підприємствах торгівлі.  

Метою статті є розгляд питань обліку надходження товарів від 

постачальників на торговельні підприємства та можливі напрямки його 

удосконалення.  
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Викладення основного матеріалу. Для керівництва торговельного 

підприємства дуже важливо володіти своєчасною та об’єктивною 

інформацією про надходження товарів, оскільки необґрунтоване зростання 

обсягів товарів може призвести до додаткових витрат підприємства [2, c. 

180].  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про товари і розкриття її у фінансовій звітності визначає 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Придбані 

(отримані) або вироблені товари зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю. Первісною вартістю товарів, що придбані за плату, є 

собівартість товарів, яка складається з таких фактичних витрат:  

– суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за 

вирахуванням непрямих податків;  

– суми ввізного мита;  

– суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не 

відшкодовуються підприємству;  

– транспортно-заготівельні витрати [3].  

Правові засади ведення обліку розрахунків з постачальниками і 

підрядниками регламентується П(С)БО 11 «Зобов’язання»[4], а технологія 

обробки облікової інформації залежить від обраної на підприємстві форми 

бухгалтерського обліку Товари в торговельну мережу надходять на підставі 

договорів (замовлень), що укладаються з оптовими підприємствами або 

безпосередньо з виробниками товарів. При укладанні договору потрібно 

враховувати дію двох факторів, які будуть впливати на порядок 

відображення їх результатів у бухгалтерському обліку:  

1) форми розрахунків за товари (попередня чи наступна оплата);  

2) момент переходу права власності в договорі (момент передачі 

товарів чи момент оплати) [2, c. 180].  

На відпущені товари постачальники подають до сплати розрахункові 

документи, до яких додають рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, 
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сертифікати тощо. За цими документами роздрібні підприємства приймають 

товари й тару, а також перевіряють правильність цін, торгових знижок, 

націнок і тарифів на перевезення. За товарами, яких не вистачає, оформляють 

відповідні акти (комерційні, приймальні). На підставі останніх висувають 

претензії винному в нестачі (постачальникам, транспортним організаціям і т. 

ін.). 

 Одержують товари, як правило, матеріально відповідальні особи. 

Ваговий товар, що надійшов, приймають за чистою масою (маса нетто), 

тобто без обліку маси тари. Тому в товарних документах окремо фіксується 

маса тари. Облік товарів провадять за місцями їх зберігання та матеріально 

відповідальними особами лише у вартісному вираженні, без розбиття за 

окремими товарами. Натурально-вартісний облік товарів провадять, як 

правило, з товарами, щодо яких потрібний особливий контроль. На кожну 

матеріально відповідальну особу відкривають особистий рахунок, в якому 

роблять записи з оприбуткування та витрачання товарів і виводять залишки 

на звітну дату. Кожна матеріально відповідальна особа складає у встановлені 

строки товарний звіт, який з доданими до нього прибутково-видатковими 

документами (рахунки-фактури, накладні тощо) є підставою для запису за 

рахунками синтетичного і аналітичного обліку.  

Облік надходження товарів на підприємствах торгівлі варто розділяти 

на 4 етапи:  

1. планування потреб у продуктах,  

2. закупівля продуктів,  

3. надходження товарів,  

4. розрахунок з постачальниками [2, c. 180].  

Спосіб плануванням потреб є оптимальним способом обліку, оскільки 

дозволяє контролювати весь процес від замовлення до придбання товару, 

автоматично формувати замовлення постачальникам на основі плану потреб, 

передбачає контроль і аналіз обсягів замовлень.  
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Досягнення найбільш раціональної закупівлі товарів означає придбання 

товарів потрібної якості, у потрібній кількості, у потрібний час та у надійного 

постачальника за прийнятною ціною, що і зумовлює необхідність проведення 

аналізу процесу постачання товарів.  

Облік наявності і руху товарів провадять на рахунку 28 «Товари». В 

торгівлі рахунок 28 є основний. На цьому рахунку ведеться облік руху 

товарно-матеріальних цінностей, придбаних для продажу без переробки, й 

одержання нового продукту за первісною вартістю, або за цінами реалізації. 

За дебетом рахунка відображається збільшення вартості придбаних 

(отриманих) товарів, за кредитом – зменшення вартості реалізованих 

(вибулих) товарів [1]. Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» призначений для обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками за одержані матеріальні цінності, виконані роботи і надані 

послуги, в тому числі по невідфактурованих поставках та товарно-

матеріальних цінностях в дорозі [1].  

Облік розрахунків за товари з постачальниками потрібно постійно 

удосконалювати, для більш доцільного і об’єктивного його ведення. З метою 

удосконалення розрахунків з постачальниками пропонуємо ввести документ 

– «Реєстр документів до сплати» (табл.1). 

Таблиця 1. Фрагмент реєстру документів до сплати 

 

 

№  

п/п 

Поста-

чаль 

-ник 

Номер 

та дата 

рахунку 

до 

сплати 

 

Терміни 

оплат, 

дні 

 

Сума 

оплати 

з ПДВ, 

грн. 

 

С-до по 

рах. на 

кінець 

дня 

 

С-до по 

рах. 

накопич. 

за 

місяць 

 

 

Дата 

оплати 

Назва Сума 

нарах з 

ПДВ, 

грн. 

1        

       

2        

       

Разом        
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Це дозволить контролювати кредиторську заборгованість за кожним 

рахунком постачальника та підрядника. Зведений «Реєстр документів до 

сплати» має інформацію про те, за що платить підприємство, які строки 

оплати та найголовніше – побачити залишок за кожним рахунком на кінець 

дня і накопичувальну інформацію на кінець місяця. Впровадження «Реєстру 

документів до сплати» дозволить спостерігати залишки на кінець дня по 

кожному рахунку, а надасть змогу контролювати кредиторську 

заборгованість за конкретним рахунком від постачальника. В реєстрі будуть 

вказані рахунки постачальників та терміни їх сплати, а також кінцеве сальдо 

за кожним рахунком. 

Варто також зазначити, що для більш доцільного і об’єктивного 

ведення обліку надходження товарів потрібний якісний контроль за ним. 

Для цього необхідна комп'ютерна система, яка може відстежити рух 

кожної одиниці товару на усьому шляху від постачальника до покупця. Вона 

має відповідати вимогам комплексної автоматизації бізнес-діяльності 

торгівельних підприємств, таких її ділянок як: 

- складський та бухгалтерський облік; 

- фінансово-економічний аналіз; 

- управління господарськими операціями (рух запасів); 

- облік кадрів і договірних робіт тощо. 

Для таких систем джерелом інформації є спеціалізоване обладнання: 

електронні контрольно-касові апарати (ЕККА), РOS-термінали, сканери 

штрих-кодів, електронні ваги і т.д. Але в основі автоматизованої системи 

лежить спеціальний програмний продукт для автоматизації торгівельних 

операцій, що базується на системі автоматизованого бухгалтерського обліку. 

Впровадження автоматизованих інформаційних систем безумовно 

вимагає відповідних затрат, на сам перед фінансових. Але, у кінцевому 

рахунку, дасть можливість зниження комерційних витрат підприємства, за 

рахунок чого можливо знизити продажну ціну, збільшити оборотність 



1246 

асортименту, його якість і в кінцевому рахунку вивести підприємство в число 

стабільних, впевнених суб'єктів ринку. 

 Висновки. Облік розрахунків з постачальниками потрібно постійно 

удосконалювати, для більш доцільного і об’єктивного його ведення. Для 

цього нами було запропоновано ввести документ – «Реєстр документів до 

сплати», що дозволить більш ефективно контролювати кредиторську 

заборгованість за кожним рахунком постачальника та підрядника.  

Однією з проблем, яка потребує подальшого удосконалення, є також і 

автоматизація обліку надходження товарів від постачальників. Вибір 

раціональної системи автоматизації бухгалтерського обліку має відповідати 

таким критеріям: 

1) налагодження системи як на специфіку конкретної організації, так і 

на зміни в законодавстві України;  

2) можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, 

а і з іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими як системи 

«клієнт-банк» для безготівкових розрахунків і реєстраторами розрахункових 

операцій для забезпечення готівкового товарообігу в роздрібній торгівлі;  

3) наявність постійної підтримки з боку розробників програмного 

забезпечення: навчання і консультативного супроводу не тільки на випадок 

поломок, але і внесення змін.  
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ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ І ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ  

ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

В статті розглянуто особливості обліку та контролю готової продукції, її 

класифікація та оцінка. Визначено напрями удосконалення первинного обліку 

і контролю реалізації готової продукції. Також надано пропозиції щодо 

покращення обліку та контролю готової продукції та її реалізації. 

Встановленно, що однією з складових ефективної організації обліку 

наявності та руху готової продукції є високий рівень використання облікової 

інформації для оцінки якісних та кількісних характеристик готової 

продукції. 

Ключові слова: виробництво, готова продукція, класифікація, оцінка, 

реалізація продукції, собівартість. 

В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного 

суб'єкта господарювання полягає у підвищенні рівня економічної 

ефективності виробництва продукції. Облік готової продукції є важливою 

темою для розгляду та її актуальність полягає в тому, що більшість 

підприємств України займається виробництвом та реалізацією продукції. 

Результатом діяльності будь-якого підприємства є випуск готової продукції, 

виконання робіт або надання послуг. Адже саме завдяки цьому вони і 

отримують свій основний прибуток. Тому тема обліку готової продукції та її 

правильного відображення в обліку є актуальною. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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Проблемні питання організації обліку готової продукції 

найбільш ґрунтовно розглянуто в працях таких вітчизняних вчених, як Ф.Ф. 

Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, В.І. Єфименка, І.В. Жиглей, М.В. 

Кужельного, В.Г. Линника, В.М. Мурашка, В.М. Пархоменка, І.І. Пилипенка. 

Проте ряд важливих проблем обліку готової продукції ще й досі залишилися 

не дослідженими. 

Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, послуга), що 

повністю закінчена обробкою на даному підприємстві , пройшла всі стадії 

технічного випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами 

договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам, не 

потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад [1]. 

Основними задачами бухгалтерського обліку готової продукції і її реалізації 

є:  

― своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції, 

випущеної з виробництва;  

― забезпечення контролю за її схоронністю на складах підприємства;  

― своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації 

продукції і розрахунків з покупцями;  

― забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації 

продукції. 

 При організації обліку продукції основним моментом є правильна 

класифікація. Готову продукцію групують за формою, ступенем готовності 

та технологічною складністю. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до 

запасів. Готовою продукцію вважаються конкретні вироби, що пройшли всі 

стадії технологічної обробки на підприємстві, відповідають встановленим 

стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і 

здані на склад або безпосередньо замовнику [4]. 

При організації обліку готової продукції основним є визначення її 

характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою 
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(уречевлена, результати виконаних робіт чи наданих послуг), ступенем 

готовності (готова продукція, напівфабрикати та незавершене виробництво) 

та технологічною складністю (проста, складна).  

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 

про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 «Запаси» та 16 «Витрати». 

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до 

П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 

16 «Витрати». П(С)БО 16 «Витрати» визначає два поняття собівартості 

готової продукції: собівартість реалізованої продукції та виробнича 

собівартість продукції. 

Оцінка готової продукції при її продажі залежить від облікової політики 

підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть 

застосовуватися методи, передбачені П(С)БО 9 «Запаси».  

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку 

зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з 

обліковою політикою – первісна вартісна (за дебетом рахунку 901 

«Собівартість реалізації готової продукції») та оцінка, що 

визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 701 «Дохід від 

реалізації готової продукції»). 

Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за виконанням 

завдань по випуску продукції згідно з договірним асортиментом на всіх 

стадіях її руху; зберігання готової продукції за обсягом, асортиментом та 

якістю; своєчасну виписку документів на відвантаження; використання 

фінансових і матеріальних ресурсів за допомогою складання планових і 

фактичних калькуляцій собівартості продукції. 

Процес формування в бухгалтерському обліку інформації про готову 

продукцію, як і про інші об'єкти обліку починається зі складання первинного 

документу. На підприємстві випуск продукції з виробництва та передача її на 

склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними 

документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і 
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складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниця виміру, 

кількість, ціна за одиницю. Вони виписуються в двох примірниках, один з 

яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі. 

Кількість продукції, що оприбутковується на склад, її вага та обсяг 

повинні вимірюватися, підраховуватися і, при необхідності, зважуватися. На 

складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її видами на 

картках або в книгах складського обліку. В картці або книзі визначаються 

назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, 

ціна за одиницю, принциповим є введення у картках складського обліку 

додаткових граф «термін використання» і «граничний момент поповнення 

запасу» за термінами та кількістю днів. Облік готової продукції на складі 

ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. Фактична 

наявність незавершеного виробництва настільки незначуща, що 

загальноприйнятим є факт не відображення його в обліку. 

З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні 

виникаєнеобхідність по-новому відображати господарські операції з випуску 

готової продукції та їїреалізації. Реалізація випущеної готової продукції – 

кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його 

засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та 

ефективність виробництва. 

Облік готової продукції здійснюється на основі первинних документів – 

актів,накладних, відомостей випуску продукції; документів, що засвідчують 

якість. З використанням комп'ютерної техніки на багатьох виробничих 

підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без 

застосування узагальнюючих документів. Винятокстановить формування 

оборотно-сальдової відомості за рахунком 26 «Готова продукція». 

Цей документ характеризує інформацію щодо оборотів і залишків готової 

продукції [2, с.651]. 

Дані Відомості випуску готової продукції з виробництва служать 

підставою для її оприбуткування. Синтетичний облік наявності і руху готової 
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продукції за фактичною виробничою собівартістю ведеться на активному 

рахунку 26 "Готова продукція". При оприбуткуванні випущеної з 

виробництва готової продукції в бухгалтерському обліку роблять запис по 

дебету рахунка 26 "Готова продукція" і кредиту рахунка 23 "Виробництво". 

Виконані і здані по актах замовникам роботи (зроблені послуги) за 

фактичною виробничою собівартістю списують із кредиту рахунка 23 

"Виробництво" на дебет рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт". 

Однак, на нашу думку, цього недостатньо, тому доцільно на підставі 

первиннихдокументів складати реєстри документів з реалізації готової 

продукції. Реєстри необхідноформувати за напрямками реалізації, видами 

продукції, покупцями та замовниками.Щоденне заповнення цих 

реєстрівдасть змогу здійснювати оперативний контроль за для виявлення 

шляхів вирішення проблем формування виробничої собівартості, 

облікуготової продукції та її реалізації доцільно розглянути різні точки зору 

в областібухгалтерського обліку. Одне з актуальних питань обліку 

виробничих запасів, калькулювання собівартості продукції й пов’язаного з 

ним ціноутворення – облік і розподіл загальновиробничих витрат. 

Формування виробничої собівартості продукції в бухгалтерському 

обліку здійснюється на підставі П(С)БО 16, Інструкції до Плану рахунків та 

методичних рекомендацій [5].  

Останнім часом ця проблема стала ще більш актуальною, тому що існує 

протиріччя між податковим кодексом та П(С)БО. Якщо порівняти склад 

загальновиробничих витрат згідно з цими двома системами обліку, можна 

побачити, що існують незначні відмінності між деякими пунктами витрат, які 

входять до загальновиробничих. Це може викликати труднощіпри 

формуванні собівартості, незважаючи на те, що дотримуючись змін,внесених 

доПодаткового кодексу України, загальновиробничі витрати входять до 

собівартостівиготовленої та реалізованої продукції. 

Але незважаючи на це, підприємства повинні й надалі надавати детальний 

зміст змінних та постійних загальновиробничих витрат, щоб полегшити 
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прийняття рішення щодо відображення цих витрат в бухгалтерському та 

податковому обліку. 

На нашу думку, доцільно відбивати інформацію про зміни у формуванні 

собівартості в бухгалтерському обліку з метою більш точного віднесення 

витрат до її складу і всебічного контролю за процесом виробництва 

продукції. 

Одночасно, з метою підвищення ефективності виробництва 

підприємства повинні, як іраніше, активно вести управлінський облік. Для 

цього необхідно насамперед визначитиноменклатуру витрат для планування 

й обліку конкретного цеху, ділянки; розробитиметодику підрахунку й оцінки 

залишків незавершеного виробництва, а також порядоквизначення 

результатів господарської діяльності. 

Для вирішення проблеми облікової документації та документообігу 

пропонується вжити такі заходи: 

 – підвищити рівень об'єктивності аналітичної інформації, яка міститься 

у документації;  

– підвищити оперативність оформлення та обробки інформації процесів 

виробництва, зберігання та реалізації продукції;  

– підвищити рівень контролю обліку приходу і вибуття продукції, 

виробничих запасів і товарів;  

– використовувати систему електронного документообігу під час 

реалізації готової продукції.  

Це дасть змогу істотно прискорити проведення комерційних операцій, 

скоротити обсяги бухгалтерської документації, заощадити час співробітників 

і витрати підприємства, пов'язані з укладанням договорів, оформленням 

платіжних документів, поданням звітності у контролюючі органи, 

реєстрацією, ліцензуванням, отриманням довідок від різних державних 

установ; – здійснити повну автоматизацію облікового процесу, а також 

доопрацювати наявне бухгалтерське програмне забезпечення, що дасть змогу 

оптимізувати роботу облікового апарату. 
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 За автоматизованої форми процес ведення вхідної інформації 

проводиться тільки один раз і частково контролюється програмним 

забезпеченням, решта процесів складання реєстрів, звітності тощо  

проводиться автоматично. 

Тим більше що програмне забезпечення дає змогу перевірити повноту, 

правильність заповнення реєстрів відповідно до нормативних актів, швидко 

виявити помилку і вказати способи її виправлення [3, с. 128]. Таким чином, 

підвищуються достовірність та оперативність інформації.  

Для вдосконалення обліку реалізації готової продукції доцільним є 

розмежування витрат на збут, які пов’язані з доведенням наявної продукції 

до споживача (тара, упаковка, вантажні роботи, транспортування, 

складування, витрати на утримання складів, магазинів, торгового персоналу 

тощо) та маркетингові витрати, що виникають у зв'язку з вивченням і 

стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки збуту і розширенням 

частки ринку виробника.  

Існує проблема в обліку готової продукції стосовно плати за отриману 

продукцію, виконані роботи та надані послуги, адже майже кожному 

підприємству доводилося продавати продукцію чи виконану роботу з 

відстрочкою платежу та боротися з неплатежами. Підприємству необхідно 

знати, які юридичні засоби використовувати для отримання своїх грошей, як 

правильно організувати роботу зі стягнення дебіторської заборгованості . 

 Вирішити цю зазначену проблему можна, використавши у розрахунках 

із покупцями такі форми безготівкових розрахунків, які могли б гарантувати 

своєчасне надходження грошей за відвантажену покупцям продукцію. 

Найзручнішим способом є використання попередньої оплати за продукцію, а 

також акредитивної форми розрахунків. Необхідно зазначити, що обидві 

форми безготівкових розрахунків найбільш безпечні й унеможливлюють 

виникнення безнадійної дебіторської заборгованості[6]. 

Удосконалення бухгалтерського обліку собівартості продукції вимагає 

аналізу альтернативних напрямків облікової політики, обґрунтування 
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оптимальних рішень, що не суперечать міжнародним стандартам. 

Також існує проблема в обліку готової продукції стосовно плати за отриману 

продукцію, виконані роботи та надані послуги. Адже майже кожному 

підприємствудоводилося продавати продукцію чи виконану роботу з 

відстрочкою платежу та доводилосяборотися з неплатежами. Підприємству 

необхідно знати, які юридичні засобивикористовувати для отримання своїх 

грошей, як правильно організувати роботу зістягнення дебіторської 

заборгованості [3, с. 5]. 

Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку 

наявностіта руху готової продукції є високий рівень використання 

обліковоїінформації для оцінки. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ І ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Досліджено сучасний стан відображення господарських операцій з податку 

на додану вартість в бухгалтерському обліку, в тому числі документування 

розрахунків з ПДВ. Виявлено ряд проблем та запропоновано шляхи їх 

вирішення.  

Ключові слова: податок на додану вартість, податкове зобов’язання, 

податковий кредит, податкова накладна.  

Постановка проблеми. Податок на додану вартість (далі – ПДВ) має 

забезпечувати стабільність надходжень до Державного бюджету України.    

Це один із домінуючих податків, яким маніпулює тіньовий сектор економіки 

через її недосконалість. Зокрема, це проявляється в ухиленні від сплати ПДВ, 

незаконному відшкодуванні значних сум податку з державного бюджету, 

великої кількості зловживань платників податків під час користування 

пільгами та формування податкового кредиту через безтоварність 

господарських операцій, що є досить обтяжливими для бюджету.  Тому 

велике значення має налагодження сталої, чіткої та зрозумілої нормативно–

правової бази, досконалого бухгалтерського обліку, в тому числі 

документального забезпечення ПДВ. Головна проблема, яка виникає при 

відображенні ПДВ в бухгалтерському обліку, пов’язана з тим, що правило 

першої події, яке використовується для нарахування ПДВ, не збігається з 

моментом отриманням доходів та понесення витрат у бухгалтерському 

обліку.  У підприємств виникають проблеми, пов’язані з відсутністю живих 

грошових коштів для сплати ПДВ за раніше відвантажені товари, готову 

продукцію, виконані роботи та надані послуги. В свою чергу, в 

документуванні господарських операцій з ПДВ виникають проблеми щодо 
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виписування (легітимності) та електронної реєстрації податкової накладної, 

які потребують законодавчого врегулювання для правомірності відображення 

в обліку та запобігання фальсифікації проведення господарських, операцій.  

Метою дослідження є огляд сучасного стану бухгалтерського обліку і 

документування розрахунків, пов’язаних з ПДВ, виявлення проблем та 

спроба надати пропозиції шляхів їх вирішення. 

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблемних 

питань, пов’язаних з обліком ПДВ, розглянуто такими науковцями, як: М.М. 

Шигун та К.К. Уллубієва (запропоновано методичний підхід бухгалтерського 

обліку ПДВ, визначено варіативні аспекти заповнення податкової накладної), 

Ж.В. Піскова (наведена методика здійснення розрахунків з ПДВ), Н.М. 

Ткаченко (пропозиції щодо удосконалення адміністрування податку на 

додану вартість), О.М. Жукевич (актуальні проблеми застосування ПДВ в 

Україні), Г.В. Блакитна та О.М., Т.А. Бутинець Дзюба (механізм дії та 

проблеми відшкодування ПДВ), Т.М. Семенко (економічна сутність ПДВ, 

форми та методи його обчислення на прикладі підприємств цукрової галузі) 

та іншими вченими.  

Бухгалтерський облік податкових зобов’язань залежить від дати їх 

виникнення, а саме від  події, що сталася раніше: дата зарахування коштів від 

покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата 

товарів (послуг), що підлягає постачанню, а в разі постачання товарів 

(послуг) за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, в 

разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що 

обслуговує платника податку; дата відвантаження товарів, а в разі експорту 

товарів – дата оформлення вантажної митної декларації, що засвідчує факт 

перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог 

митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що 

засвідчує факт постачання послуг платником податку [1].  Враховуючи 

зазначену вище норму законодавства, підприємства змушені в 

бухгалтерському обліку відображати умовні податкові зобов’язання та 
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податковий кредит. Датою виникнення податкового кредиту з ПДВ є дата 

події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунку 

платника податку; дата отримання платником податку товарів (послуг), що 

підтверджено податковою накладною. Таким чином, сучасний стан 

бухгалтерського обліку ПДВ враховує більшою мірою інтереси держави в 

частині відображення податкового зобов’язання підприємства перед 

бюджетом, відсутність реальних (живих) грошових коштів у підприємства 

залишається поза увагою.  Сума ПДВ, що підлягає сплаті до державного 

бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця 

між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та 

сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.  

 Таблиця 1. Облік податкового кредиту з ПДВ  

Зміст господарської операції  

Кореспон

денція 

рахунків  
Сума

, грн.  

Документ з 

ПДВ  

д-т  к-т  

І. Перша подія – списання коштів з банківського рахунку (передоплата)  

1. Перераховано грошові кошти в рахунок 

передоплати постачальнику за матеріали, в т. ч. 

ПДВ  

371  311  4800   

2. Відображено суму податкового кредиту (за 

наявності податкової накладної*)  

641  644  800  ПН  

3. Оприбутковано матеріали від постачальника  201  631  4000  Накладна  

4. Відображено податкові розрахунки за ПДВ  644  631  800  ПН  

5. Здійснено взаємозалік за розрахунками покупця 

та продавця  

631  371  4800   

ІІ. Перша подія – отримання матеріалів від постачальника  

1.Оприбутковано матеріали від постачальника  201  631  4000  Накладна  

2. Відображено суму податкового кредиту (за 

наявності податкової накладної)  

641  631  800  ПН  

3. Перераховано заборгованість з поточного 

рахунку постачальника  

631  311  4800   

 

Облік сплати (бюджетного відшкодування) ПДВ наведено в таблиці 2. Слід 

зазначити, що згідно з ПКУ, впроваджено автоматичне бюджетне 
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відшкодування ПДВ, яке значно спрощує цю процедуру. Визначення 

відповідності платника податку певним критеріям проводиться в 

автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного 

терміну подання звітності . 

Таблиця 2. Облік сплати (бюджетного відшкодування) ПДВ   

Зміст господарської операції  

Кореспонд

енція 

рахунків  
Сума, 

грн.  
Документ  

д-т  к-т  

1. Перераховано належну до бюджету 

суму ПДВ  

(розрахунок здійснено за даними таблиць 

1, 2)*  

641  311  200  

Виписка банку  

2. Відшкодовано з бюджету суму 

бюджетного відшкодування (ст. 200  311  641  –  
Виписка банку  

* сума податкового зобов’язання «мінус» сума податкового кредиту  

 Основною підставою засвідчення фактів господарського життя був і 

залишається  документ. Залежно від того, наскільки правильно складений 

документ, залежить якість ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Бухгалтерські документи є підтвердженням правдивості й точності 

здійснених операцій, в тому числі їх форми та зміст відповідає потребам 

зацікавлених в інформації користувачів.  Господарські операції, пов’язані з 

відображенням ПДВ при здійсненні розрахунків з постачальниками та, 

відповідно, з покупцями, оформлюються такими бухгалтерськими 

документами та формами звітності. Документальною підставою 

відображення ПДВ є видаткова накладна, акти виконаних робіт/наданих 

послуг тощо, які підтверджують факт здійснення господарської операції. Їх 

виписують і застосовують незалежно від наявності (відсутності) податкових 

документів. Проте основним документом податкового обліку є податкова 

накладна, оскільки на її основі покупець має право на податковий кредит, а 

продавець нараховує податкове зобов’язання з ПДВ.  Для уникнення 

суперечностей та різних показників документів, обов’язком кожного покупця 

та продавця є зіставлення (контроль) взаємопов’язаних документів з 
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відображенням ПДВ (кількість, ціна, сума накладної повинні бути 

однаковими в податковій накладній). Згідно з Податковим кодексом України, 

податкова накладна виконує функції податкового документа і є підставою 

для відображення податкових зобов’язань в реєстрі виданих та отриманих 

податкових накладних. Податкова накладна складається в момент 

виникнення податкових зобов’язань у двох примірниках (оригінал 

передається покупцю, копія залишається у продавця). При цьому право на 

виписку податкової накладної можливе лише тоді, коли суб’єкт 

підприємницької діяльності зареєстрований як платник податку на додану 

вартість. Особа, яка здійснює продаж товарів (робіт, послуг) за готівку 

кінцевому споживачеві (який не є платником податку), не зобов’язана 

заповнювати податкову накладну, в цьому випадку звітним документом є 

чек. Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) в зв’язку з 

поставкою товарів (послуг), що зазначаються у податковій накладній, 

повинні відповідати сумі податкових зобов’язань продавця. На підставі 

виписаних накладних заповнюється реєстр виданих та отриманих податкових 

накладних за кожною операцією, який є зведеним документом і складається з 

двох розділів:  

– в першому розділі реєстру «Видані податкові накладні» реєструються 

операції, які підтверджують право на податкове зобов’язання;  

– в другому розділі реєстру «Отримані податкові накладні» реєструються усі 

документи, які підтверджують право на податковий кредит. Узагальнюючою 

податковою консультацією, затвердженою наказом ДПС України від 

16.02.2012 р. № 127, було роз’яснено, що якщо показники документа, вказані 

платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 

(далі – ЄРПН), не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, 

такий документ  може бути виключений з ЄРПН і не може бути підставою 

для формування податкового кредиту покупцем. При цьому платник має 

право зареєструвати в ЄРПН правильно оформлену податкову накладну, яка 

підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових 
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накладних та відображенню у деклараціях контрагентів .Крім того слід 

зазначити, що надання можливості внесення змін до податкових накладних, 

зареєстрованих в ЄРПН, призведе до виникнення ситуацій, коли покупець 

може бути не повідомлений про внесені зміни до отриманої ним податкової 

накладної. Розглянувши вимоги щодо заповнення та складання податкової 

накладної, а також відповідно реєстрації її в ЄРПН, на практиці виникають 

такі недоліки:  

– оскільки на вимогу покупця податкова накладна може складатися як у 

паперовому вигляді, так і в електронному – згідно з законодавством, у 

другому варіанті реєстрація в ЄРПН є обов’язковою, проте у першому 

випадку реєстрація документа може не відбуватися;  

– законодавством передбачено внесення змін до податкових накладних, які 

зареєстровані в ЄРПН, проте є ймовірність, що покупець не буде 

повідомлений про відповідні зміни, що може призвести до фальсифікації 

здійснення операції, а також зміни відповідної суми;  

– неналежно оформлена податкова накладна не дає права на оформлення 

податкового кредиту;  

– для реєстрації в ЄРПН податкова накладна у паперовому вигляді не 

приймається;  

– різні підписи відповідальних осіб на електронних та паперових носіях 

податкової накладної.  

– Висновки та перспективи подальших досліджень.  

Таким чином проведене дослідження сучасного стану бухгалтерського обліку 

і документування розрахунків з ПДВ дало змогу виявити ряд проблем, які, в 

першу чергу, не задовольняють інтереси господарюючих суб’єктів. 
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УДК 221.50 

Стась І. О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті на засадах вивчення літератури і узагальнення практичного 

досвіду діяльності торговельних підприємств виділено і розкрито сутність 

етапів планування та реалізації стратегій розвитку на засадах 

активізування інвестиційної діяльності.  

Ключові слова: розвиток; торговельне підприємство; інвестування; 

інвестиційний проект,  ефективність. 
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 Розвиток інвестиційної діяльності (ІД) торговельних підприємств 

неминуче пов’язаний з потребою вибору стратегії, якої керівники 

торговельних підприємств дотримуватимуться при ухваленні управлінських 

рішень щодо формування інвестиційних ресурсів та активів, покращання 

інвестиційного клімату тощо. Вибір стратегії активізування ІД слід 

здійснювати на етапі планування ІД, а також унаслідок моніторингу 

використовуваних стратегій. У науковій вітчизняній і зарубіжній літературі 

стратегії розвитку інвестиційної діяльності описані фрагментарно і, як 

правило, з позиції започаткування інвестиційної діяльності суб’єктами 

господарювання, або з позиції створення нових інвестиційних проектів [1-5]. 

Узагальнення огляду літературних джерел показало, що серед етапів 

розроблення і реалізації інвестиційної стратегії виділяють: встановлення 

цілей інвестування; визначення довгострокових пріоритетів і методів їхнього 

досягнення; формування альтернатив інвестиційної стратегії; вибір 

найприйнятнішого варіанту реалізації стратегії з ряду альтернативних; 

формування інвестиційної програми у формі короткострокових 

взаємопов’язаних планів реалізації інвестицій. Виділені етапи, як правило, 

беруться за основу для побудови моделі стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю. 

Метою статті є виділення та розкриття сутності етапів планування та 

реалізації стратегії розвитку торговельних підприємств  на засадах 

активізування інвестиційної діяльності. Для виконання поставленого 

завдання доцільно використовувати методи систематизації, узагальнення, 

абстрагування, порівняння тощо. 

 Ознайомлення із матеріалами торговельних підприємств  показало, що 

планування стратегії включає: вибір місії і встановлення цілей; аналізування 

внутрішнього і зовнішнього середовищ; дослідження стратегічних 

альтернатив та вибір стратегії розвитку. Після того, як стратегія вибрана, як 

правило, відбувається планування реалізації стратегії та її оцінювання. 
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Вищевказані етапи в тій чи іншій формі присутні у схемах стратегічного 

планування усіх видів діяльності торговельних підприємств. 

Проведені дослідження дозволили виділити етапи стратегічного 

планування та реалізації стратегії розвитку торговельних підприємств на 

засадах активізування ІД. Як бачимо, процес планування стратегії 

розпочинається з формування системи цілей ІД та її узгодження із системою 

цілей торговельного підприємства. Реалізація цього етапу передбачає 

ідентифікування стану ІД, якого фінансові менеджери мають намір 

досягнути. 

Ідентифікація цілей здебільшого має форму концепції, яка за суттю є 

системою завдань і сукупністю методів їхнього виконання. Для забезпечення 

раціональності управлінських дій під час реалізації стратегії торговельних 

підприємств на засадах активізування ІД із місією торговельних підприємств 

і системою цілей її соціально-економічного розвитку. Узгодження має 

здійснюватись у напрямку усунення суперечностей цілей у часі та просторі. 

Тобто, реалізація цілей застосування даної стратегії має сприяти реалізації 

цілей торговельного підприємства і загалом відповідати її місії. 

У процесі формування цілей ІД і їх узгодження з місією та цілями 

торговельного підприємства відбувається вибір однієї з простих, або 

формування комбінованої стратегії активізування ІД. Причиною цього є те, 

що різні стратегії націлені на різні цілі. Так, стратегія страхування від 

реалізації ризиків націлена на досягнення беззбитковості реалізовуваних 

інвестицій, спекулятивна стратегія – на отримання максимально можливого 

прибутку на одиницю здійснених інвестицій тощо. 

Сформована на торговельному підприємстві концепція розвитку є лише 

одним із підетапів процесу планування даної стратегії. Для забезпечення її 

реалізації необхідним є сформувати розгорнутий план її впровадження, що 

вимагає конкретизації абсолютних і відносних показників, які відображають 

рівень розвитку торговельного підприємства на засадах активізування 

інвестиційної діяльності, а також критеріїв, яким вони повинні відповідати. 
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Вибір показників і критеріїв необхідний для того, щоб можна було вибрати 

найкращий спосіб реалізації обраної стратегії, а також проконтролювати стан 

її реалізації. Перелік показників, які характеризують ефективність реалізації 

стратегії розвитку торговельного підприємства за засадах активізування 

інвестиційної діяльності, залежить від того, яку конкретно стратегію обрано.  

Щодо послідовності аналізування вказаних груп показників, то, як 

показали проведені дослідження, вона першочергово передбачає 

аналізування ефективності використання інструментів інвестування, а 

пізніше показників ефективності і диверсифікованості формування і 

використання інвестиційних ресурсів торговельного підприємства. 

Однією з умов ефективного стратегічного планування розвитку ІД є 

встановлення допустимих значень їх коливання. Як відомо, їх встановлюють 

шляхом порівняння фактичних значень показників із їх очікуваними 

значеннями, із значеннями показників, які досягли конкуренти, із значеннями 

показників, які було досягнуто у попередні звітні періоди. Встановлення 

допустимих значень показників дозволяє здійснювати контролювання 

ефективності застосування різних інструментів інвестування для розвитку 

торговельного підприємства. 

Наступним етапом стратегічного планування є виявлення та оцінювання 

факторів, які впливають на ефективність розвитку торговельного 

підприємства на засадах активізування  ІД. 

Виявлення того, який характер носять фактори, а також того, діють ці 

фактори постійно чи періодично, здійснюють за допомогою емпіричних 

методів, зокрема методу спостереження. Ефективність його застосування 

значною мірою залежить від людського фактора, а саме від того, наскільки 

чітко визначено умови спостереження і наскільки ретельно вони 

дотримуються фінансовими менеджерами торговельних підприємств. 

Аналіз сили впливу факторів здійснюється для формування алгоритму 

регулювання значень показників, які характеризують ефективність реалізації 

стратегії розвитку торговельного підприємства, для виявлення спільних 



1265 

факторів, що впливають на ці показники, їх систематизації, для пояснення 

виявлених явищ і процесів, для прогнозування зміни рівня активізування ІД у 

майбутньому. 

Аналіз факторів, які впливають на ефективність реалізації стратегії 

розвитку торговельного підприємства на засадах активізування ІД необхідно 

здійснювати для формування системи способів посилення дії факторів, які 

позитивно впливають на ефективність реалізації обраної стратегії, та 

зниження сили впливу факторів, які носять негативний характер. 

Формування вказаної системи доцільно здійснювати у формі сукупності 

взаємно пов’язаних алгоритмів, застосування яких дозволяє максимально 

скоротити витрати коштів і часу на аналізування стану реалізовуваної 

стратегії та вибору рішень для підвищення її ефективності. Створення такої 

системи є завершальним етапом процесу планування стратегії. 

Проведені дослідження показали, що реалізація обраної простої або 

сформованої комбінованої стратегії вимагає реалізації певних організаційних 

змін, а саме: реорганізування організаційної структури управління 

торговельним підприємством; перерозподілу функцій та повноважень, 

зокрема між управлінськими працівниками. Реорганізування організаційної 

структури управління торговельним підприємством, як правило, передбачає 

створення нових, об’єднання або ліквідацію існуючих посад і підрозділів.  

Наявність у працівників спеціальної освіти, а також професійного 

досвіду роботи з інструментами інвестування, як стверджують фахівці, 

суттєво знижує ймовірність формування нераціональних управлінських 

рішень. Рівень інформаційного забезпечення значною мірою залежить від 

того, наскільки диверсифікованими є джерела отримання інформації 

управлінськими працівниками та методи її оброблення. Наявність 

необхідного програмного забезпечення є передумовою реалізації стратегій 

розвитку торговельних підприємств на засадах активізування ІД. Щодо 

фінансового забезпечення, то воно репрезентує наявність фондів фінансових 

ресурсів, які можливо використати у будь-який необхідний момент часу для 
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розрахунку з контрагентом під час укладання або виконання строкових угод, 

зокрема опціонних, ф’ючерсних тощо. Рівень фінансового забезпечення 

застосування стратегії для розвитку торговельного підприємства залежить від 

того, наскільки воно є ліквідним. З огляду на це, однією з передумов 

належного фінансового забезпечення реалізації обраної стратегії є 

застосування заходів, націлених на збільшення обсягу поточних активів 

підприємства і зниження частки поточних зобов’язань у загальній структурі 

валюти балансу. 

Джерела залучення фінансових ресурсів є одним з об’єктів моніторингу 

у системі фінансового менеджменту торговельного підприємства. 

Фінансовий аналітик досліджує джерела залучення фінансових ресурсів на 

предмет доцільності їх використання у розрізі конкретних фінансових 

проектів і термінів їх реалізації. Від ретельності даного дослідження значною 

мірою залежить результативність реалізації фінансових проектів, ймовірність 

реалізації фінансово-торговельних ризиків, реалістичність і дієвість заходів, 

що націлені на покращання фінансового стану і підвищення рівня 

економічної ефективності інвестиційної діяльності торговельних підприємств 

[1;4;5]. Аналіз та вибір джерел фінансування активів торговельного 

підприємства передбачає таку послідовність [2]: 

1. Визначення можливих джерел залучення фінансових ресурсів. 

2. Виявлення та аналіз факторів, які впливають на вибір кожного із 

джерел фінансових ресурсів (здійснюється шляхом огляду спеціалізованих 

фінансових видань, ознайомлення із прогнозами розвитку ринку, із 

судженнями фахівців у сфері фінансів тощо). 

3. Виділення із загальної кількості виявлених факторів тих, які суттєво 

впливають на рішення про вибір аналізованих джерел фінансових ресурсів 

(здійснюється за допомогою застосування параметричних або 

непараметричних методів). 

5. Систематизація вибраних факторів за значеннями (здійснюється за 

допомогою кластерного або дискримінантного аналізу). 
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6. Побудова матриці вибору джерел залучення фінансових ресурсів. 

Завершальним етапом процесу планування реалізації стратегії розвитку 

торговельного підприємства на засадах активізування ІД є контролювання та 

регулювання процесу її виконання. Як відомо, контролювання є загальною 

функцією менеджменту, сутність якої полягає у виявленні відхилень 

фактичних значень показників від запланованих. Своєю чергою, функція 

регулювання передбачає усунення відхилень, які виявлені під час реалізації 

функції контролювання. В управлінських системах результативність 

реалізації функції контролювання залежить від рівня професійності осіб, які 

її виконують, а також від того, наскільки формалізованим є контролювання. 

Рівень професійності управлінських працівників, які виконують цю функцію, 

як стверджують фахівці, доцільно оцінювати з позиції їх поінформованості 

про мету і предмет контролювання. Щодо формалізації, то під час реалізації 

контролюючих процедур вона характеризується визначеністю об’єкта, 

предмета, суб’єктів перевірки, методів контролювання і термінів їх 

застосування. Тобто, суб’єкти, на яких покладено функцію контролювання, 

повинні мати документальне підтвердження легітимності застосування 

контролюючих процедур, а їхні дії мають бути підкріплені відповідними 

інструкціями щодо контролювання тих чи інших об’єктів. Це ж стосується і 

функції регулювання процесу реалізації обраної стратегії. Щоправда, 

виконання функції регулювання значно менше формалізоване, ніж функція 

контролювання, оскільки вимагає формування регулюючих рішень, що 

базуються на врахуванні зміни сили і характеру дії факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовищ торговельного підприємства на ефективність 

реалізації обраної стратегії. З огляду на це, ключовими факторами, від яких 

залежить результативність даного етапу реалізації стратегії, є рівень 

інформаційного забезпечення управлінського процесу і розвиненість системи 

стимулювання управлінських працівників до саморозвитку та удосконалення 

результатів діяльності торговельного підприємства. 
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Ознайомлення із практикою стратегічного планування, яку застосовують 

торговельні підприємства дозволяє стверджувати, що однією з передумов 

ефективності контролювання та регулювання процесу реалізації стратегії є 

налагодження постійно діючого зворотного зв’язку між керівниками і 

підлеглими у розрізі усіх видів рішень, які ухвалювались на етапі планування 

стратегії та її реалізації. Серед факторів, які сприяють ефективності 

зворотного зв’язку, як правило, виділяють, розвиненість системи 

документообігу, наявність спеціалізованого відділу з формування 

інструктивних матеріалів щодо процедур і регламенту контролювання та 

безпосереднього здійснення контролюючих заходів, також безперервний 

моніторинг актуальності стратегічних і поточних цілей організації. Вказані 

фактори, залежно від розвиненості системи менеджменту торговельного 

підприємства, можуть справляти як позитивний, так і негативний вплив на 

систему стратегічного планування і на безпосередньо зворотній зв'язок, 

зокрема. 

Висновки. Вибір стратегії розвитку торговельного підприємства на 

засадах активізування ІД слід здійснювати на етапі планування ІД, а також 

унаслідок моніторингу використовуваних стратегій. Стратегічне планування 

та реалізація стратегії передбачає: формування системи цілей активізування 

ІД та її узгодження із системою цілей торговельного підприємства; 

конкретизацію абсолютних і відносних показників, які характеризують 

розвиток торговельного підприємства, а також критеріїв, яким вони повинні 

відповідати; виділення та оцінювання факторів, які впливають на розвиток 

торговельного підприємства; побудову системи способів посилення дії 

факторів, які позитивно впливають на реалізацію обраної стратегії, та 

зниження сили впливу факторів, які носять негативний характер; проведення 

організаційних змін в торговельному підприємстві з метою реалізації обраної 

стратегії; формування інформаційного та інших видів забезпечення реалізації 

обраної стратегії; контролювання та регулювання реалізації стратегії. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 

ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ У БАНКУ 

Досліджуються банківські операції у комп’ютерному середовищі для 

прийняття управлінських рішень. Особливу увагу сконцентровано на 

типових помилках у банківських операціях, що виникають при використанні 

комп’ютерних систем обліку. 

Ключові слова: облік, банківські операції, комп’ютерне середовище, 

автоматизація обліку, типові помилки. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку продуктивних сил 

перед підприємствами, які прагнуть ефективно організувати свою діяльність, 
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постає завдання вибрати програмний продукт для автоматизації обліку та 

управління, котрий якомога більше задовольнятиме їх вимоги. Сьогодні 

найпопулярнішою бухгалтерською програмою є «1С: Бухгалтерія 8.3», однак 

важко собі уявити одну програму, призначену для масового 

використовування і задовольняючу при цьому потреби більшості 

підприємств, тому паралельно з нею існують програми «Парус», «Бест», 

«Акцент», «Інфо-Бухгалтер» та ін. Автоматизація бухгалтерського обліку 

призвела до зменшення кількості помилок при заповненні документації 

підприємств, однак з появою автоматизованих систем спостерігається поява 

нових типових помилок у бухгалтерському обліку. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розгляд відображення 

операцій на рахунках у банку в комп’ютерному середовищі, шляхи 

виправлення помилок у бухгалтерських програмних продуктах і 

моделювання банківських операцій для прийняття управлінських рішень. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Облік і моделювання 

операцій на рахунках у банках в автоматизованих системах обліку, проблеми 

застосування інформаційних систем бухгалтерського обліку, а також типові 

помилки, що виникають при їх використанні, досліджували вітчизняні і 

зарубіжні науковці: М. І. Бондар, Н. В. Водопалова, Е. К. Гільде, Н. О. Гура, 

К. Е. Даллас, Б. А. Засадний, Т. Г. Мельник, С. А. Рибальченко, Н. А. 

Рязанцева, В. Г. Швець. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Автоматизовані системи 

бухгалтерського обліку полегшують ведення банківських операцій. База 

даних забезпечує можливість зіставлення інформації та передання з одного 

файлу в інший. Комплекс програмних засобів дозволяє: 

- автоматично підраховувати підсумкові суми;  

- змінювати і корегувати інформацію безпосередньо в базі даних без 

змін структури та алгоритму роботи програми;  

- складати Касову і Головну книги, прибутковий і видатковий касові 

ордери та іншу документацію; 
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- повністю автоматизувати облік касових, банківських, розрахункових 

операцій, ураховувати грошові кошти на поточному рахунку.  

Комп’ютерна обробка передбачає використання одних і тих же команд 

при виконанні ідентичних операцій при веденні обліку банківських операцій, 

що практично виключає появу випадкових помилок, які звичайно притаманні 

веденню бухгалтерського обліку шляхом ручного заповнення. Одним із 

головних недоліків автоматизованих системи ведення бухгалтерського 

обліку є те, що вони є більш відкритими для несанкціонованого доступу [4]. 

Автоматизовані системи також є відкритими для прихованої зміни або 

введення даних і прямого, а також непрямого одержання інформації. Що 

менше людина втручатиметься в автоматизовану обробку операцій обліку, то 

нижчою буде можливість виявлення відхилень і помилок [2, c. 23]. 

Порівняймо чотири найпоширеніші в Україні автоматизовані системи 

бухгалтерського обліку (табл. 1). 

Таблиця 1. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку 

Критерії порівняння 1С:Бухга-

лтерія 

Парус- 

Бухгалтерія 

Бест Інфо-

Бухгалтер 

Наявність типових банківських операцій + + + + 

Самостійне налаштування типових банківських 

операцій 

+ + + + 

Ведення касових та банківських операцій вручну + + + + 

Можливість фільтрації журналу проведень + + + + 

Наявність типових документів + + + + 

Набір стандартної звітності + + + + 

Можливість створення нових стандартних звітів + - - - 

Можливість створення нових довільних звітів + - - + 

Можливість зміни (коригування) документів + + + + 

Забезпечення електронного документообігу з 

державними органами в частині розрахунково-

платіжних документів і звітності 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Отже, можна дійти висновку, що при веденні обліку банківських 

операцій комп’ютерні програми обліку не мають суттєвих відмінностей, 

тому, кажучи про помилки, які трапляються, варто аналізувати весь спектр 
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автоматизованих систем. Звернімо увагу на підтримку можливості створення 

нових форм у середовищі «1С:Бухгалтерія 8.3» (див. табл. 1), що є 

показником гнучкості, з одного боку, однак і фактором збільшення помилок, 

зокрема навмисних, – з іншого. Гнучкість програми «1С:Бухгалтерія» є її 

переважаючою характеристикою над іншими подібними програмами, бо 

дозволяє враховувати специфіку підприємств, що робить «1С:Бухгалтерію» 

найпопулярнішим продуктом автоматизації бухгалтерського обліку [5, с.57]. 

Основні елементи обліку банківських і касових операцій, які 

здійснюються в комп’ютерному середовищі [3, с.63]: 

- складання платіжних доручень з поданням їх до банку, для цього 

використовується програми «Банк – Клієнт»; - отримання банківських 

витягів про стан рахунку та операції, що були здійснені; - відображення 

операцій у бухгалтерському реєстрі «Банк» і Головній книзі; - складання 

первинних документів за касовими операціями: прибуткових/видаткових 

ордерів, авансових звітів та ін.;  

- ведення Касової книги; - ведення бухгалтерського реєстру «Каса» і 

Головної книги.  

При веденні банківських і касових операцій в автоматизованих системах 

необхідно дотримуватися чотирьох умов для забезпечення безпомилковості 

та відсутності збоїв рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Забезпечення безпомилковості ведення бухгалтерського обліку в 

автоматизованих системах бухгалтерського обліку 

 

Наявність правильно оформлених первинних документів 

Забезпеченості безперебійності та безпечності інформаційної системи 

Безперебійне перенесення інформації у програму , правельне відображення 

банківських операцій у Журналі операцій і проведень 

Забезпечення перевірки веденої інформації 
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Проаналізувавши окремі складові безпомилкового ведення банківських 

операцій в інформаційних системах. На першому етапі бухгалтер повинен 

переконатися, що початкова інформація є достовірною, а первинні документи 

заповнені правильно. Зазначимо типові помилки в первинних документах, 

зокрема у прибуткових і видаткових касових ордерах.  

Відсутні такі реквізити: назва організації, дата здійснення операції; 

кореспондуючий рахунок, субрахунок; підстава, що підтверджує здійснення 

операції; підписи керівника і головного бухгалтера; відсутні номери касових 

ордерів або вони проставлені неправильно; відсутні суми прописом. 

Прикладом таких помилок може бути також двічі введений у програму 

документ, що підтверджує здійснення операції. 

При розгляді банківських операцій перевіряють не тільки правильність 

заповнення бухгалтерських реєстрів, а й підстави для платежів. По 

можливості перевіряють фактичне надходження товарно-матеріальних 

цінностей або отримання послуг, відвантаження продукції, тобто 

перевіряють, чи не було перерахувань за безтоварними рахунками й іншими 

незаконними операціями.  

Відсутні необхідні супроводжувальні документи, які докладають до 

прибуткових і видаткових ордерів (заяви, довідки, рахунки та ін.). На 

другому етапі слід забезпечити безперебійність і безпечність роботи 

автоматизованої системи. Вимоги програмного продукту щодо безпечності та 

безперебійності: 

- достатньо низька ймовірність збою системи за внутрішніми 

причинами;  

- надійна авторизація користувачів і захист даних від некоректних дій;  

- оперативна система резервного копіювання і відновлення в разі збою;  

- ефективна система призначення прав користувача. Однією з типових 

проблем є те, що в разі виникнення помилки при виконанні коду, задіяного 

на сервері, сервер-додаток може завершити свою роботу, тим самим 

перервавши роботу користувачів не тільки з інформаційною базою, яка 
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викликала помилку, а й з усіма базами, що є на цьому сервері. Третій етап 

полягає в безпомилковому перенесенні інформації у програму, правильному 

відображенні касових і банківських операцій у журналі операцій та 

проведень. Типові помилки на цьому кроці:  

1) не відображена одна з касових або банківських операцій;  

2) касову або банківську операцію відображено правильно, але суму 

завищено або занижено;  

3) касову або банківську операцію відображено неправильно в облікових 

реєстрах.  

На четвертому етапі при забезпеченні перевірки введеної інформації 

корисним і дієвим для зменшення кількості помилок є використання 

аудиторських послуг. Служба внутрішнього аудиту підвищує вірогідність 

виявлення помилок при веденні касових і банківських операцій. У процесі 

організації внутрішнього аудиту варто пам’ятати, що він повинен бути 

організований на такому рівні, щоб результат його діяльності об’єктивно 

відображав діяльність підрозділу, який перевіряють, а також був доступний 

для розуміння всім користувачам такої інформації. 

Використання комп’ютерної системи обліку забезпечує не тільки 

оперативне відображення облікових даних, а й дає змогу моделювати 

інформаційні потоки.  Комп’ютерне моделювання грошових коштів на 

конкретному підприємстві дає можливість формувати зведену інформацію 

про грошові кошти для більш глибокого аналізу, розуміти процеси, які 

відбуваються у структурних підрозділах підприємства, проводити 

оперативний аналіз діяльності структурних підрозділів, оцінку 

інформаційних потоків, документообігу й ефективності застосування 

комп’ютерної техніки, виявляти недоліки документообігу на підприємстві. 

Основне завдання моделювання при використанні комп’ютерної системи 

обліку – мінімізація зв’язків і дублюючих функцій, раціоналізація 

інформаційних потоків і доступу до необхідної інформації, зосередженої в 

базах даних, з будь-якого робочого місця, обладнаного персональним 
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комп’ютером, забезпечення достовірності даних за інформаційного обміну 

всередині підприємства, забезпечення високого рівня надійності інформації 

під час роботи в системі. Документообіг створює інформаційне середовище, 

що моделює роботу підприємства. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження зроблено наступні 

висновки. Інформаційні системи ведення бухгалтерського обліку стали 

невід’ємною складовою системи бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Ключову роль автоматизації обліку відіграє зменшення помилок при веденні 

бухгалтерського обліку та підвищення продуктивності праці бухгалтерів. 

Найпоширеніші на території України інформаційні системи – «1С: 

Бухгалтерія», «Парус – Бухгалтерія», «Бест», «Інфо-Бухгалтер» – 

відповідають сучасним вимогам веденню бухгалтерського обліку, зокрема 

банківських операцій. 

При веденні банківських операцій у комп’ютерній системі виникає 

низка помилок, спричинених людським фактором. Безпомилковість ведення 

обліку банківських операцій передбачає правильність первинних документів, 

коректне введення бухгалтерських операцій в інформаційну систему та 

забезпечення її безперебійної роботи.  

Особливу увагу слід приділити перевірці та контролю введених даних. 

Моделювання банківських операцій у комп’ютерному середовищі дає змогу 

розробити ефективну політику управління банківськими операціями на 

підприємстві. Використання комп’ютерних систем обліку на підприємстві 

прискорює процес аналізу і прийняття управлінських рішень щодо 

конкретного елементу обліку і зменшує кількість помилок. 

Саме тому підприємствам необхідно визначитися з вибором 

програмного забезпечення, яке було здатне забезпечити всі потреби обліку 

підприємства і разом з тим було досить економним і не вимагало великих 

витрат на його придбання, а також не вимагало від бухгалтера специфічних 

навичок програмування. На моя думку, найбільш ефективним буде 
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використання продукту "1С:Підприємство", бо він забезпечує найбільш 

повний спектр можливостей для ведення обліку на підприємстві. 
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УДК 657 

Уніченко А.І. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

У статті досліджено економічну сутність інших необоротних активів як 

об’єкта бухгалтерської методології, визначено склад та структуру інших 

необоротних матеріальних активів, порядок узагальнення інформації про 

них у системі бухгалтерських рахунків та фінансовій звітності 

підприємства. 
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Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, об’єкт бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік. 

Забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства потребує 

розробки нових підходів до управління необоротними активами. Стан і 

використання необоротних активів визначають конкурентні позиції 

підприємства на ринку, а їх склад і структура  його можливості відносно 

виробничого процесу. Необоротні активи, займаючи значну питому вагу в 

загальному ресурсному забезпеченні підприємства, відіграють важливу роль 

в успішності фінансово-господарської діяльності господарюючого суб’єкта.  

В нинішніх умовах створення передумов для раціонального управління 

підприємством вимагає задоволення потреб користувачів в своєчасній та 

якісній інформації про стан і ефективність використання необоротних 

активів, основу якої формує облікова система підприємства. Саме 

раціональна організація обліку операцій з необоротними активами визначає 

ефективність процесів їх формування, відтворення та в кінцевому рахунку – 

рівень забезпеченості підприємства сучасними засобами праці. Нарощування 

виробничого потенціалу підприємства залежить від своєчасності отримання 

достовірної облікової інформації. У зв’язку з цим, зростає значення обліку як 

однієї із найважливіших функцій управління підприємством [6, с. 124]. 

Організаційно-методичні положення обліку інших необоротних 

матеріальних активів висвітлені у працях таких науковців як Ф.Ф. Бутинця,  

Н.Г. Виговської, Л.О. Волощук, З.В. Гуцайлюка, М.С. Пушкаря, В.С. 

Рудницького, В.В. Сопко, Б.Ф.Усача та ін. Незважаючи на вагомі наукові 

напрацювання в даному напрямі, подальшого дослідження потребує 

вивчення інших необоротних матеріальних активів як об’єкта 

бухгалтерського обліку. 

Метою статті є дослідження економічної сутності інших необоротних 

матеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку, порядку 

відображення інформації про необоротні матеріальні активи підприємства в 

системі бухгалтерських рахунків та фінансової звітності. 
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В умовах трансформації економічних відносин питання, що пов’язані зі 

змінами в обліковій діяльності, стали предметом наукових досліджень. 

Сьогодні особливо гостро постає питання формування адекватного сучасним 

потребам обліково-інформаційного забезпечення в контексті використання і 

оновлення необоротних активів, оскільки це визначає виробничі можливості 

та перспективи економічного розвитку підприємства [6, с. 125].  

Одними із об’єктів бухгалтерського обліку є інші необоротні 

матеріальні активи, оскільки вони формують частину майна будь-якого 

господарюючого суб’єкта. На сьогодні існує низка невирішених проблемних 

питань, що стосуються порядку облікового відображення операцій з іншими 

необоротними активами підприємств. Втім, першочергової уваги потребує 

дослідження сутності інших необоротних активів як об’єктів бухгалтерського 

обліку, тобто об’єктів реальної господарської діяльності, які пізнаються 

суб’єктом управління за допомогою бухгалтерського обліку [11, с. 12-13]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття 

інформації про них у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 7 «Основні 

засоби» [5]. Втім в обліковому стандарті не наведено визначення поняття 

«інші необоротні матеріальні активи».  

У облікових стандартах відзначено, що єдиним критерієм поділу 

активів на оборотні та необоротні, є термін корисного використання. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4], 

оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, 

а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 

операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу. Відповідно 

активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для 

використання більше одного року, відносяться до необоротних. До інших 

необоротних матеріальних активів належать усі інші необоротні активи, що 

мають матеріальну форму, але не внесені до переліку основних засобів та 

включають бібліотечні фонди, малоцінні необоротні активи, природні 
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ресурси та інвентарна тара, тимчасові споруди, предмети прокату та ін.  

На основі аналізу П(С)БО 7 «Основні засоби» [5] відзначимо, що до 

інших необоротних матеріальних активів необхідно відносити активи 

підприємства, які мають матеріальну форму, використовуються для чітко 

визначених цілей, очікуваний строк експлуатації більше як один рік або 

операційний цикл, існує можливість достовірної оцінки та ймовірність 

отримання підприємством економічних вигод від їх використання. Такі 

критерії відповідають критеріям, наведеним у МСФЗ 16 «Основні засоби» 

[4]. Однак існують певні відмінності. Так, згідно з МСФЗ 16 необоротними 

матеріальними активами вважаються активи, які відповідають таким 

критеріям:  

– матеріальність (наявність фізичної форми);  

– сфера дії (утримуються підприємством для використання у процесі 

виробництва або для постачання товарів чи послуг);  

– тривалість очікуваного строку використання (має використовуватися 

більше одного облікового періоду). 

Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних активів 

ведеться на синтетичному рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». 

Цей рахунок є балансовим та призначений для обліку та узагальнення 

інформації про наявність та рух господарських засобів. По дебету цього 

рахунку відображається збільшення інших необоротних матеріальних активів 

внаслідок придбання, створення, безоплатного отримання, сума дооцінки, а 

також суми витрат, що пов’язані з покращенням об’єкта, яке призводить до 

збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від 

використання цього об’єкта. За кредитом рахунку 11 відображається вибуття 

інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної 

передачі чи невідповідності критеріям визнання активом, часткової 

ліквідації, а також сума їх уцінки [2, с. 198]. 

Синтетичний рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» має 

субрахунки, характеристика яких наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1. Характеристика субрахунків з обліку інших необоротних 

матеріальних активів 

№ 

з/п 

Субрахунок 
Характеристика 

Код Назва 

1 111 Бібліотечні фонди 

Ведеться облік наявності та руху активів, які 

формують бібліотечний фонд. Об’єктами 

обліку є кожна книга (річний комплект, 

підшивка періодичних видань), що є 

обліковою одиницею  

2 112 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні активи 

Ведеться облік наявності та руху необоротних 

активів, термін корисного використання яких 

більше одного року (спеціальні інструменти та 

пристосування) 

3 113 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

Ведеться облік дрібних об’єктів допоміжного 

характеру, які використовуються для потреб 

будівництва і не включенні до титулу (паркани 

та огорожі, пристосування з техніки безпеки, 

настили, риштування, складські приміщення 

тощо) 

4 114 Природні ресурси 

Ведеться облік ділянок лісу, родовищ нафти та 

газу, джерел мінеральної сировини, що 

відносяться до вичерпних активів. 

Особливістю є те, що при добуванні вони 

перетворюються на матеріальні запаси 

5 115 Інвентарна тара 
Ведеться облік тари багаторазового 

використання 

6 116 Предмети прокату Ведеться облік предметів прокату 

7 117 
Інші необоротні 

матеріальні активи 

Ведеться облік сценічно-постановочних 

предметів, вартість завершених капітальних 

інвестицій в об’єкти операційної оренди 

(модернізація, добудова, дообладнання, 

реконструкція тощо) 

Амортизація інших необоротних матеріальних активів може 

нараховуватися прямолінійним або виробничим методами. Амортизація 

малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може 

нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його 

вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у 

місяці їх вилучення з активів внаслідок невідповідності критеріям визнання 

активом або в першому місяці використання об'єкта 100 % його вартості [5]. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку операцій з іншими 
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необоротними матеріальними активами наведено в табл. 2. 

Таблиця 2. Основні бухгалтерські проведення з обліку інших необоротних 

матеріальних активів підприємства 

№ 

з/

п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 
Відображено оприбуткування інших необоротних 

матеріальних активів 
153 631 

2 
Відображено суму податкового кредиту по 

придбаних необоротних матеріальних активах 
641 631 

3 
Введено в експлуатацію інших необоротних 

матеріальних активів 
11 153 

4 Проведено оплату постачальнику  631 311 

5 
Нараховано амортизацію по інших необоротних 

матеріальних активах 
23, 91-94 132 

6 
Списано знос по інших необоротних матеріальних 

активах 
132 11 

7 
Списано залишкову вартість ліквідованих інших 

необоротних матеріальних активах 
976 11 

8 
Відображено витрати по ліквідації інших 

необоротних матеріальних активах 
976 66, 65, 13 

9 Відображено суму податкового зобов’язання  976 641 

 

Інформація про інші необоротні матеріальні активи підприємства 

узагальнюється у формах фінансової звітності. Так, інформація про вартість 

наявних на підприємстві інших необоротних матеріальних активів знаходить 

відображення у ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (ряд. 1090 «Інші 

необоротні активи») та ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

(розділ ІІ «Основні засоби», ряд. 250 «Інші необоротні матеріальні активи»).  

Таким чином, дослідження сутності інших необоротних матеріальних 

активів як об’єкта бухгалтерського обліку дали змогу встановити, що 

основними критеріями їх визнання є матеріальність (наявність матеріально-

речової форми); призначення (утримуються з метою використання їх в 

процесі господарської діяльності); строк корисного використання (більше 

року або операційного циклу, якщо він більше року); амортизаційність 

(здатність об’єкту в процесі експлуатації поступово переносити свою 
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вартість на результат діяльності підприємства), можливість отримання 

економічних вигід від використання, достовірність оцінки.  
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ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ ІЗ 

ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 

В статті розглянуто сутність розрахунків із покупцями та замовниками 

підприємства, значна увага приділена особливостям процесу її правильної 
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організації та подальшого відображення в обліку та фінансовій звітності 

підприємства, розглянуто необхідність проведення інвентаризації 

розрахунків для покращення платіжної дисципліни. 

Ключові слова: покупці, замовники, розрахунки, дебіторська заборгованість, 

облік, фінансова звітність. 

Постановка проблеми. Під час здійснення виробничо-господарської 

діяльності сільськогосподарські підприємства вступають в розрахункові 

взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та фізичними 

особами. Сучасний стан розрахунків аграрних підприємств характеризується 

зростанням дебіторської заборгованості в структурі їх активів, що 

призводить до уповільнення платіжного обороту. Тому виникає необхідність 

ефективного управління дебіторською заборгованістю аграрних підприємств 

з метою підвищення їх платоспроможності. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми обліку 

розрахунків з покупцями та замовниками знайшли висвітлення у працях 

таких провідних українських науковців, як Бутинець Ф.Ф., Власюк Г.В., 

Гончаренко Т.В., Лищенко О.Г., Михайлов М.Г., Огійчук М.Ф., Сливка Я.В., 

Сук Л.К. та ін. Проте ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, 

що зумовило актуальність даного дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження облікових 

аспектів управління розрахунків з покупцями та замовниками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними суб'єктами 

ринкових відносин виступають покупці і продавці, взаємодія яких 

призводить до виникнення між ними певних розрахунків. Негативна 

тенденція в розрахунково-платіжних відносинах впливає на процеси 

відтворення оборотних активів та розміри дебіторської заборгованості. При 

цьому збільшення дебіторської заборгованості призводить до негативних 

чинників:  

1) відволікання коштів з обороту і відповідно стримування 

інноваційного розвитку;  
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2) при тривалому неповернені дебіторської заборгованості здійснюється 

обезцінення коштів, тобто втрачається цінність грошей в часі, особливо в 

умовах фінансової кризи, що призвела до значної інфляції;  

3) підприємства змушені брати позики під значні відсотки що 

призводить до додаткових витрат [1]. 

При реалізації продукції, у підприємства виникає ризик непогашення 

дебіторської заборгованості, тому на підприємстві завжди є дебіторська 

заборгованість, щодо якої існують сумніви в її поверненні.  

Крім того, зростання дебіторської заборгованості може бути внаслідок 

спаду виробництва, нераціональної політики управління заборгованістю, 

збільшення обсягу продажу, неплатоспроможності покупців, насиченості 

ринку, виду розрахунків, стану контролю за заборгованістю, відсутності 

моніторингу заборгованості, непрофесіоналізму працівників, що займаються 

управлінням дебіторською заборгованістю підприємства. 

В сучасних умовах господарювання вибір форми розрахунків необхідно 

здійснювати за наступними критеріями: надійність, контроль, 

комп’ютеризація документообороту, прискорення обігу коштів, мінімальна 

трудомісткість розрахункових операцій. 

Як правило розрахунки з покупцями та замовниками здійснюються в 

безготівковій формі. Безготівкові розрахунки – це грошові розрахунки, які 

здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші 

(кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок 

отримувача коштів. 

За часів переходу до ринкових відносин організація безготівкових 

розрахунків повинна активно сприяти вирішенню таких завдань: 

- удосконалення комерційного розрахунку на підприємстві; 

- підвищення відповідальності підприємств за своєчасне і в повному 

обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; 

- зміцнення договірної дисципліни; 

- прискорення обороту оборотних коштів [2]. 
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В Україні для аграрних підприємств можливість вільного вибору форм 

безготівкових розрахунків між підприємствами, в залежності від різних 

факторів, таких як: тип покупця, вид продукції, обсяг продажу, сума оплати 

товару та ін.  

Безготівкові розрахунки мають великий вибір між видами платіжних 

інструментів для відносин між підприємствами – платіжні доручення, 

платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки, акредитиви, 

векселі, системи дистанційного управління, залік взаємної заборгованості та 

ін. 

Для аграрних підприємств доцільно використовувати найбільш 

адаптовані до специфіки їх діяльності форми розрахунків: 

1. Для постійних покупців при рівномірних поставках між продавцями і 

покупцями розрахунки між ними можуть здійснюватися в порядку планових 

платежів на підставі договорів (угод) з використанням у розрахунках 

платіжних доручень. При цьому кінці місяця покупець із продавцем 

уточнюють свої розрахунки на основі фактичного відпуску товару чи 

надання послуг і проводять перерахунки (взаєморозрахунки) в порядку, 

обумовленому в угоді.  

2. При відносинах з покупцями, які мають одноразовий характер, існує 

певний ризик несплати за реалізовану їм продукцію, тому необхідно 

підібрати таку форму розрахунків, яка б задовольняла і покупця і продавця, 

при цьому потрібно врахувати чи поточні рахунки продавця і покупця 

відкриті в одному банку чи ні, якщо так то доцільно використовувати 

розрахункові чеки, а якщо ні – платіжні доручення.  

3. При придбанні продукції у населення найбільш доцільним є 

використання карткового рахунку, що дає змогу здійснювати операції сплати 

за продукцію та отримувати готівкові кошти [3].  

Одним з найбільш ефективних методів управління дебіторською 

заборгованістю при розрахунках з покупцями а замовниками є постійний 

аналіз розрахунків та термінів погашення такої заборгованості. Для аналізу 
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розрахункових відносин покупців та замовників необхідно розробити 

систему виконання договірних зобов’язань у кількісному та якісному виразі у 

вигляді звіту, який буде подавитись за місяць.  

Збільшення дебіторської заборгованості на підприємстві свідчить про 

необачну кредитну політику підприємства, збільшення обсягу продажів та 

наявності неплатоспроможних дебіторів, які в подальшому можуть стати 

банкротами і несвоєчасно розраховуються за своїми боргами.  

Отже, підприємство повинно бути зацікавлене у скороченні термінів 

погашення належних йому платежів, запровадити ефективну систему 

управління розрахунками для вчасного надходження коштів та коригувати 

суму резерву сумнівних боргів.  

Для вирішення поставлених проблем необхідне прискорення інкасації 

дебіторської заборгованості. Для цього потрібно вжити заходи:  

• надання знижок покупцям за скорочення термінів погашення 

заборгованості, щоб спонукати їх оплатити рахунки до встановленого 

терміну оплати;  

• введення штрафних санкцій за прострочення платежу;  

• оформлення угоди з покупцями комерційним векселем з одержанням 

певного проценту за відстрочку платежу;  

• відпуск товарів покупцям на умовах передоплати;  

• використання механізму факторингу і т. д [4].  

Першим етапом ефективного управління розрахунків з покупцями є 

надання знижок клієнтам Визначаючи розмір знижки, необхідно 

враховувати, швидкість надходження грошей за реалізовану продукцію.   

Другим етапом управління дебіторською заборгованістю є застосування 

сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості, які 

прискорюють її переведення в грошову форму: факторинг, облік векселів, 

виданих покупцями продукції, форфейтинг.  

Найбільш розповсюдженим із зазначених є факторинг, який являє собою 

фінансову операцію, при якій підприємство-продавець передає право 
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отримання грошей за платіжними документами за відвантажену продукцію 

банку. За здійснення такої операції банк стягує з підприємства-продавця 

комісійну плату, яка встановлюється у відсотках до суми платежу. Банк у 

термін до 3-х днів здійснює кредитування підприємства-покупця у формі 

попередньої сплати боргових зобов’язань.  

Переваги та можливості факторингу поряд з іншими інструментами 

рефінансування:  

– гарантована відсутність іммобілізації оборотних коштів у дебіторську 

заборгованість;  

– відсутність застави;  

– прискорення оборотності коштів;  

– розширення клієнтської бази та встановлення стабільних відносин з 

покупцями, які матимуть можливість закупати товар з відстрочкою оплати 

[4]. 

При реалізації векселя банк здійснює операцію з переведення 

комерційного кредиту в банківський. Платою за реалізацію векселя є певний 

відсоток від номінальної вартості векселя.  

Форфейтинг здійснюється за допомогою трансформації комерційного 

кредиту в банківський кредит. У цьому випадку продаж боргу, здійснюється 

на умовах відмови банку від регресу вимог на кредитора (продавця 

продукції) уразі, якщо боржник (покупець) виявився неплатоспроможним. 

Банк при виконанні цієї операції бере плату у вигляді дисконту(знижки з 

ціни).  

Підприємство має можливість використовувати й інші методи 

рефінансування, до яких належить валовий метод. Сутність його полягає в 

особливих умовах розрахунку, а саме те, що підприємство надає покупцям 

знижки, які діють до певного періоду часу[4].  

Наступним етапом ефективного управління дебіторською 

заборгованістю є створення резерву сумнівних боргів, що використовується 

як джерело погашення частини дебіторської заборгованості, щодо якої існує 
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впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк 

позовної давності.  

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зазначити, що 

підприємство може використовувати різні форми розрахунків в залежності 

від особливостей покупців з метою забезпечення рівномірної й ритмічної 

роботи підприємства, Інформація щодо розрахунків, сформована в 

бухгалтерському облікує основою для прийняття управлінських рішень, 

впорядкування облікового процесу форм розрахунків дасть змогу ефективно 

управляти системою відносин покупців з аграрними підприємствами. Для 

збільшення обсягів реалізації та запровадження ефективної системи 

управління розрахунками з покупцями було запропоновано дотримуватись 

трьох етапів управління дебіторською заборгованістю, які сприятимуть 

швидким термінам оплати заборгованості та збільшенню обсягу продажів 

шляхом застосування системи знижок та створення резерву сумнівних боргів. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669659:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_1%281%29__55
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672841:%D0%9E%D0%B1%D0%BB.%D1%84%D1%96%D0%BD.
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УДК 657.221 

Цирканюк М.О. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ 

ТА ЇХ ОЦІНКИ  

З ціллю раціональної організації надходження товарів визначено суть 

соціально-економічної категорії «товари».Надходження товарів на 

підприємства торгівлі є початковим етапом діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, пов’язаним з товарорухом, який опосередковано 

впливає на обсяг реалізації (дохід) і фінансовий результат господарської 

діяльності. 

Ключові слова: надходження товарів, бухгалтерський облік, оцінка, первісна 

вартість, транспортно-заготівельні витрати, цінності. 

Облік надходження товарів є важливим напрямком у системі 

управління підприємством, який забезпечує контроль за оприбуткуванням 

цінностей та своєчасністю і повнотою проведення розрахунків з 

постачальниками. Разом з цим, облік надходження товарів безпосередньо 

пов'язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету 

податку на додану вартість. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672841:%D0%9E%D0%B1%D0%BB.%D1%84%D1%96%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%284%29__67
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Потрібно зазначити, що особливості організації та проблемні питання 

теоретичних і методичних підходів обліку надходження товарів на 

підприємство в зв'язку зі значимістю цих об'єктів для управління 

розглядаються в наукових працях багатьох провідних вчених: М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, Л.В. Нападовської, В.В. Сопка, Л.М. 

Кіндрацької, Є.В. Мниха та інших. Однак, вивчення існуючої теорії і 

практики з наведеного питання визначило, що деякі питання обліку і 

контролю та аналізу надходження товарів в умовах теперішніх концепцій 

управління підприємством є невирішеними і потребують подальшого 

дослідження. 

Важливість обліку надходження товарів  в умовах парадигмальних 

економічних зрушень як основного інформаційного ресурсу управління 

підприємством обумовлює актуальність досліджень в зазначеному напрямку. 

Метою статті є вивчення основних напрямків організації обліку 

надходження товарів у системі управління підприємством, а також 

особливостей їх визнання та оцінки. 

Сучасний розвиток ринкових відносин в економіці України обумовлює 

необхідність адекватної системи інформаційних ресурсів, основним 

джерелом якої слугує бухгалтерський облік.   

Надходження товарів на підприємства торгівлі є початковим етапом 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаним з товарорухом, 

який опосередковано впливає на обсяг реалізації (дохід) і фінансовий 

результат господарської діяльності. 

Торговельна діяльність пов’язана з використанням економічної 

дефініції «товар». Тому, багато науковців та практиків досліджували 

різноманітні аспекти зазначеної дефініції і визначали її сутність (табл.1). 

Таблиця 1. Сутність дефініції “товар” в інформаційних джерелах 

№ Автор Сутність дефініції “товар” 

1 О.Й. Атамас [1, с.185] - це продукт праці, що має вартість і 

розподіляється у суспільстві шляхом обміну 

(купівлі-продажу) 
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2 Ф.Ф. Бутинець [2, с. 

339] 

- це матеріальні цінності, які придбані 

(отримані) і утримуються підприємством з 

метою подальшого продажу; 

- це річ, яка призначена для продажу або 

обміну на інші цінності. Товари формують 

запаси торговельних підприємств 

3 О.І. Коблянська [3, 

с.167] 

- це матеріальні цінності, що придбані 

(отримані) та зберігаються підприємством із 

метою подальшого продажу  

4  П(С)БО 9 «Запаси» [5, 

с.75] 

- це матеріальні цінності, що придбані  

(отримані) та утримуються підприємством з 

метою подальшого продажу 

 

В широкому значенні під товаром розуміють його матеріальну або 

нематеріальну власність, яка реалізується на ринку споживачам. Товаром 

можуть слугувати продукти як фізичної, так і розумової праці, поряд з цим, 

результати послуг, здатність індивіда до праці, земля та її надра – все, що 

наділено споживчою та продажною вартістю і може обмінюватись на гроші 

(інший товар) власником цієї споживчої вартості [2, с.339]. 

У вузькому розумінні під змістом категорії «товар» розуміють продукт 

праці, що визначений для продажу або обміну. 

Взаємозамінні товари – це група товарів, що подібні за якісними і 

технічними характеристиками, функціональним призначенням, 

використанням, ціною та іншими відповідними параметрами таким чином, 

що споживач дійсно замінює або здатний замінити їх у процесі застосування. 

Визначення одиниці бухгалтерського обліку товарів наведено на 

(рис.1). 

 

Вагомим завданням обліку надходження товарів слугує формування 

правильної оцінки при їх придбанні. Слід підкреслити, що відповідно до 

Одиниця бухгалтерського обліку товарів 

Їх найменування Однорідна група (вид) 

Рис. 1. Взаємозв'язок  факторів, що визначають одиницю товарів 

підприємства 



1292 

вимог П(С)БО 9 «Запаси» товари (товарні запаси) зараховуються на баланс 

суб’єкта господарсько-торговельної діяльності при їх придбанні 

(надходженні) за первісною вартістю (собівартістю). 

Підприємства торгівлі придбають товари з ціллю їх подальшої 

реалізації. Проте, в обліку товари можуть відбиватися за купівельною 

вартістю або роздрібними (продажними) цінами. 

Потрібно зауважити, що транспортно-заготівельні витрати 

зачисляються до складу собівартості придбаних товарів на момент їх 

нарахування на основі одержаних первинних документів (шляхових листів, 

актів прийому-передачі тощо), або, в іншому випадку, відображаються 

загальною сумою на окремому субрахунку рахунку товарів. 

На думку проф. Нападовської Л.В., останній варіант, коли 

транспортно-заготівельні витрати, що відносяться до декількох найменувань 

товарів, відображаються загальною сумою на окремому субрахунку з 

подальшим розподілом після закінчення звітного періоду, виявляється 

найбільш придатним для практичної діяльності торговельних підприємств [4, 

с.41].   

Зіпсовані товари або нестачі та наднормативні втрати товарів, що 

виявилися при їх надходженні на підприємство і виникли при їх 

транспортуванні, оцінюють з врахуванням первісної вартості одиниці 

одержаних товарів. Отже, первісна вартість одиниці товару, що надійшли на 

підприємство і за якою відбувається їх відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку, визначається діленням фактичної суми витрат, які 

пов’язані з надходженням однорідних товарів, що поступили однією партією, 

на загальну кількість одержаних товарів. 

Для цілей обліку важливою буде інформація про сферу здійснення 

торговельної діяльності, оскільки такі операції пов’язані із відображенням на 

рахунках бухгалтерського обліку, застосуванням законодавчих норм, а також 

документальним оформленням операцій.  
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Витрати, які не включаються до первісної вартості товарів, що 

надходять на підприємство, а враховуються до витрат періоду, в якому вони 

мали місце, наведені на (рис.2). 

Обрання Україною європейського напрямку розвитку, першим кроком 

якого був вступ держави до Світової організації торгівлі, обумовило 

необхідність реформування галузей економіки та удосконалення 

національного бухгалтерського обліку у відповідності до чинних 

міжнародних стандартів. Враховуючи те, що національні П(С)БО 

ґрунтуються на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), вони мають окремі розбіжності і не є тотожними. Отже, актуальним 

в сучасних умовах є розв’язання проблеми адаптації національної  облікової 

системи до міжнародних параметрів. 

Слід зазначити, що облік і контроль та надходження товарів займає 

важливе місце у системі  управління підприємством в сучасних економічних 

умовах, оскільки від їх ефективного використання безпосередньо залежить 

швидкість обороту вкладеного капіталу та прибуток суб’єкта господарсько-

торговельної діяльності. При цьому визначальним виступає оцінка 

надходження товарів на підприємство.  

Країни зарубіжжя для обліку товарів (товарних запасів) переважно 

застосовують Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) №2 

«Запаси», якій був введений в дію з 1 січня 1976 р. Цей стандарт визначає 

зміст поняття собівартості (початкової вартості) товарів (товарних запасів), а 

також методи оцінки. 
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При надходженні товарних запасів на підприємство їх оцінка за 

національними і міжнародними обліковими стандартами здебільшого 

аналогічна, винятком є елементи витрат, які не враховуються до собівартості. 

Потрібно відмітити, що в умовах нестабільності ринку, яка 

виражається в значних коливаннях цін, оцінка товарів за ціною їх придбання 

не являється об’єктивною. Тому, доцільно розглянути закордонну практику 

обліку, що виробила ефективні методи вирішення наведеної проблеми. З 

ціллю збереження об’єктивності оцінки товарів в умовах цінової 

нестабільності, їх оцінюють за правилом найбільш низької оцінки. Зміст його 

полягає в тому, що товари, які надходять на підприємство оцінюються й 

відображаються за найменш з можливих вартостей: ринковій ціні або 

собівартості. 

Отже, національні облікові стандарти відповідають засадам, 

міжнародних стандартів, проте згідно специфіки національної системи вони 

Витрати, що не включаються до первісної вартості придбаних товарів : 

відсотки за користування позиками, крім товарних запасів, які можуть бути 

кваліфікаційним активом згідно з П(С)БО 31 «Фінансові витрати»; 

витрати на утримання відділів постачання та інших аналогічних служб; 

курсові різниці, які виникають у випадках здійснення розрахунків з 

іноземними постачальниками за одержані товари; 

витрати, що пов’язані з придбанням іноземної валюти для оплати вартості 

товарів, що надходять на підприємство торгівлі; 

понаднормові нестачі і втрати товарів; 

витрати, які пов’язані із збутом товарів; 

 

адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з 

придбанням і доставкою товарі та приведенням їх до придатного стану 

Рис. 2. Витрати, які не включаються до первісної вартості товарів, 

 що надходять на підприємство 
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характеризуються деякими особливостями. Таким чином, є підстави для 

перегляду вимог щодо обліку товарів у напрямку гармонізації П(С)БО та 

МСФЗ. 

Надходження товарів є важливою ділянкою бухгалтерського обліку 

підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю 

основного показника діяльності торговельного підприємства – обсягу 

реалізації товарів (доходу) і фінансових результатів господарської діяльності.    
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Розглянуто та визначено основні теоретичні та практичні проблеми 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту витрат діяльності підприємств 

торгівлі. Окреслено основні напрямки удосконалення організації та 

методики їх обліку, контролю та аналізу. 
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витрати діяльності торговельних підприємств. 

Метою обліку витрат є визначення величини витрат на окрему 

операцію, одиницю продукції, товарів, робіт, послуг. Цей крок необхідний 

при оцінці запасів, прибутку, рівня рентабельності. Крім того, інформація про 

витрати дасть змогу детально проаналізувати структурний рівень витрат, а 

саме: рівень змінних і постійних витрат, рівень релевантності витрат, степінь 

точності та достатності інформації про витрати та ін. Глибина аналізу такої 

інформації дасть змогу коригувати господарську діяльність суб’єкта 

господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Облік витрат - це 

сукупність свідомих дій, спрямованих на відображення операцій постачання, 

виробництва, реалізації, фінансово-інвестиційної діяльності, що 

відбуваються на підприємстві протягом певного періоду, за допомогою їх 

кількісного вимірювання (в натуральних і вартісних показниках), реєстрації, 

групування і аналізу в розрізах, що формують собівартість готової продукції, 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг. 

Головне призначення обліку витрат діяльності підприємства полягає у 

контролі за всіма видами діяльності та управління витратами на їх 

здійснення. 

Метою обліку витрат діяльності підприємства є документальне, 

своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат за їх видами та 

видами діяльності для здійснення контролю за використанням матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. 

Основним нормативним документом, який визначає правові засади 

регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні, є Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». Відповідно до даного закону бухгалтерський 

облік та фінансова звітність ґрунтуються на принципах, одним із яких є 

принцип нарахування та відповідності доходів і витрат. Суть зазначеного 

принципу полягає у тому, що для визначення фінансового результату звітного 
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періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були 

здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати 

відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 

виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів 

[3]. 

Визначення витрат наведено у Національному Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» та у Методичних рекомендаціях щодо формування фінансової 

звітності. 

Згідно із зазначеними вище нормативними актами, витрати – це 

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власниками) [4; 5]. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 

регламентуються вищезазначеними нормативними актами. Так, витрати 

відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів 

або збільшенням зобов’язань [5; 6]. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які 

неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Якщо актив забезпечує отримання економічних вигід протягом кількох 

звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу 

його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними 

періодами [5]. 

За НП(С)БО 16 «Витрати», не визнаються витратами і не включаються 

до звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) платежі за 

договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними 
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договорами на користь комітента, принципала тощо; попередня (авансова) 

оплата запасів, робіт, послуг; погашення отриманих позик; інші зменшення 

активів або збільшення зобов’язань, що не відповідають ознакам, наведеним 

у пункті 6 зазначеного вище положення; витрати, які відображаються 

зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку [6]. 

Сучасний стан вимагає від підприємств активного використання 

новітніх ринкових методів господарювання, що вимагає відповідного обліку і 

контролю витрат діяльності [7]. 

У ст. 14 Податкового кодексу України наводиться визначення витрат 

як суми будь-яких витрат, що здійснюються для провадження господарської 

діяльності платника податку у грошовій, матеріальній чи нематеріальній 

формах, що супроводжуються зменшенням економічних вигод шляхом 

вибуття активів чи збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 

власного капіталу (за винятком змін капіталу власниками у вигляді його 

вилучення або розподілу) [8]. 

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. 

№ 291, синтетичний облік витрат діяльності ведуть на рахунках класу 9 

«Витрати діяльності», а саме: 90 «Собівартість реалізації», 91 

«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 

збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 

«Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток» 

[11]. 

Аналітичний облік витрат діяльності ведуть за видами виробництв, за 

статтями витрат, за видами і типами діяльності, за видами або групами 

продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік 

витрат можна вести за підрозділами підприємства та центрами витрат і 

відповідальності. 
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У фінансовій звітності підприємства витрати діяльності на підставі 

методичних рекомендацій щодо формування фінансової звітності 

відображають у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 

Вищезазначений нормативний акт визначає зміст і форму Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід), а також загальні вимоги до розкриття 

його статей [5]. Тут зазначено правильність визнання витрат та контроль 

порядку їх відображення у звіті. 

У процесі виробництва формуються витрати на виробництво 

продукції, які утворюють виробничу собівартість, а витрати на виробництво і 

збут – повну собівартість продукції. Перелік включених до собівартості 

поточних витрат визначено в Методичних рекомендаціях з планування, 

обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) с підприємств, 

затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 

№ 132. Перелік і склад статей калькуляцій виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг) на підставі зазначеного нормативного акту встановлюється 

підприємством самостійно в наказі про облікову політику [9]. 

Згідно з НП(С)БО 16 «Витрати» до виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг) включаються прямі матеріальні витрати; прямі витрати на 

оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати [6]. 

Класифікація витрат виробництва здійснюється за декількома 

ознаками, а саме: за економічним змістом, за калькуляційними статтями, за 

способом включення до собівартості тощо [8]. 

Витрати, що включаються до собівартості продукції, групуються за 

економічним змістом за наступними елементами: матеріальні витрати (за 

винятком вартості зворотних відходів); витрати на оплату праці; відрахування 

на соціальні заходи; амортизацію основних засобів; інші витрати. 

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), можуть 

групуватись за такими статтями калькуляції (типовими для більшості 

підприємств): сировина та матеріали; паливо й енергія на технологічні 

потреби; куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи та послуги 
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виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій; зворотні 

відходи (вираховуються); основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; 

відрахування на соціальні заходи; витрати, пов’язані з підготовкою та 

освоєнням виробництва продукції; відшкодування зносу спеціальних 

інструментів і пристосувань цільового призначення та інші спеціальні 

витрати; витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання; 

загальновиробничі витрати. 

Сума перших статей 1-10 становить технологічну собівартість, сума 

всіх 11 статей – виробничу собівартість виготовленої продукції. 

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі 

та непрямі. Прямими називаються ті витрати, які безпосередньо можуть бути 

віднесені до конкретного об’єкта витрат і включені до собівартості продукції 

(робіт, послуг). 

Непрямі витрати – це витрати, що не можуть бути віднесені 

безпосередньо до певного об’єкта економічно можливим шляхом. Такі 

витрати відносяться до вирощування багатьох культур, кількох груп тварин, 

виконання різних робіт. 

Для включення до собівартості ці витрати необхідно попередньо 

розподілити між об’єктами обліку. Тому на практиці їх часто називають тими, 

що розподіляються, а згідно з НП(С)БО 16 «Витрати» – 

загальновиробничими витратами [6]. 

Відповідно до Н(С)БО 16 «Витрати» витратами, пов’язаними з 

операційною діяльністю, які не включаються до собівартості продукції (робіт, 

послуг), а відносяться до витрат діяльності і списуються на фінансовий 

результат, є адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні 

витрати. 

Зазначимо, що метою аудиту обліку витрат діяльності торговельного 

підприємства є встановлення достовірності первинних даних щодо 

накопичення та списання витрат діяльності, повноти та своєчасності 

відображення первинних даних у зведених документах та облікових 
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регістрах, правильності ведення обліку витрат діяльності та його 

відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо 

витрат діяльності, наведеної у звітності господарського суб’єкта. 

Предметом аудиту операцій з обліку витрат діяльності торговельного 

підприємства є господарські процеси й операції, пов’язані з накопиченням і 

списанням витрат, а також відносини, що виникають при цьому в середині 

підприємства і за його межами. 

Відсутність у підприємства бухгалтерського обліку виробничих 

витрат і калькулювання собівартості продукції порушує принцип нарахування 

та відповідності доходів і витрат. Без калькуляції фактичної собівартості 

випущеної продукції неможливо: по-перше, вести аналітичний складський 

облік готової продукції; по-друге, визначати фактичну собівартість 

реалізованої продукції і виявляти фінансові результати; по-третє, здійснювати 

аналіз собівартості продукції по статтях, виробам, виявляти причини 

допущеної перевитрати; по-четверте, відображати внутрішні резерви які має 

підприємство. 

Список використаних джерел: 

1. Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в 

сільському господарстві України: наукова доповідь на Міжнар. наук-практ. 

конф. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту 24-25 вересня 2009 р. / Г.Г. 

Кірейцев. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 32 с. 

2. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, 

Л.П. Сук. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с. 

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями) 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] / Офіційний 

сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 



1302 

5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності № 433 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Яцюк Н.Л. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат 

діяльності / Н.Л. Яцюк // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції 

«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та фінансова безпека 

підприємств аграрного сектора економіки України» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.mnau.edu.ua/ua/. 

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (зі змінами 

та доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

9. Методичні рекомендації планування, обліку і калькулювання 

собівартості товарів (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств № 

132 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

10. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної 

Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 

21.12.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

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

організацій від 21.12.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями) 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 



1303 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

13. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм 

регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських 

підприємств від 04.06.2009 р. № 390 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

14. Наказ про примітки до фінансової звітності [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

15. Закон України «Про аудиторську діяльність» [Електронний ресурс] 

/ Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

16. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] / Офіційний 

сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

 

 

УДК 23.15 

Шевченко О. С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЛІВЕРИДЖ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

В статті виявлено проблеми розробки механізму управління фінансовим 

важелем та рентабельністю капіталу підприємства. Визначено чинники 

ефективного управління можливими ризиками залучення позикового 

капіталу. Розроблено механізм управління фінансовим важелем і 

рентабельністю капіталу підприємства.  

Ключові слова: капітал, рентабельність, фінансовий леверидж, залучений 

капітал, ставка кредиту, фінансовий важель.  

Стрімкий розвиток ринкових відносин, випереджаючий розвиток технологій 

стимулює українські підприємства розробляти стратегічні плани 
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господарської діяльності, нарощувати обсяги власного виробництва товарів 

чи послуг. А найефективнішим способом розширення кордонів власної 

діяльності є залучення позикового капіталу, яке супроводжується низкою 

ризиків. Метою дослідження є розгляд сучасних механізмів управління 

фінансовим важелем та рентабельністю капіталу підприємства, вміле 

застосування яких сприятиме нарощуванню ресурсного потенціалу 

підприємства, підвищенню рентабельності власного капіталу. Результати 

дослідження Вивченню проблем оцінки ризику пов’язаного зі структурою 

капіталу підприємства приділяли значну увагу Франко Модільяні і Мертон 

Міллер. Так, ці економісти у своїй статті, що у 1958 році опублікувалася у 

журналі «American Economic Review», взяли під сумнів прийняту істину, що 

«фінансова залежність збільшує загальну вартість фірм і призводить до 

збільшення прибутку на власний капітал». Загальновідомо, що є два види 

джерел утворення коштів фірми: внутрішні (власний капітал) та зовнішні 

(залучений капітал). Модільяні і Міллер спрощують цю схему вкрай, 

вважаючи, що весь власний капітал представлений звичайними акціями, 

ринкова вартість яких дорівнює P.S, а весь залучений капітал представлений 

облігаціями, ринкова вартість яких дорівнює D. Тоді ринкова вартість фірми 

по Модільяні – Міллеру дорівнює сумі P.S та D. На сучасному етапі 

дослідженням проблем оцінки ризику структури капіталу займаються такі 

вчені, як І. Бланк, О. Стоянова, В. Федоров та 1304н.. І. Бланк, О. Стоянова 

більшою мірою звертають свою увагу на фінансовий ризик, з яким пов’язана 

ймовірність невиконання підприємством своїх фінансових зобов’язань перед 

партнерами в результаті використання позикових коштів. Так, дослідники 

виділяють дві групи фінансових ризиків: фінансово-кредитні та фінансово-

інвестиційні. Оцінка ризику здійснюється виходячи з аналізу ефективності 

використання коштів підприємства. О. Стоянова рекомендує 

використовувати такі три основні показники, як ефект фінансового важеля, 

силу впливу фінансового важеля, силу впливу операційного важеля [1, с.155]. 

Фінансова стійкість підприємства залежить від ефективного управління 
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фінансовими ресурсами і визначається оптимальною збалансованою 

структурою активів, оптимальним співвідношенням власних і залучених 

коштів. Оцінювання стану фінансової стійкості дозволяє засновникам 

підприємства, керівництву, діловим партнерам, банкам визначити фінансові 

можливості підприємства в майбутньому. При цьому керівництво та 

засновників цікавлять можливості зростання рентабельності підприємства, а 

саме підвищення рентабельності власного капіталу, так як інвестування 

капіталу в діяльність будь-якого підприємства має на меті отримання 

прибутку, його нарощування. Існує чимало концепцій фінансового 

менеджменту. Однак фундаментальною являється концепція компромісу між 

ризиком та доходністю. Зміст цієї концепції полягає в тому, що отримання 

будь-якого доходу в бізнесі практично завжди пов’язане з ризиком, при чому 

залежність між ними прямо пропорційна. У той же час можливі і такі 

ситуації, коли максимізація доходу повинна бути пов’язана з мінімізацією 

ризику. При цьому важливо пам’ятати, що очікуваний дохід зростає разом із 

ризиком збитку. Ризик – це певна невизначеність. Низький рівень ризику 

пов’язаний з низьким рівнем можливої прибутковості, високий рівень ризику 

– пов’язаний з високою потенційною прибутковістю. Простішими словами, 

інвестований капітал може приносити високий дохід тільки у випадку 

високого ризику збитку. Залучення позикового капіталу сприяє одержанню 

додаткового прибутку на одиницю власного капіталу і для поповнення бази 

власного капіталу. Уважно контролюючи співвідношення власного і 

позикового капіталу менеджери підприємства можуть управляти фінансовим 

ризиком, при чому на свою користь, якщо уміло керувати цими фінансовими 

ризиками. Фінансовий ризик є додатковим ризиком, що поширюється на 

акціонерів як результат рішення підприємства використовувати позиковий 

капітал чи ні. Важливо розуміти, що фінансування за рахунок позикового 

капіталу вигідно для підприємства до певної межі. Підприємство не змогло б 

отримати такого значного обсягу чистого прибутку на одну акцію, якби 

залучало капітал створений за рахунок випуску акцій. Проте чим більший 
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позиковий капітал має підприємство в структурі загального капіталу, тим 

вищим є фінансовий ризик. Адже чим більше підприємство бере в борг, тим 

більше в нього фіксованих фінансових витрат і тим вища небезпека 

виникнення неплатоспроможності з приводу покриття власних запозичень. 

Кількісне оцінювання ризику та усіх можливих факторів, що зумовлюють 

його, здійснюється шляхом аналізу чутливості прибутку та змін його 

величини. Така чутливість прибутку до найменших коливань, спровокованих 

і непередбачуваних, в економічному середовищі підприємства і називається 

левериджем, або важелем. Для зручності використовуватимемо надалі 

поняття леверидж, а не важіль. Даний термін запозичений в американців і 

широко використовується вітчизняними фінансовими аналітиками. У 

Великій Британії використовують термін «gearing». В економіці таке саме 

явище трактує термін «леверидж», що уособлює фактор, незначна зміна 

якого може призвести до значних змін результативного показника. У 

фінансовій сфері поняття «леверидж» - це використання постійних 

операційних та постійних фінансових витрат з метою збільшення 

прибутковості підприємства. Витрати поділяються на постійні операційні та 

постійні фінансові, так і леверидж виокремлюють операційний та 

фінансовий. Обидва типи левериджу включають як ризик банкрутства, так і 

мінливість отримання прибутку. Операційний леверидж (operating leverage) 

утворюється за рахунок використання підприємством постійних операційних 

витрат. Фінансовий леверидж (financial leverage) виникає у випадку 

використання підприємством позичкових засобів фінансування. Плата за 

такими позиками вважається постійною, адже дійсно відсотки за 

користуванням кредиту визначаються конкретними умовами кредитного 

договору для підприємства. Фінансовий леверидж має місце, коли 

підприємство залучає позичковий капітал. Таким чином, за рахунок 

новостворених короткострокових та довгострокових зобов’язань 

підприємство підвищує ефективність використання власного капіталу. 

Операційний леверидж визначається оцінюванням взаємозв’язку між 
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виручкою і прибутком до сплати відсотків та податків. Сила дії операційного 

левериджу полягає в тому, що будь-яка зміна виручки тягне за собою більш 

значну зміну прибутку до сплати відсотків та податків. Це зумовлено тим, що 

у підприємства наявні операційні постійні витрати, що не змінюються, або 

майже не змінюються, і які в будь-якому випадку треба буде покривати. І 

чим більшою загалом буде виручка від реалізації, тим відповідно більше 

залишатиметься прибутку після покриття постійних операційних витрат. 

Наочним прикладом дії операційного левериджу може слугувати наступна 

ситуація: розглянемо діяльність пов’язану з авіаперевезеннями, там значна 

частина сукупних витрат є постійними і після досягнення точки 

беззбитковості кожний додатковий пасажир, по суті, є для авіакомпанії 

прибутком до сплати відсотків та податків. Водночас навіть невеликий спад у 

попиті може призвести до великого спаду у поточних прибутках. Зазвичай 

фінансовий леверидж застосовують за рішенням керівництва. Від 

підприємства взагалі не вимагається, щоб воно фінансувало свої інвестиції за 

допомогою позичкового капіталу. Існує дві концепції фінансового 

левериджу: американська та європейська. За американською концепцією сила 

дії фінансового левериджу визначається оцінюванням взаємозв’язку між 

чистим прибутком і величиною прибутку до сплати відсотків і податків. За 

європейською концепцією сила дії фінансового левериджу визначається 

зростанням рентабельності власного капіталу внаслідок залучення 

позичкового капіталу. Такий спосіб розрахунку широко використовується в 

країнах континентальної Європи (Франція, Німеччина). Диференціал 

фінансового левериджу (різницю між рентабельністю активів та ставкою 

відсотка за кредити) є найвагомішою умовою, що формує позитивний ефект 

фінансового левериджу. Цей ефект виявляється тільки в тому випадку, якщо 

рівень валового прибутку, що утворюється активами підприємства, тобто 

рентабельність активів перевищує середній розмір відсотка за користування 

кредитними ресурсами. Тобто позитивний ефект фінансового левериджу 

створюється, якщо величина диференціалу фінансового левериджу набуває 
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позитивного значення. І чим вище позитивне значення диференціалу 

фінансового левериджу, тим вищим буде його ефект за інших рівних умов. 

При негативному значенні диференціалу фінансового левериджу 

використання підприємством залученого капіталу дає негативний ефект, 

тобто спричиняє втрати. Це пов’язано з тим, що і коефіцієнт валової 

рентабельності активів (КВРа), і середня відсоткова ставка за кредит (СВК) є 

відносними показниками. Перший показує скільки грошових одиниць 

валового прибутку генерує кожна гривня активів підприємства. Другий – 

скільки грошових одиниць виплачується за кожну гривню позикових коштів 

у формі банківських кредитів. Якщо КВРа більший, ніж СВК – то кредити 

генерують прибуток на власний капітал; якщо КВРА менше, ніж СВК – то 

навпаки: використання кредитів приносять збитки на власний капітал. 

Коефіцієнт фінансового левериджу є тим важелем, який генерує позитивний 

або негативний ефект, що отримується за рахунок відповідного значення 

його диференціала. При позитивному значенні диференціала будь-який 

приріст коефіцієнта фінансового левериджу буде мультиплікувати ще 

більший приріст коефіцієнта рентабельності власного капіталу, а при 

негативному значенні диференціала приріст коефіцієнта фінансового 

левериджу буде призводити до ще більшого темпу зниження коефіцієнта 

рентабельності власного капіталу [2, с.120]. Однак необхідно усвідомити 

глибокий зв’язок між диференціалом і плечем фінансового левериджу 

(відношення залученого капіталу до власного). У процесі підвищення частки 

позикового капіталу знижується рівень фінансової стійкості підприємства, 

що зумовлює збільшення ризику його банкрутства. Це змушує кредиторів 

збільшувати рівень кредитної ставки. А це збільшує середню розрахункову 

ставку відсотка, що при незмінному рівні економічної рентабельності активів 

веде до зменшення диференціала. При високому значенні плеча фінансового 

важеля його диференціал може звестися до нуля, і в цьому випадку 

використання позикового капіталу не дасть приросту рентабельності 

власного капіталу. При негативному значенні диференціала рентабельність 
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власного капіталу знизиться, бо частину прибутку, генерованою власним 

капіталом, доведеться перераховувати на обслуговування кредиту за 

високими відсотковими ставками. Отже, залучення додаткового позикового 

капіталу доцільно лише за умови, що справжній рівень економічної 

рентабельності підприємства перевищує вартість позикових коштів. 

Розрахунки фінансового важеля дають можливість: 1) визначити безпечні 

обсяги позикових коштів; 2) розрахувати допустимі умови кредитування; 3) 

спростити податковий тягар підприємства. Необхідно відзначити, що західні 

економісти вважають оптимальним значення фінансового левериджу на рівні 

30-50%. На їх думку, якщо кредит приносить менше 30% додаткового 

прибутку, то залучення таких кредитів не є оптимальним рішенням. В той же 

час при значенні більше 50% - у компанії підвищуються фінансові ризики [3, 

с.1]. Позиковий капітал залучається інвесторами, власниками підприємств з 

метою отримання більшої суми коштів, ніж на даний момент вони володіють 

і вкладають. А підвищення рентабельності власного капіталу може мати 

місце лише у тому випадку, коли рентабельність активів більше середнього 

рівня фінансових витрат, які пов’язані із залученням кредитних ресурсів чи 

інших запозичень. Говорять, що коли сила дії фінансового левериджу є 

позитивною, тоді рентабельність активів менше рентабельності власного 

капіталу, і вартість позикових коштів є низькою. Якщо сила дії фінансового 

левериджу негативна, то рентабельність активів більша від рентабельності 

власного капіталу, і відповідно вартість позикових коштів є високою. 

Дослідивши і прорахувавши існуючу ситуацію стану активів та пасивів 

підприємства, керівники і менеджери можуть прийняти ті чи інші рішення 

щодо доцільності залучення позикового капіталу для одержання додаткового 

прибутку на одиницю власного капіталу. Уважно контролюючи 

співвідношення власного і позикового капіталу менеджери чи керівники 

можуть управляти фінансовим ризиком, діючи на свою користь, звісно ж 

якщо уміло керувати такими фінансовими ризиками.  
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Шостаківська Ю.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрито зміст поняття діагностики та ефективності 

діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність проведення 

діагностики та ефективності діяльності підприємства. Визначено основні 

напрями проведення діагностики ефективності діяльності. 

Систематизовано показники в розрізі окремих напрямів проведення 

діагностики ефективності діяльності.  

Ключові слова: діагностика, ефективність діяльності, економічна 

ефективність, рентабельність, оборотність.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Забезпечення успішного розвитку 

підприємств та збільшення їх економічних вигод вимагає здійснення 

постійного моніторингу за результатами діяльності. У цьому аспекті зростає 

роль діагностики як передумови формування висновків та розробки 

стратегічних програм підприємства. Результати діагностики служать базою 

для виявлення чинників впливу на показники діяльності підприємства та 

прийняття управлінських рішень. Важливість діагностики та її результатів 
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проявляється у тому, що фінансові менеджери повинні швидко реагувати на 

будь-які зміни внутрішнього та зовнішнього середовища і приймати 

ефективні рішення. Однак без уявлення про об’єкт існує значна маса загроз 

для подальшого розвитку підприємства. За допомогою діагностики існує 

можливість виявлення симптомів кризи та розробки напрямів її подолання. 

Одним із вагомих напрямів проведення діагностики підприємства є 

ефективність діяльності, оскільки показники, що покладені в її основу 

дозволяють виявити настільки доцільно використовуються ресурси 

підприємства та показують співвідношення фінансових результатів із 

затратами на їх отримання. В цілому проведення діагностики ефективності 

діяльності необхідно з позиції того, що її результати цікавлять власників, 

потенційних інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених осіб і 

відображають реальний стан об’єкта досліджень: загрози та можливості. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених економістів дозволило 

побачити, що в економічній літературі запропоновано безліч концептуальних 

підходів до трактування сутності ефективності діяльності підприємства та 

оцінки ефективності господарської діяльності. Питання аналізу й оцінки 

ефективності діяльності підприємств досліджували в своїх працях такі 

зарубіжні учені-економісти, як Б.Плишевський [1], Р.Солоу [2], А.Анчишкін 

[3], П.Почкін [4], П. Хейне [5], А. Азриилян [6] та ін. Теоретичні та 

методологічні аспекти діагностики ефективності господарської діяльності 

підприємств в розрізі окремих напрямів знайшли відображення в працях 

таких вітчизняних вчених-економістів, як Т.С. Голубєва [7], О.О. Канцуров, 

Т.Ф. Касянчук, О.І. Макаренко, І.А. Маркіна, В.В. Прядко, Є.М. Сич, А.М. 

Турило, Л.В. Фролова, Т.В. Якимчук. Водночас відсутньою є методика 

діагностики ефективності діяльності підприємства, яка б дозволила б 

розгорнутому вигляді оцінити прибутковість підприємства та виявити ті 

напрями роботи, що є нерентабельними та збитковими для суб’єкта 

господарювання. Цілі статті. Основною метою написання статті є розробка 
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методичних підходів до діагностики ефективності діяльності підприємства, 

на основі системи показників, результати якої дозволять приймати чіткі та 

обґрунтовані управлінські рішення на підприємстві. Виклад основного 

матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Діагностика підприємства відіграє важливу роль як у процесі 

поточного контролю за діяльність так і дає можливість оперувати 

необхідною інформацією для залучення власних, кредитних коштів та 

формує загальну базу економічних даних про об’єкт дослідження. У 

перекладі з давньогрецької діагностика трактується як розпізнавання [17]. 

Поняття «діагностика» є похідним від слова діагноз, що в медичній практиці 

відображає загальну інформацію про стан здоров’я пацієнта на підставі 

проведених медичних оглядів та обстежень. Це дає стверджувати, що 

діагностика – це процес отримання, систематизації та відображення 

інформації про стан об’єкта досліджень. При цьому діагностика 

підприємства – це розпізнавання його кризових явищ на підставі 

встановлених закономірностей, змін та виявлених залежностей. Процес 

діагностики передбачає розрахунок та оцінку показників, які дозволяють 

отримати інформацію, яка цікавить особу яка її проводить. Діагностика може 

здійснюватись за різними напрямами, залежно від її мети. Так одним із 

вагомим напрямів є діагностика ефективності діяльності. В економічної 

теорії присутніми є такі поняття як ефект і ефективність. Ці поняття є 

суміжними і взаємопов’язаними, оскільки ефект відображає позитивний чи 

негативний фінансовий результат, тобто прибуток чи збиток, а ефективність 

співвідношення ефекту до витрат на його отримання. Ефект ще розуміється 

як результат, а ефективність – як результативність. Однак такі поняття як 

результат та результативність зустрічаються дуже рідко, переважно 

застосовується визначення ефекту та ефективності. В економічному словнику 

А.Н. Азрииляна зазначається, що ефективність – це здатність давати ефект, 

справляти вплив, а економічна ефективність підприємства – це 

найважливіший оцінний показник результативності діяльності підприємств, 
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який являє собою зіставлення результатів такої діяльності [6]. У працях І.А. 

Бланка ефективність визначається як відношення показників результату 

(ефекту) і витрат (суми ресурсів), що використовуються для його досягнення. 

В економічній енциклопедії С.В. Мочерного ефективність розглядається як 

здатність приносити ефект. В фінансовому словнику О.Г. Загороднього 

зазначається, що ефективність – це здатність забезпечувати результативність 

(ефект) процесу, проекту і т.д., яку вимірюють як відношення ефекту 

(результату) до виплат, що забезпечили цей результат». Є.М. Сич визначає, 

що ефект та результат сприймаються як терміни з тотожними значеннями, а 

ефективність являє собою оцінку результату діяльності з урахуванням 

витрат, які забезпечили отримання. Т.В. Якимчук зазначає, що економічна 

ефективність підприємства відображає не лише раціональність споживання 

виробничих ресурсів, а й показує роль підприємства у розвитку економіки 

країни в цілому. Ефективність є порівняльною оцінкою результату 

діяльності, що відображає не тільки її здатність забезпечити економічне 

зростання, а й можливість стимулювати прогресивні структурно-якісні зміни. 

В цілому ефективність діяльності підприємства – це ступінь досягнення 

поставлених цілей, що відбиває оптимальне поєднання затрат і результатів 

діяльності. І.А. Маркіна досліджуючи основні аспекти управління 

ефективністю діяльності підприємства розрізняє три види ефективності 

підприємства залежно від мети: потрібнісну, результативну та витратну. 

Згідно до цього, потрібнісна виражає відношення цілей до потреб, ідеалів і 

норма. Результативна показує відношення досягнутого результату до 

намічених цілей, а витратна відображається у вигляді відношення досягнутих 

результатів до витрат. Аналіз літературних джерел дозволив виявити, що 

існує безліч підходів до діагностики ефективності діяльності підприємства. 

Так І.Н. Герчикова пропонує визначати ефективність щодо реальних затрат у 

процесі виробництва. При цьому основними показниками є рентабельність 

активів, власного та позикового капіталу. А.Д. Шеремет і Р.С. Сайфулін 

пропонують визначати ефективність авансованих ресурсів і ефективність 
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спожитих ресурсів, а також оборотність і рентабельність коштів або їх 

джерел. І.О. Макаренко пропонує визначати економічну ефективність за 

допомогою наступних показників: матеріаломісткість продукції, 

фондовіддача, термін окупності капітальних вкладень, продуктивність праці, 

рентабельність підприємства. Матеріаломісткість продукції відображає 

економічну ефективність використання матеріальних ресурсів. Фондовіддача 

характеризує ступінь ефективності використання основних засобів. 

Ефективність використання капітальних вкладень відображає термін 

окупності капітальних вкладень. Економічна ефективність персоналу 

виражається за допомогою показника продуктивності праці. Економічна 

ефективність підприємства в цілому оцінюється показником рентабельності 

підприємства. Також окремо розглядаються показники екологічної 

ефективності підприємства. Основними серед яких є допустимі норми 

забруднення навколишнього середовища, коефіцієнти виходу готової 

продукції із початкової сировини, витрати на проведення природоохоронних 

заходів. Основним показником, що виражає ефективність бізнесу є 

рентабельність. Однак, враховуючи ту позицію, що ефективність охоплює 

різні сфери діяльності підприємства виникає необхідність розробки 

сукупності показників, які б відображали досягнення поставлених цілей 

щодо кожної складової. Для цього нами пропонується здійснювати 

діагностику ефективності діяльності за наступними напрямами: 

використання наявних ресурсів; виробнича діяльність; операційна, 

інвестиційна діяльність; оборотні та необоротні активи; 

зовнішньоекономічна діяльність. В цілому процес діагностики ефективності 

діяльності підприємства повинен здійснюватись у певній послідовності. Для 

цього виокремлено наступні етапи: 1) визначення цілей діагностики; 2) збір 

інформації; 3) підбір методів діагностики; 4) розрахунок показників, що 

характеризують ефективність використання наявних ресурсів, виробничої, 

операційної, інвестиційної діяльності, оборотних і необоротних активів та 

зовнішньоекономічної діяльності; 5) формування узагальнюючих висновків 
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щодо окремих показників діагностики; 6) виявлення резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства; 7) розробка управлінських рішень. 

Основним етапом діагностики ефективності діяльності вибір системи 

показників за якими буде проводитись діагностика ефективності діяльності. 

Розрахунок показників ефективності використання наявних ресурсів 

дозволяє виявити, наскільки ефективно використовуються наявні ресурси і 

прийняти управлінське рішення, щодо раціонального їх споживання. 

Основним резервом підвищення економічної ефективності діяльності є 

раціональне формування, відтворення та ефективне використання ресурсного 

потенціалу підприємства. Основними напрямками підвищення ефективності 

використання матеріальних ресурсів є: 1) підвищення оборотності оборотних 

активів; 2) зменшення матеріальних витрат на одиницю продукції; 3) 

закупівля сировини за дешевшими цінами; 4) активізація маркетингових 

заходів та прискорення товарообороту; 5) закупівля сировини і матеріалів 

оптимальними партіями; 6) формування обсягів запасів матеріалів, що 

відповідають потребам і нормативам; 7) активізація автоматизованих 

виробничих процесів. Підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів потребує: формування раціональної структури та складу 

працівників, перегляд та зменшення витрачання на оплату праці 

невиробничих працівників, зменшення витрат на оплату праці в собівартості 

одиниці продукції, звільнення працівників, які дублюють функції один 

одного, розробка мотивуючих схем оплати праці. Вагому роль у забезпеченні 

високих результатів діяльності відіграють фінансові ресурси. Структура 

фінансових ресурсів впливає на фінансову стійкість підприємства, а ціна їх 

залучення визначає розмір кінцевого фінансового результату діяльності 

підприємства. У процесі діагностики визначається настільки ефективно 

використовуються власні, залучені та позичені кошти і приймається рішення 

щодо зменшення одних чи збільшення інших джерел фінансування 

підприємства. Управлінськими рішеннями в напрямку підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів є: зменшення позикового 
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капіталу; вкладення позикових коштів у високоприбуткові інвестиційні 

проекти; збільшення грошових надходжень інвестиційної діяльності; 

збільшення виручки від реалізації продукції; збільшення чистого прибутку; 

зменшення витрачань, які не забезпечують підприємству доходів; зменшення 

витрачань на сплату відсотків за позиковими коштами; вкладення грошових 

коштів у швидкоокупні інвестиційні проекти та навпаки їх відволікання із 

проектів, яків мають тривалий термін окупності Діагностика ефективності 

виробничої діяльності проводиться за низкою показників, що відображають 

настільки прибутковим є виробництво та реалізація товарної продукції. 

Основними показниками ефективності виробничої діяльності є 

рентабельність 5 виробництва всієї продукції, рентабельність виробництва 

реалізованої продукції, рентабельність реалізованої продукції. 

Рентабельність виробництва всієї продукції показує скільки копійок 

прибутку, одержаного в ціні одиниці продукції, припадає на 1 гривню 

виробничої собівартості одиниці продукції. бутковість витрачання на 

виробництво товарної продукції. Збільшення показників рентабельності 

свідчитиме про покращення ефективності, однак зменшення показників в 

динаміці потребує розробки управлінських задач щодо зменшення витрат: 

змінних витрат на одиницю продукції, постійних, наднормативних та 

постійних нерозподілених витрат. Основним джерелом доходів та прибутку 

підприємства є операційна діяльність. Однак за обсягами витрачання та 

надходження вагоме місце належить інвестиційні діяльності, що пов’язана із 

придбанням (створенням) та продажем основних засобів, нематеріальних 

активів та фінансових інвестицій. Основними джерелами інформації для 

оцінки ефективності операційної та інвестиційної діяльності є Звіт про 

фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Примітки до 

фінансової звітності. У процесі діагностики ефективності операційної та 

інвестиційної діяльності визначаються резерви та фактори впливу. З метою 

підвищення показників ефективності реалізації операційної та інвестиційної 

діяльності необхідним є: збільшення прибутку від реалізації; зниження 



1317 

собівартості реалізованої продукції; зменшення адміністративних витрат; 

зменшення витрат на збут; збільшення доходів від іншої операційної 

діяльності; зменшення витрат від іншої операційної діяльності; збільшення 

чистого прибутку; зменшення витрат на інвестиційну та фінансову 

діяльність; зменшення витрачання на придбання запасів, які не 

використовуються у виробництві в поточному році; зменшення витрачання 

на сплату податків; зменшення витрачання оплату праці; зменшення 

витрачання на послуги рекламних, консалтингових та інших агентств; 

витрачання на інвестиції, які вже в поточному році забезпечуватимуть 

надходження; вкладення в інвестиційні проекти із коротким терміном 

окупності; реалізація неприбуткових фінансових інвестицій; продаж 

основних засобів, які не використовуються у виробничій діяльності 

підприємства. Ефективність використання майна підприємства визначається 

за допомогою показників використання оборотних та необоротних активів. 

Основними показниками у процесі діагностики ефективності використання 

необоротних активів є рентабельність необоротних активів, фондовіддача, 

фондомісткість, рентабельність основних засобів, рентабельність 

довгострокових фінансових активів. Діагностика ефективності споживання 

на підприємстві оборотних активів передбачає розрахунок та оцінку 

показників: рентабельність оборотних активів, коефіцієнт оборотності 

оборотних засобів, коефіцієнт ефективності використання оборотних активів. 

Результати діагностики оборотних та необоротних активів дозволяють 

виявляти резерви підвищення ефективності їх використання та на основі 

цього приймати управлінські рішення наступного змісту: зменшення 

пасивної частки основних засобів; заміна зношених основних засобів; 

введення нових основних засобів із меншими затратами енергетичних та 

матеріальних ресурсів; продаж нерентабельних довгострокових фінансових 

інвестицій; реструктуризація довгострокової дебіторської заборгованості; 

прискорення процесу переведення основних засобів із незавершених 

капітальних інвестицій в склад виробничих основних засобів; здача в оренду 
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основних засобів, що не приймають участі в діяльності підприємства; пошук 

альтернативних напрямів здійснення фінансових вкладень; прискорення 

оборотності оборотних активів; підвищення рентабельності оборотних 

активів; мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання; 

оптимізація запасів сировини і незавершеного виробництва; скорочення 

тривалості виробничого циклу; поліпшення організації матеріально-

технічного забезпечення; прискорення реалізації товарної продукції; 

зменшення надлишку оборотних активів; реструктуризація дебіторської 

заборгованості; зменшення грошових коштів в касі та рахунках в банку, з 

метою зменшення ризику їх знецінення; створення обсягів запасів сировини 

у відповідності до встановлених нормативів. Діагностика ефективності 

використання оборотних та необоротних активів дозволяє виявити прогалини 

в діяльності підприємства, щодо забезпечення раціонального та 

оптимального завантаження ресурсного потенціалу. Наступним напрямом 

діагностики ефективності діяльності підприємства є зовнішньоекономічна 

діяльність. Її результати показують настільки експортно-імпортні операції 

забезпечують підприємству прибутковість. Під ефективністю 

зовнішньоекономічної діяльності в узагальненому вигляді розуміють 

співвідношення сукупності затрат і доходів від цієї діяльності. Основними 

показниками, що відображають ефективність експорту є економічна 

ефективність експорту та рентабельність експортних операцій Економічна 

ефективність експортних операцій визначається відношенням прибутку, 

отриманого при здійсненні експорту до витрат на виробництво та реалізацію 

продукції за кордон (страхування, мито, збори, транспортування, реклама). 

Ефективність імпортних операцій знижується, коли відбувається девальвація 

національної грошової одиниці, і навпаки підвищується в результаті 

ревальвації національної грошової одиниці. Щодо ефективності експортних 

операцій, то варто говорити, що девальвація національної валюти сприяє 

підвищенню ефективності експорту, і навпаки ревальвація знижує 

ефективність. В цілому проведення діагностики ефективності діяльності за 
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окресленими напрямками дозволить виявити, ті сфери діяльності, які є 

збитковими і потребують прийняття рішень та проведення певних заходів. 

Результати діагностики дадуть змогу обґрунтувати прийняте управлінське 

рішення і вивести підприємство на більш вищий рівень економічно розвитку. 

Висновки. Розрахунок показників ефективності діяльності підприємства є 

одним із етапів проведення діагностики. Результати діагностики дозволяють 

виявляти настільки швидко можуть бути відшкодовані кошти вкладені в 

підприємство та прибутковість окремих видів діяльності. Це дозволяє 

приймати рішення про відволікання коштів із одної сфери та їх спрямування 

в іншу ділянку роботи підприємства. Запропоновано у процесі діагностики 

ефективності діяльності підприємства визначати показники, що 

відображають ефективність використання фінансових, матеріальних та 

трудових ресурсів, оборотних та необоротних активів, а також ефективність 

здійснення операційної, інвестиційної, виробничої та зовнішньоекономічної 

діяльності. Достовірна інформація, що буде отримана в результаті 

діагностики слугуватиме підґрунтям для ефективної роботи підприємства та 

визначення раціональних шляхів підвищення прибутковості, що є запорукою 

економічного розвитку регіону та країни в цілому.  
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ТОВАРНІ ЗАПАСИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА  

Різноманітні методи оцінки товарних запасів мають свої переваги та 

недоліки, тому дуже важливо вибрати той метод, за яким можна 

найточніше провести оцінку товарних запасів, залежно від діяльності 

підприємства. У зв'язку з цим виникає ряд проблем в організації управління 

товарними запасами та їхнього облікового забезпечення.  

Ключові слова: товарні запаси, первісна вартість, оцінка, оборотні активи, 

методи оцінки, облікове забезпечення. 

Механізм ефективного використання товарних запасів підприємства 

викликає інтерес у теоретиків і практиків облікової справи. В умовах 

переходу до ринкових методів хазяйнування  по-новому осмислюється роль 

оборотних активів в управлінні підприємницькою діяльністю суб’єкта 

господарювання. Облік виконує важливу роль в інформаційно-аналітичному 

забезпеченні процесу управління підприємством, тому що являється базою 

для формування управлінської звітності, а тому є підставою для прийняття 

управлінських рішень. 

Створення системи управління товарними запасами підприємства, 

шляхом поєднання  обліку, контролю та аналізу ефективності їх 

використання набуває дедалі більшої актуальності для підвищення 

результативності функціонування суб’єкта господарювання. 

Облікове забезпечення повинне створювати можливості прийняття 

тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо товарних запасів 

підприємства, а це можливо тільки  за умови правильного ведення 

бухгалтерського обліку.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування ролі, сутності та змісту 

товарних запасів в господарській діяльності підприємства, існуючої 

методики їх обліку. 
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У зарубіжній і вітчизняній літературі приділяють значну увагу обліку  

підприємства, їх оцінці, яка впливає на фінансово – господарські результати 

діяльності суб’єкта господарювання. Зазначені питання розглянуто у працях 

таких учених, як Х. Андерсон, О.А. Бурбело, Н.О. Власова, А.П. Гречан,        

Д. Колдуелл, С. Колотуха, А.Смітта ін. 

В умовах формування ринкових відносин, зміни в управлінні 

економікою України зумовлюють потребу у підвищенні ефективності 

діяльності підприємств. Зазначене вимагає застосування принципово нових 

моделей управління суб’єктами господарювання, які ґрунтуються на 

саморегулюючих ринкових відносинах та різноманітності форм власності. 

Проблема ефективного використання матеріальних ресурсів у повній мірі 

стосується і підприємств торгівлі, які забезпечують доведення товарів від 

виробника до споживача. 

Товарні запаси є однією з основаних складових оборотних засобів 

торговельних підприємств [1]. До найбільш важливих елементів системи 

управління товарними запасами, які забезпечують методичну та 

інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень, можна 

віднести облік. Необхідність переходу України на систему обліку, прийняту в 

міжнародній практиці, потребує розробки та впровадження удосконаленої 

системи бухгалтерського обліку, яка наближена до організаційних та 

методологічних принципів міжнародних стандартів. 

Методологічні принципи формування інформації про товарні запаси та 

розкриття її у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 9 «Запаси» [4]. 

Так, відповідно до п. 4 П(С)БО  № 9 як запаси розглядаються активи, 

які:  

– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності;  

– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва;  
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– утримуються для споживання при виробництві продукції, виконання 

робіт і надання послуг, а також управління підприємством.  

Бухгалтерський облік відносить до запасів п.6 П(С)БО 9 [4]: 

- сировину, основні та допоміжні матеріалі, комплектуючі вироби та 

інші матеріальні цінності, призначені до виробництва продукції, виконання 

робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних 

потреб; 

- незавершене виробництво у вигляді незакінчених та незібраних 

деталей, вузлів та незакінчених технологічних процесів. Таке виробництво на 

підприємствах, виконуючих роботи и надаючи послуги, складається з 

витратна виконання незавершеного виробництва робот (послуг), з яких ще не 

визнано доходу; 

- готову продукцію, виготовлену на підприємстві, призначену для 

продажу, яка відповідає технічним та якісним характеристикам, 

передбаченим договором або іншими нормативно-правовими актами; 

- товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані) та 

утримуються підприємством для продажу; 

- малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються не 

більше одного року або на протязі нормального операційного циклу, якщо 

він не більше року; 

- поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються згідно з цього 

стандарту, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісного 

господарства після її первинного визнання.  

Товарні запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що 

підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 

використанням, і їх вартість може бути достовірно визначено. 

Товарні запаси на підприємствах зберігаються у спеціалізованих та 

інших місцях (склади, комори тощо) зберігання. Склади можуть бути 

загального та спеціалізованого призначення (центральні, проміжні, 

експедиторські та інші).  
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Порядок формування первісної вартості запасів згідно положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 . Порядок формування первісної вартості запасів [4] 

Спосіб 

надходження 

запасів 

Як визначається первісна вартість запасів Якою нормою 

П(С)БО 

регулюється 

Придбані за 

плату  

Складається із:  – сум, що сплачуються відповідно 

до договору постачальнику (продавцю), за 

вирахуванням непрямих податків;  – сум ввізного 

мита;  – сум непрямих податків у зв'язку з 

придбанням запасів, що не відшкодовуються 

підприємству;  – транспортно-заготівельних витрат 

(ТЗВ), що є витратами на заготівлю запасів, оплату 

тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні 

роботи і транспортування запасів усіма видами 

транспорту до місця їх використання, включаючи 

витрати на страхування ризиків транспортування 

запасів;  – інших витрат, безпосередньо пов'язаних 

із придбанням запасів і доведенням їх до стану, в 

якому вони придатні для використання із 

запланованою метою.  

П. 9 П(С)БО 9  

Виготовлені 

власними 

силами  

Дорівнює виробничій собівартості запасів, що 

визначається згідно з П(С)БО 16  

П. 10  

П(С)БО 9  

Унесені до 

статутного 

капіталу  

Відповідає погодженій із засновниками 

(учасниками) справедливій вартості запасів з 

урахуванням витрат, передбачених п. 9 П(С)БО 9  

П. 11  

П(С)БО 9  

Отримані 

безоплатно  

Відповідає справедливій вартості запасів з 

урахуванням витрат, передбачених п. 9 П(С)БО 9  

П. 12  

П(С)БО 9  

Отримані в 

результаті 

обміну на 

подібні запаси  

Дорівнює балансовій вартості переданих запасів. 

Якщо балансова вартість переданих запасів 

перевищує їх справедливу вартість, то первісна 

вартість отриманих запасів визначається на рівні 

справедливої вартості. Різниця, що утворилася, 

включається до складу витрат звітного періоду  

П. 13  

П(С)БО 9  

Отримані в 

результаті 

обміну на 

неподібні 

запаси  

Відповідає справедливій вартості  отриманих 

запасів  

П. 13  

П(С)БО 9  

Для товарних запасів, що не належать підприємству, виділяються окремі 

місця зберігання від інших запасів.  

Кожному складу присвоюють постійний номер, який надалі зазначається 

на всіх документах при оформленні операцій з руху запасів на даному складі.  
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Згідно з П(С)БО 9 для оцінки товарних запасів при їх продажу, іншому 

вибутті застосовують методи:  

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;  

- середньозваженої собівартості;  

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);  

- ціни продажу.  

Для товарних запасів, що мають однакове призначення та однакові 

умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.  

Оцінка відпущених товарних запасів за ідентифікованою собівартістю 

може застосовуватися підприємством у випадку, якщо товарні запаси не 

замінюють один одного або відпускаються для виконання спеціальних 

замовлень і проектів, або їх первісна вартість визначена з ідентифікованої 

вартості.  

Метод оцінки за середньозваженою собівартістю товарних запасів 

передбачає, що вибуття запасів може оцінюватися такими способами:  

1) оцінка за щомісячною середньозваженою собівартістю проводиться 

щодо кожної одиниці товарних запасів діленням сумарної вартості залишку 

таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному 

місяці запасів на сумарну кількість товарних запасів на початок звітного 

місяця і одержаних у звітному місяці запасів;  

2) оцінка за періодичною середньозваженою собівартістю товарних 

запасів проводиться щодо кожної одиниці товарних запасів діленням 

сумарної вартості залишку таких запасів на дату операції на сумарну 

кількість запасів на дату операції з їх вибуття [2].  

Оцінка товарних запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що 

запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на 

підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які 

першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), 

оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.  
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Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами 

роздрібної торгівлі середнього процента торговельної націнки товарів. Цей 

метод можуть застосовувати (якщо застосування інших методів оцінки 

вибуття запасів не виправдано) підприємства, що мають значну і змінну 

номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. 

Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною 

(роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на 

ці товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як 

добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього 

відсотку торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки 

визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок 

звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у 

звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку 

товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості 

одержаних у звітному місяці товарів.  

Товарні запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з 

двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.  

Чиста вартість реалізації запасів визначається як очікувана ціна 

реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних 

витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.  

Перегляд первісної вартості запасів і коригування її до рівня чистої 

вартості реалізації проводиться, якщо на дату балансу відбулося зменшення 

величини первісно очікуваних від використання запасів економічних вигод 

внаслідок зниження їх ціни, зіпсування, старіння, закінчення терміну 

зберігання тощо. 

Приймання, зберігання, відпуск та облік товарних запасів в місцях їх 

зберігання здійснює матеріально відповідальна особа.  

При прийманні запасів матеріально відповідальна особа проводить 

перевірку відповідності запасів асортименту, кількості, вазі, обсягу площі і 

якості, які зазначені у супровідних документах.  
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Матеріально відповідальними особами у місцях зберігання товарних 

запасів ведеться кількісний облік руху  цих запасів (крім підприємств, які 

застосовують метод ціни продажу).  

При застосуванні автоматизованих систем складського обліку наявності 

та руху товарних запасів підприємство використовує регістри та звіти в 

електронній формі, що створюються, передаються і оброблюються 

відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний 

документообіг" та іншими нормативно-правовими актами.  

Бухгалтерська служба відповідно до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [3] забезпечує 

дотримання правил ведення обліку запасів на складі та в інших місцях 

зберігання запасів в терміни, встановлені керівником (власником) 

підприємства.  

Перевірка фактичної наявності запасів, їх стану та умов зберігання 

здійснюється інвентаризацією. Проведення інвентаризації здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 

Про затвердження Положення про  інвентаризацію активів та зобов'язань [5].  

Отже,  методологічні принципи формування інформації про товарні 

запаси та розкриття її у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 9 

«Запаси». Товарні запаси  являють собою масу товарів, призначену для 

наступного продажу, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від 

виробника до споживача. 

Товарні запаси відіграють велику роль у ефективності господарської 

діяльності торговельних підприємств. Від правильності ведення обліку 

товарних запасів залежить достовірність даних про отриманий 

підприємством прибуток та збереження самих запасів. Облік товарних 

запасів ведеться в натуральному та грошовому вимірниках. Існують різні 

методи оцінки товарних запасів, кожен з яких має свої переваги та недоліки, 

тому дуже важливо вибрати той метод, за яким можна найточніше провести 

оцінку товарних запасів, залежно від діяльності підприємства. У зв'язку з цим 
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виникає ряд проблем в організації управління товарними запасами та їхнього 

облікового забезпечення. Тому від правильності розрахунку оцінки товарних 

запасів буде залежить подальша роботи торговельного підприємства. 
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СЕКЦІЯ 8 

АКТУАЛЬНІ ПОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТОВАРОЗНАВСТВА 

ТА ЕКСПЕРТИЗИ 

 

УДК 65.018:637.14(045) 

Бараник Ю.В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Проаналізовано сучасний стан підприємств-виробників молокопродуктів в 

Україні. Виокремлені основні проблеми забезпечення якості молочної 

продукції вітчизняного виробництва, запропоновані шляхи їх вирішення.  

Ключові слова:молоко, ринок молока, молокопереробні підприємства, якість 

молока. 

Сучасний стан вітчизняних підприємств характеризується низькою 

ефективністю господарювання та відсутністю моделей стратегічного 

розвитку, які б забезпечували соціально-економічне зростання. Ці проблеми є 

актуальними для молочної промисловості як в економічному так і 

технологічному відношенні. Їх вирішення залишається пріоритетним 

завданням галузі і забезпечить стале збільшення обсягів виробництва до 

рівня потреб споживання молочної продукції. 

Необхідність підвищення якості молока та молочної продукції в 

Україні, як запоруки підвищення економічної ефективності виробництва, 

вивчали Я.Янишин, О.М. Шпичак, В.М. Пархоменко. Зарубіжний досвід 

забезпечення якості молока висвітлили в своїх працях В.П. Галушко, С.І. 

Канцевич. Однак, незважаючи на велику кількість публікацій, проблема 

низької якості молока залишається невирішеною та потребує глибшого 

дослідження, особливо з огляду на потребу України в нових ринках збуту 

вітчизняної молокопродукції та вступу до ЄС. 
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Метою статті є виявлення причин низької якості вітчизняної 

молокопродукції та пошук шляхів вирішення цієї проблеми. Для досягнення 

поставлених цілей необхідно з’ясувати суть категорії «якість», порівняти 

вимоги існуючих нормативів, що регулюють якість молока в Україні та 

країнах ЄС, виявити негативні аспекти виробництва молока в приватних 

селянських господарствах. 

Якість молокопродуктів безпосередньо залежить від якості молока, з 

якого їх виготовляють. Якість – це сукупність властивостей і характеристик 

товару, які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особисті чи 

виробничі потреби відповідно до свого призначення [3]. Вона охоплює не всі 

властивості товару, а тільки ті, що пов'язані із задоволенням конкретних 

потреб відповідно до його призначення.  

Встановлено, що підприємства молочної промисловості України 

направляють максимум зусиль навиробництво продукції, 

конкурентоспроможної на ринкахкраїн ЄС. З 1 січня 2016 року Україна має 

дозвіл на поставки молочних продуктів до ЄС. Починаючи з 10 січня 2016 р. 

10 українських виробників молочної продукції, згідно з 

рішеннямЄвропейської Комісії, мають доступ на ринок ЄС:  

- «Люст-дорф» (Вінницька обл.);  

- «Молочний дім» (Дніпропетровська обл.);  

- «Лакталіс» (м. Миколаїв);  

- «Гадячсир» (Полтавськаобл.);  

- Львівський холодокомбінат,  

- «Менський сир» (Чернігівська обл.);  

- «Роменський молочний комбінат» та йогофілія в Недригайлові 

(Сумська обл.);  

- «Золотоніський маслоробний комбінат» (Черкаська обл.);  

- філія Яготинськогомаслозаводу «Яготинське для дітей» (Київська 

обл.). 
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Проте, реальних поставок практично ніхто не здійснював, адже 

українська молочна продукція на ринку Європи не є конкурентоздатною [1]. 

В Україні якість молока регулює ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче 

незбиране. Вимоги при закупівлі». Положення цього стандарту 

поширюються на незбиране сире коров’яче молоко, що призначене для 

переробки на молочні продукти, під час закупівлі у молочних ферм, 

колективних сільськогосподарських підприємств, приватних і фермерських 

господарств незалежно від форм власності та видів діяльності, 

підприємствами з перероблення молока, підприємствами-покупцями молока 

та приватними підприємцями. Його вимоги значно поступаються вимогам 

ЄС щодо якості та безпеки молока (табл.1). 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика показників якості молока 

за вимогами України та країн ЄС [4] 

Показник 
ЄС (Постанова 

№ 853/2004) 

Україна (ДСТУ 3662-97) 

вищий ґатунок перший ґатунок другий ґатунок 

Бактеріальне 

забруднення, 

тис./см
3
 

100 300 500 3000 

Соматичні 

клітини, 

тис./см
3
 

400 400 600 800 

Точка 

замерзання 
-0,52 °С не контролюється 

Масова частка 

сухих речовин 
- >11,8 > 11,5 > 10,6 

 

Рівень бактеріального забруднення молока вищого ґатунку значно 

вищий за максимально допустимий згідно з європейським стандартом якості, 

і лише молоко вищого ґатунку відповідає вимогам ЄС за кількістю 

соматичних клітин. В Україні на молокопереробні підприємства переважно 

надходить молоко першого та другого ґатунків. У розвинутих країнах таке 

молоко не приймають на переробку. 

Під час аналізу таблиці варто звернути увагу також на те, що в Україні 

не контролюється точка замерзання молока. Цей показник дає змогу 

встановити факт фальсифікації молока. Оскільки останніми роками 
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почастішали такі випадки, а ефективний метод визначення фальсифікації 

залишається поза контролем держави, на молокопереробні заводи часто 

надходить фальсифіковане молоко, що призводить до невідповідності 

виробленої з нього молокопродукції вимогам якості та безпечності. Таким 

чином, ця прогалина у державному контролі є ще однією причиною низької 

якості вітчизняної молокопродукції.  

Вагомою проблемою, що призводить до погіршення якості молочної 

продукції в Україні, є дефіцит молока-сировини. Для ефективної роботи 

молокопереробних заводів необхідне максимальне завантаження 

технологічних ліній. Оскільки в країні з кожним роком обсяг виробленого 

молока скорочується, переробники гостро відчувають потребу в сировині. 

Через її дефіцит молокопереробні підприємства змушені приймати молоко з 

бактеріальною забрудненістю 3-4 млн./см
3
, хоча згідно з вимогами 

державного стандарту молоко першого ґатунку має містити 500 тис. бактерій 

на 1 см
3
. Таким чином, велика частка молока, яке надходить на 

молокопереробні підприємства, не відповідає ДСТУ 3662-97. 

Молоко, яке за українськими стандартами відповідає першому ґатунку, 

а згідно з вимогами Європейського Союзу, взагалі не приймається на 

переробку. Згідно з ДСТУ 3662-97 «Молоко та молочні продукти. Вимоги 

при закупівлі», загальне бактеріальне забруднення молока вищого сорту 

становить менш ніж 300 тис./см
3
 , першого – менш ніж 500 і другого – менш 

ніж 3000 тис./см
3
. Відповідно до Регламенту (ЄС) № 853/2004, цей показник 

повинен становити не більше, ніж 100 тис./см
3
 . Кількість соматичних клітин, 

за ДСТУ 3662-97, має бути не більшою, ніж 400, 600 та 800 тис./см
3
 для 

вищого, першого та другого ґатунків відповідно, а за Регламентом (ЄС) № 

853/2004 вона не має перевищувати 400 тис./см
3
 

Наступна проблема якості вітчизняної молокопродукції – переважне 

виробництво молока-сировини у домогосподарствах населення (рис. 1).  

Попри складну економічну ситуацію у січні-вересні 2017 року молочна 

галузь зберегла певну динаміку зростання. У господарствах всіх категорій 
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виробництво молока становило 11230,5 тис. т, що на 0,4% більше порівняно з 

2016 року. Водночас, якщо окремо розглядати індустріальний сектор і 

дрібнотоварний, то зростання виробництва молока на 4,1% відбулося 

передусім в сільськогосподарських підприємствах, тоді як у господарствах 

населення обсяги скоротилися на 0,7% 

 

Рис. 1. Виробництво молока в Україні у 2017 році, тис.т. 

 

За підсумками І кварталу 2017 р., близько 10,8% сирого молока, що 

надійшло на переробку в Україні, становить другий ґатунок (рис. 2) [2]. 

 

 

Рис. 1. Якість молока, зданого на переробку 
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Якість зданого молока на переробку відчутно покращується. 

Надходження молока екстра ґатунку за підсумками трьох років зросло з 9,7% 

до 16%. Надходження молока вищого ґатунку зросло з 34,8% до 37,1%. Різко 

скоротилося обсяги молока першого ґатунку – з 50,4 до 44%. 

При закупівлі такого молока переробні підприємства з метою 

забезпечення належного рівня якості та безпечності своєї продукції змушені 

збільшувати періодичність проведення аналізів якості сирого молока та 

піддавати значну його частину процесу подвійної пастеризації через високе 

бактеріальне забруднення. Вказані технологічні операції збільшують 

собівартість виробництва молочної продукції, а відтак і кінцеву ціну для 

споживача.  

Концентрація виробництва молока в особистих селянських 

господарствах є основною причиною низької якості вітчизняного молока, а 

отже, й продуктів його переробки. У сучасних умовах домогосподарства 

населення не здатні забезпечити високу якість виробленого молока через 

низку причин:  

- недотримання вимог щодо утримання корів, порушення санітарно-

гігієнічних норм і, як наслідок, висока бактеріальна забрудненість молока;  

- порушення технології доїння;  

- висока частка людської праці у виробничому процесі, що негативно 

позначається на якості виготовленої продукції;  

- значно ускладнюється контроль держави за якістю молока та 

дотриманням вимог під час його виробництва.  

- немає можливості негайного транспортування молока на 

молокопереробні заводи чи молокопункти – відсутність «холодної 

логістики». 

Відсутність «холодної логістики» полягає у тому, що практично не 

здійснюється первинна переробка молока та відсутні умови для його 

охолодження (це вимагає підвищеної уваги, адже охолодження є дієвим 

засобом запобігання розмноженню бактерій у молоці. Відомо, що за 
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температури 4°С через 12 годин початкова кількість бактерій у щойно 

здоєному молоці збільшується удвічі, за t 10°С – у 16 разів, а за t 15°С – у 32 

рази. За температури 32°С кількість бактерій збільшується у 32 рази вже 

через 2 години 30 хвилин [5]. Щойно видоєне молоко без охолодження 

можна зберігати не довше, ніж 30 хвилин. Далі необхідно або негайно 

доставити молоко на переробку, або охолодити. Ця вимога у 

домогосподарствах часто не дотримується);  

До того ж особисті селянські господарства мають обмежені фінансові 

ресурси, що проявляється в неспроможності застосовувати нові інтенсивні 

технології, проводити належну племінну роботу у тваринництві, 

закуповувати високопродуктивних племінних корів, забезпечити 

збалансовані раціони годівлі тварин, що також має опосередкований вплив на 

якість виробленого молока.  

Перелічені проблеми призводять до невідповідної якості молока, що у 

свою чергу унеможливлює виробництво високоякісних молокопродуктів. 

Крім того, неякісне молоко потребує додаткової переробки, як наслідок, 

зростають витрати переробників і собівартість кінцевої продукції.  

Отже, якість молокопродукції визначається якістю молока, з якого вона 

виготовлена. Сьогодні виробництво молока зосереджене здебільшого в 

особистих селянських господарствах, в яких складно й дорого вирішити 

вищезазначені проблеми. Проведений аналіз показав, що домогосподарства 

населення неспроможні забезпечити високу якість молока. Для підвищення 

якості та забезпечення безпеки вітчизняної молокопродукціїї необхідне 

відродження сільськогосподарських підприємств, що дасть змогу виробляти 

молокосировину високої якості, та інтеграція виробників молока з 

переробними підприємствами з метою пришвидшення надходження його на 

переробку та подолання проблеми дефіциту сировини.  

Якість молока повинна жорстко регулюватися державою, зокрема 

доцільно переглянути існуючий ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче 

незбиране. Вимоги при закупівлі» щодо відповідності вимогам сучасних 
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європейських стандартів. Оскільки вітчизняна молокопродукція 

зарекомендувала себе як продукція низької якості. На даному етапі необхідне 

відродження іміджу якості вітчизняного молока та молокопродукції за 

допомогою маркетингових засобів. Лише за дотримання таких умов 

вітчизняна молокопродукція буде високоякісною, а отже, 

конкурентоспроможною на світовому ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ 

В статті розглянуто стан забезпеченості України продуктами дитячого 

харчування, проаналізовано асортимент та обсяги виробництва цієї 
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продукції вітчизняними виробниками а також асортимент і обсяги імпорту. 

Проаналізовано основні проблеми галузі. 

Ключові слова: дитяче харчування, дитячі суміші, суміші на молочній основі, 

виробництво продукції дитячого харчування 

 Значення розвитку підприємств дитячого харчування в Україні 

обумовлене підвищенням рівня народжуваності в перспективі, 

незадоволеною потребою в продуктах дитячого харчування при зростаючому 

попиті на них та посиленням інтервенції іноземних виробників. 

Перспективність та привабливість розвитку підприємств дитячого 

харчування в Україні зумовлюються соціальною значимістю та 

можливостями значного зростання обсягів виробництва та реалізації за 

рахунок розширення контингенту споживачів та освоєння нових сегментів 

ринку. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку можливих форм та 

напрямів розвитку підприємств галузі дитячого харчування в розрізі окремих 

складових ринку: сумішей на молочній основі, рідких молочних продуктів, 

каш, продукції в банках та лікувально-профілактичного призначення.  

 Дослідження показали, що близько 60% українських дітей у віці до 

року переводять на прикорм або штучне годування. До кінця 2015 року 

українські виробники дитячих сухих сумішей, незважаючи на втрату частини 

ринку, збільшили обсяги виробництва продукції. Українці все частіше 

зупиняють вибір на вітчизняному дитячому харчуванні [1]. 

Асортиментна лінійка дитячого харчування сьогодні досить широка –  

близько 70 брендів вітчизняних і зарубіжних виробників, причому 

українською продукцією заповнено дві третини ринку. Варто відзначити, що 

ринок вітчизняного дитячого харчування останніми роками розвивається 

дуже активно. Якщо у 2012 році внутрішнє виробництво на 22% перевищило 

показники 2011 року, то у 2013-му воно зросло ще майже на 50%. У 2014, 

2015 та 2016 роках динаміка зростання збереглася [2]. 

Незважаючи на те що сьогодні значна частина ринку закрилася, 

оскільки немає можливості регулярно поставляти продукцію на території 
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Луганської та Донецької областей, а також в анексований Крим, 

підприємства, що виробляють дитяче харчування не лише зберегли позиції 

на ринку, але і збільшили свою частку. 

За даними досліджень ринку, що проводила компанія AC Nielsen, у 

безумовні лідери вийшов Хорольский комбінат дитячих продуктів який і 

утримує цю позицію не лише серед українських виробників, але і в цілому на 

ринку. Так, якщо у липні 2014 року його частка становила майже 24%, то 

рівно через рік того самого місяця вона зросла до 32%. За даними керівника 

Хорольского комбінату дитячих продуктів Віталія Ільницького, за 9 місяців 

2016 року підприємство виробило 3,415 тис. тонн сухих молочних сумішей 

для дитячого харчування. Це на 51,2 тонни більше, ніж за аналогічний період 

2015 року. У найближчого суперника – компанії DANON – показники 

становлять відповідно до 32% у 2015-му і 27% у 2016 році [3, 4]. 

Ринок дитячого харчування в Україні знаходиться на зростаючій стадії 

розвитку, причому з хорошим потенціалом зростання. Серед категорій 

виділяють: 

– рідке харчування на молочній основі (молоко рідке, сир, сирні вироби 

та інші кисломолочні продукти для дитячого харчування), на яке припадає 

49% загальних продажів; 

– суміші (на молочній і безмолочній основі), які становлять 19% ринку; 

– дитячі соки (у тому числі нектари, морси), частка яких займає 11% 

продажів дитячого харчування; 

– пюре (фруктове, овочеве, м’ясне, рибне і на молочній основі), частка 

якого становить 9%; 

– каші для дитячого харчування (на молочній або безмолочній основі), 

що становлять 7% продажів; 

– вода для дітей з часткою 2%; 

– чай спеціального призначення, що зайняв 1% ринку; 
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– інші категорії дитячого харчування, переважно імпортного 

виробництва (макарони, соуси, печиво, сухарики), на які припало 2% 

продажів (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Категорії продуктів дитячого харчування на українському ринку 

Український ринок дитячого харчування привабливий малим числом 

конкурентів, причому серед національних виробників це лише декілька 

гравців, велику частину займають транснаціональні компанії з їх іменитими 

брендами. 

Сегментарний ринок представлений наступними виробниками: 

– сухі суміші та каші: Хорольський МКДХ («Нутрітек», марки 

«Малиш», «Малютка», «Малышка»), Південний КЗ (Асоціація дитячого 

харчування, ТМ «Карапуз»); 

– плодово-овочеві соки і пюре: Одеський КЗДХ («Вітмарк-Україна», 

ТМ «Чудо-Чадо»), Південний КЗ (Асоціація дитячого харчування, ТМ 

«Карапуз»); 

– рідкі і пастоподібні молочні продукти: СЗДХ «Агуша» («Вімм-Білль-

Данн Україна», ТМ «Агуша»), СЗДХ «Яготинське для дітей» («Молочний 
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альянс», «Яготинське для дітей»), комбінат «Придніпровський» (ТМ 

«Злагода») і «Галактон» («Данон-Юнімілк», ТМ «Тьома»). 

Найбільш динамічним виявився сегмент сухих сумішей на молочній 

основі, збільшившись на 34%, до 3,4 тис. тонн. Хороший приріст показав 

також сегмент рідких молочних і пастоподібних продуктів, що склав 22%, до 

17,7 тис. тонн. Виробництво спеціальних соків зросло на 11%, до 1,8 тис. 

тонн. Дитяче харчування на борошняній основі зросло на 8%, з 0,26 до 0,28 

тис. тонн. Спад показала лише одна категорія – плодово-овочевих пюре, 

скоротившись на 11%, до 1 тис. тонн. 

Експортні поставки складаються переважно з дитячих сухих сумішей. 92% 

усього експорта припало на країни ближнього зарубіжжя, зокрема, 

Киргизстан (40%), Азербайджан (38%), Молдову (10%) і Туркменістан (5%). 

Українське дитяче харчування мінімально експортується в Польщу, Грузію, 

Вірменію, Білорусь та інші держави. 

Нестача продукції дитячого харчування власного виробництва 

компенсується за рахунок імпортної продукції відомих марок, асортиментна 

лінійка якої покриває фактично усі ніші, від води до спеціальних сухих 

сумішей медичного призначення. У структурі імпорту 90% припадає на 

чотири категорії: сухі або пастоподібні суміші, що зайняли 37%, соки, що 

охопили чверть поставок, пюре, на яке припало 16% імпорту, та сухі каші, 

частка яких склала 12%. Серед країн-постачальників дитячого харчування на 

український ринок у 2012 році можна виділити Росію (42%), Австрію (12%), 

Нідерланди (11%), Швейцарію (9%) і Німеччину (8%). Також це Англія, 

Словенія, Польща, Чехія, Іспанія та інші держави, частка в імпорті яких не 

перевищила 5%. На даний момент найдинамічніше розвивається сегмент 

дитячого харчування на рідкій молочній основі, що пов’язано із зростанням 

числа гравців у сегменті. Зокрема, були відкриті виробничі комплекси СЗДХ 

«Агуша» («Вімм-Білль-Данн Україна») і СЗДХ «Яготинське для дітей» 

(«Молочний альянс»). 
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Головна характерна риса українських покупців дитячого харчування – 

їх практичність. Якщо матусі розвинених країн у більшості випадків 

харчування мануфактурного виробництва сприймають як можливість 

зручного і доступного догляду за дитиною, то українські сім’ї вдаються до 

покупного дитячого харчування найчастіше за необхідності. Вони по 

можливості економлять кошти, мами готують їжу для дітей в домашніх 

умовах, що не завжди корисно і навіть може бути небезпечно. Продукція 

вітчизняного виробництва не завжди є на полицях магазинів, при цьому деякі 

сегменти українські виробники зовсім не покривають, наприклад, спеціальні 

суміші медичного призначення, м’ясні та рибні консерви, печиво, макаронні 

вироби і соуси. 

Перехід продуктів харчування для дітей на більш доступний як за 

ціновою політикою, так і за присутністю на полицях рівень, а також 

популяризація і прищеплення культури правильного і збалансованого 

харчування для дітей дошкільного віку можуть дати істотний поштовх у 

розвитку галузі. Для наочності розрахуємо потенційну місткість категорії 

дитячих сумішей. При розрахунку цього показника за основу бралися лише 

міські жителі, оскільки годування дітей покупним харчуванням у сільській 

місцевості мінімальне. У містах України середня кількість дітей, що 

народжуються за рік, становить близько 340 тисяч. Грудним молоком до 6 

місяців годували 60% мам, решта 40% спочатку могли годувати малюків 

грудним молоком, а пізніше перейти на суміші. В абсолютному вираженні 

число таких малюків склало 135 тисяч. Приблизно, на добу малюкам до 6 

місяців необхідно в середньому 700-900 грам дитячого харчування. У 

перерахунку на тоннаж потенційна місткість сегменту може скласти 96-123 

тонни на добу або 35-45 тис. тонн на рік. При цьому розрахунок охоплює 

лише частину цільової аудиторії і тільки один сегмент. Якщо ж методику 

розрахунку з деякими коригуваннями екстраполювати на всю цільову 

аудиторію, а це близько 2 млн дітей до 3 років (за станом на 01.01.2013 р.), з 
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яких 66%, – міські жителі, то потенціал ринку може досягати 250-350 тис. 

тонн. 

     Потенціал ринку дитячого харчування більш широкий за рахунок 

можливості диверсифікації і розширення цільової аудиторії. Компанія Claus 

Hipp, яка випускає дитяче харчування під однойменним брендом, вказала на 

наявність ще одного ринку збуту. Коли у Німеччині впала народжуваність, 

продажі дитячого харчування Hipp при цьому показали зростання. Пізніше 

з’ясувалося, що, окрім молодих батьків, дитяче харчування купують також 

люди похилого віку. Досвід Японії теж доводить перспективність цього 

сегменту. Коли в країні різко почала скорочуватися народжуваність, виникла 

термінова потреба в нових горизонтах збуту. Дослідники з’ясували, що, 

окрім батьків, продукцію харчування для дітей також купує «сивоволосе 

покоління» завдяки цінностям, які вона для них має, – легкості 

переварювання і споживання. Розуміючи вразливість нової категорії, японці 

стали випускати продукти для пенсіонерів із завуальованими назвами, 

наприклад, «Цікава їжа» або «Їжа для людей віком від 0 до 100». 

Цікаво, що у Німеччині ринок дитячого харчування сегментується на 

три цільові групи: батьки малюків від 0 до 3 років, дівчатка-підлітки 13-19 

років, які відкривають для себе корисні та дієтичні властивості дитячого 

харчування, підробляючи нянями, а також літні люди старше 65 років. 

 Ринок продуктів дитячого харчування має значний потенціал до зростання, а 

саме збільшення виробництва та споживання даної продукції. Стабільність і 

відродження даної галузі виробництва можливі за умови здійснення чіткої 

стратегії з боку держави, а саме створити сприятливі умови для виробництва 

і реалізації продуктів дитячого харчування. За таких умов державного 

регулювання вітчизняні виробники дитячого харчування зможуть повноцінно 

розвиватися, збільшувати виробництво своєї продукції та підвищувати її 

конкурентоспроможності. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ТВЕРДИХ СИЧУГОВИХ СИРІВ 

ПРИ ПЕРЕМІЩЕНІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН  

У статті висвітлено нинішній стан та тенденції розвитку українського 

ринку твердих сирів. Охарактеризовано види ідентифікації в залежності від 

призначення. Визначено загальні критерії та вимоги до  показників та 

методів  ідентифікації.   Розроблено порядок проведення ідентифікаційної 

експертизи твердих сичугових сирів при переміщені  через митний кордон.  

Ключові слова: тверді сичугові сири, експорт, імпорт, якість,  

ідентифікація, критерії ідентифікації, показники. 

Серед усіх видів молочної продукції тверді сири займають особливе 

місце. Без твердого сиру не просто уявити звичний сніданок чи святковий 

стіл. Даний продукт є інгредієнтом багатьох улюблених страв і займає не 

останнє місце в раціоні людини.  

За різними оцінками близько третини всього виробництва молочної 

продукції у вартісному вираженні складає сир. Також виробництво 
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українських сирів є важливим експортним потенціалом країни. Вітчизняні 

потужності з виробництва твердого сиру становлять понад 200 тис. т і майже 

половину виробленого сиру Україна здатна експортувати [3].  

На жаль, виробництво твердих сирів з кожним роком демонструє 

падіння (рис. 1.). Відповідно з експортом цієї продукції відбувається те саме 

(рис. 2.). У 2014 у порівнянні з 2013 експорт сиру впав в 3 рази: з 59 тис. т. до 

19,5 тис. т. У 2015 році Україна експортувала 10,8 тис. т. сиру, що в 1,8 рази 

менше ніж в 2014. За 2016 рік експорт сирів склав 8 тис. т. Це на 25% менше 

ніж у 2015 році [5]. 

 

Рис 1. Виробництво твердих сирів в Україні, тис .т.  

Цьому є різні причини, серед яких не тільки технічні (сировина, 

технологія, якість), економічні та соціальні, але й, на жаль, політичні (війна з 

Росією) [3]. 

 

Рис. 2. Експорт твердих сирів в Україні, тис. т. 
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До 2014 року Україна, в основному, поставляла сир в країни СНД. У цей 

період головним покупцем українського сиру була Росія. Туди йшло 80-85% 

українського сирного експорту. У 2014 році поставки молочних продуктів з 

України в Росію заборонив Росспоживнагляд. Тепер, замість Росії, українські 

виробники експортують сири в Білорусь, Молдову, Казахстан [4]. 

Водночас імпорт твердих сирів демонструє менш стрімке падіння (рис. 

3.). У 2013 році Україна імпортувала 19,4 тис. т. сиру. У 2014 році імпорт 

сиру становив 11,7 тис. т. У 2015 році Україна імпортувала - 5,4 тис. т. сиру, 

що в 2,2 рази менше ніж в 2014. У 2016 році обсяг імпорту сирів зріс до 7,05 

тис. т. [3]. 

 

Рис. 2.3. Імпорт твердих сирів в Україні, тис. т. 

Найбільшими імпортерами сиру в Україну є: Польща - 30,88%; 

Німеччина - 23,98%; Франція - 14,10%; 31,04% сиру було імпортовано з 

інших країн [4]. 

Експерти відмічають цілу низку чинників, які пояснюють нинішній стан 
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спроможності;  

митні бар’єри та обмежені можливості виходу на нові ринки;  

проблеми збуту та реалізації твердого сиру [3]. 
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Однією з причин проблем збуту та реалізації твердого сиру вітчизняного 

виробництва, зокрема на експорт, є недостатня його якість. Тому 

дослідження питання проведення експертизи твердих сичугових сирів при 

переміщені  через митний кордон є актуальним. 

Метою нашої статті є розробка порядку проведення ідентифікаційної 

експертизи твердих сичугових сирів при переміщені  через митний кордон. 

Ідентифікація - визначення відповідності показників якості харчових 

продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим у нормативній 

і технічній документації виробника харчових продуктів чи наведеним в 

інформації про ці продукти, а також визначення відповідності харчових 

продуктів і продовольчої сировини встановленій загальній назві [1]. 

Ідентифікація товарів проводиться під час їх експертизи, сертифікації та 

контролю якості, а також при митному оформленні. 

При переміщенні товарів через митний кордон постає необхідність 

проводити різні види експертиз. Першим етапом кожної експертизи є 

ідентифікація.  

Варто відмітити, що специфічною особливістю експорту твердих 

сичугових сирів є перш за все ретельна перевірка відповідності пред’явлених 

митниці документів задекларованому в них вантажу. Крім проведення повної 

процедури митного оформлення, додатково перевіряється код товару згідно з 

УКТ ЗЕД, його кількість, якість.  

Відповідно до поставлених цілей експертизи товарів ідентифікація 

поділяється на окремі види: споживча; асортиментна (видова); якісна 

(кваліметрична) та товарно-партіонна. 

Споживча ідентифікація проводиться з метою встановлення 

можливостей використання товару відповідно до його функціональних 

властивостей. Вона покликана не допустити на споживчі ринки товари, які не 

відповідають встановленим споживчим вимогам і можуть бути небезпечні 

для здоров'я людини. 
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Асортиментна (видова) ідентифікація - ідентифікація полягає у 

встановленні відповідності даного товару його належності до певної 

асортиментної групи. Даний вид ідентифікації має особливе значення при 

митній експертизі для встановлення коду за УКТ ЗЕД і сертифікації товарів. 

Водночас видова ідентифікація одночасно слугує методом виявлення 

невідповідності, що визначається як асортиментна фальсифікація товарів.  

Якісна (кваліметрична) ідентифікація- встановлення відповідності 

вимогам якості, вказаним у нормативних документах. Якісна ідентифікація 

дає можливість виявити дефекти, відповідність товарному сорту та ін. 

Допомагає встановити рівень якості товарів, а саме: стандартні, нестандартні, 

умовно придатні до використання, відходи. При отриманні незадовільних 

результатів може бути визнана як спосіб визначення фальсифікації. 

Товарно-партіонна ідентифікація - один із найбільш складних видів 

діяльності, у процесі якої встановлюється належність представленої частини 

товару (об'єднаної проби, середнього зразка, одиничних екземплярів) до 

конкретної товарної партії. Труднощі полягають у тому, що в більшості 

випадків відсутні (або не дуже надійні) критерії для ідентифікації [2]. 

До засобів ідентифікаціїтоварів відносять нормативні документи 

(стандарти, ТУ та ін.), показники якості, які можуть бути використані, а 

також товарно-супровідні документи (накладні, сертифікати, паспорти та ін.).  

Важливим засобом ідентифікації є маркування, яке містить необхідну 

інформацію.Досліджують маркування на відповідність вимогам нормативних 

документів, стандартів. При оцінці правильності маркування твердих 

сичугових сирів звертають увагу на зовнішній вигляд упаковки, назву 

продукту, назву і адресу виробника, склад продукту,  позначення 

нормативного документу, згідно з яким виготовлений сир, дату 

виготовлення, строк придатності та умови зберігання, нанесення виробничої 

марки з позначенням процентного вмісту жиру. 

Для твердих сичугових сирів маркування має певні особливості, 

зокрема на поверхню кожної головки дозрілого сиру, перед нанесенням 
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покриву впресовують казеїнові чи пластикові цифри з зазначенням дати 

варіння (число, місяць) та номера варки (партії) та наносять клеймо, форма 

якого залежить від його жирності. Сири з вмістом жиру 50 % мають 

квадратне клеймо, 45 % – восьмикутник, 40 % – ромб, 30 % – правильний 

шестикутник. 

Відповідно до нормативної документації і правил Системи сертифікації, 

наприклад, для твердих сичугових сирів передбачені три групи показників: 

органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні.  

З метою проведення митної ідентифікаційної експертизи 

використовуються органолептичні та фізико-хімічні показники, які 

характеризують властивості товару. За мікробіологічними показниками 

ідентифікація не проводиться, так як вони є показниками безпеки. Не 

використовуються при проведенні ідентифікації окремі фізико-хімічні 

показники, які є показниками безпеки і визначаються при сертифікаційних 

дослідженнях товару (токсичні мікроелементи, мікотоксини, радіонукліди, 

антибіотики, гормональні препарати, нітрати та ін.) [1]. 

До органолептичних показників ідентифікації твердих сичугових сирів, 

які визначаються за допомогою органів чуття, відносять: 

- зовнішній вигляд - є не тільки найбільш доступний і розповсюджений, 

але й один з найбільш значущих критеріїв ідентифікації. При виявленні 

невідповідності товару за зовнішнім виглядом визначення інших показників 

недоцільне. Однак зовнішній вигляд як критерій ідентифікації не має 

достатнього ступеня надійності, тому що фальсифікація товарів найчастіше 

здійснюється шляхом підробки саме зовнішніх ознак. 

- смак і запах - найбільш характерні показники якості сиру, який можна 

досить легко і просто визначити. Але й вони не є надійними критеріями, тому 

що теж можуть бути фальсифікованими. Частіше за все для цієї мети 

використовують різноманітні штучні і синтетичні смакові й ароматичні 

речовини. 
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- консистенція - є критерієм ідентифікації товарів, але як і попередні - 

ненадійний, так як фальсифікованим продуктам намагаються надати 

консистенцію натуральних. 

Зовнішній вигляд, смак і запах, консистенція є загальними 

органолептичними показниками, які для цілей ідентифікації повинні бути 

доповнені  специфічними показниками, тобто такими, що властиві лише для 

твердих сичугових сирів, а саме: рисунок на розрізі, колір тіста та форма 

головки сиру. 

Фізико-хімічні показники характеризують фізичні й хімічні властивості 

товарів і визначаються вимірювальними методами. 

Ці показники специфічні й характерні тільки для певних груп 

однорідних товарів, а іноді навіть і окремих видів. До переліку загальних 

фізико-хімічних показників, що характерні для ідентифікації твердих 

сичугових сирів відносять: масова частка жиру в сухій речовині,масова 

частка вологи, масова частка кухонної солі, показник твердості. 

Таким чином, ідентифікаційна експертиза твердих сичугових сирів 

повинна проводитись у порядку зображеному на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Порядок проведення ідентифікаційної експертизи твердих 

сичугових сирів 
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Як критерії ідентифікації повинні бути обрані показники, що 

відповідають таким вимогам: типовість для конкретного виду, найменування 

однорідної групи продукції; об'єктивність і порівняння; здатність до 

перевірки; складність фальсифікації [2]. 

Серед перерахованих вимог найбільшу значущість має типовість, що 

може характеризуватися комплексними або одиничними показниками, що 

доповнюють один одного і відрізняються різним ступенем імовірності.  

Критерії ідентифікації повинні бути об'єктивними й незалежними від 

суб'єктивних даних дослідника (його компетентності, професіоналізму, 

врахування інтересів виробника тощо), а також умов проведення досліджень. 

Здатність до перевірки прийнятих для ідентифікації критеріїв - одна з 

найважливіших вимог. Це означає, що при повторних перевірках незалежно 

від суб'єктів, засобів і умов проведення ідентифікації стосовно показників 

об'єкта, що підлягає ідентифікації, будуть отримані ті самі або близькі 

результати (у межах похибки досліду). 

Складність фальсифікаціїможе бути гарантом надійності та 

достовірності результатів, отриманих при ідентифікації. Тому необхідно 

вибирати такі показники, при підробці яких фальсифікація не має сенсу.  

Тому ідентифікація повинна мати характер комплексної оцінки, при якій 

найбільшу значущість мають типові критерії та критерії, які ускладнюють 

фальсифікацію. 

Митна ідентифікаційна експертиза твердих сичугових сирів передбачає 

встановлення коду товару за УКТ ЗЕД, визначення відповідності 

порівнюваних об’єктів даним, зазначених у супровідних документах.    

Отже, використання розробленого порядку проведення ідентифікаційної 

експертизи твердих сичугових сирів сприятиме роботі експертів при його 

дослідженні для скорочення термінів і спрощення процедури митного 

оформлення товарів. 
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імпорту та експорту, стан галузі птахівництва основних країн експортерів 

та імпортерів цієї продукції, перспективи розвитку цієї галузі в Україні 

Ключові слова: м’ясо птиці, виробництво курятини, експорт курятини, 

імпорт курятини, м'ясо бройлерів,  

Птахівництво – єдина галузь тваринництва, яка протягом останніх років 

стабільно утримувала позитивну динаміку виробництва. У 2015 році світове 

виробництво м’яса птиці зросло на 1 %  - до 89,7 млн  тон. За підсумками 

2016 року, основні світові виробники м’яса бройлерів  - це США, Китай, 

Бразилія та країни ЄС, проте Китай в 2016 році дещо зменшив виробництво 

через зниження поставок до країни  племінних ресурсів Загальносвітовий 

імпорт м’яса бройлерів, а у 2016 році збільшився в першу чергу за рахунок 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615241
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upakovka_2015_2_4
https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-syra.
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росту обсягів імпорту в Китаї, Іраку, Південній Африці та інших країнах 

[1,2,5]. 

В Україні, починаючи з 2000 року до 2013 поголів’я птиці всіх видів, 

постійно збільшувалось. При цьому чітко вислідковується тенденція до 

зростання поголів’я птиці саме в сільськогосподарських підприємствах – з 25 

млн голів у 2000 році до 132 млн голів у 2013 році. На кінець 2014 року 

поголів’я в сільськогосподарських підприємствах складало 122 млн голів, і за 

минулий рік воно зменшилось до 118 голів [3].  

За 7 місяців поточного року поголів’я птиці всіх видів у сіль-

ськогосподарських підприємствах скоротилося до 104,9 млн голів, тобто 

майже на 13 млн голів із початку року.  

Якщо попереднє зменшення кількості поголів’я було обумовлено 

знищенням значної кількості поголів’я птиці в Донецькій та Луганській 

областях, то тенденції цього року чітко пов’язані з економічною ситуацією в 

Україні.  

Втрати виробничих потужностей у Луганській та Донецькій областях, 

АР Крим, де вироблялося більше 40 тис. тонн м’яса бройлерів щороку, 

вдалося компенсувати за рахунок збільшення виробництва на інших 

підприємствах. Промислове виробництво м’яса бройлерів у минулому році 

показало позитивну динаміку, хоч і не значну.  

За 2015 рік вироблено 1155 тис. тонн м’яса птиці в забійній вазі, що на 

10 тис. тонн менше, ніж у 2014 році. З них 975 тис. тонн. м’яса птиці було 

вироблено в сільгосппідприємствах. При цьому виробництво м’яса бройлерів 

промисловими підприємствами склало 907 тис. тонн, що на 16,4 тис. тонн або 

2% більше, ніж у 2014 році [3,4].  

За підсумками 2016 року, найбільше підвищення виробництва про-

демонстрували підприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ви-

робництво в яких збільшилось майже на 42 тис. тонн. Компанія і надалі 

залишається найбільшим виробником в Україні із часткою ринку 60%. Далі 

йдуть: ТОВ «Комплекс Агромарс» (12%), який значно зменшив виробництво 
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(–21 тис. тонн), ТОВ «ПК "Дніпровський"» (5%), корпорація «Агро-Овен» і 

ПАТ «Володимир-Волинська ПФ» (6%) [6].  

За 7 місяців 2017 року вироблено 581 тис. тонн м’яса птиці, що на 5% 

більше, ніж за аналогічний період минулого року.  

Споживання м’яса птиці зросло із 13,9 кг на душу населення в 2005 році 

до майже 24,8 кг у 2016 році.  Попит на м’ясо птиці залишатиметься 

стабільним, оскільки, як уже зазначалося, м’ясо птиці найдешевше серед 

інших видів м’яса [7].  

Цінова ситуація на продукцію птахівництва буде залежати від зміни 

основних факторів, які на це впливають – купівельна спроможність 

населення, інфляція, курс національної валюти, обсяги експорту та 

виробництва. 

У 2015 році загальний обсяг експорту м’яса бройлерів за основними 

трейдерами знизився вперше з 2006 року. Світовий експорт у 2016 році зріс 

на 5% до рекордних 10,8 млн тонн. Стимулювання експорту відбувається за 

рахунок розширення доступу на ринки інших країн, зняття обмежень на 

постачання продукції птахівництва з США, які були введені через спалахи 

пташиного грипу, зростання попиту на китайському ринку і знеціненням 

бразильського ареалу.  

Починаючи з 2008 року відбувається постійне зменшення частки 

експорту м’яса птиці головних країн-експортерів США та Бразилії.  

За цей час частка Бразилії в світовому експорті зменшилась із 42% до 

34%, а США – з 33% до 28%. У той же час збільшилась частка в світовому 

експорті таких країн, як ЄС (з 9% до 13%), Таїланду (з 4% до 6%), інших 

країн (з 7% до 13%). У найближчій перспективі країни ЄС також будуть 

втрачати свої експортні позиції, натомість зростатиме частка саме інших 

країн у загальному експорті м’яса птиці. Це пов’язано зі стрімким розвитком 

виробництва в країнах, які до цього часу вважалися нетто-імпортерами. 

Країни з першої десятки за обсягами в світовому виробництві протягом 

останніх років значно збільшили власне виробництво і відповідно з’явилися 
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більші можливості для експорту продукції на інші ринки. Протягом останніх 

років темпи росту експорту в інших країнах значно перевищують темпи 

росту експорту в країнах – традиційних експортерах (США і Бразилія), що і 

призвело до зменшення їхньої частки експорту. Мова йде про такі країни, як 

Росія, Мексика, Туреччина, Індія, Південна Африка, Аргентина, Канада, 

Чилі. Яскравий приклад – Україна, яка протягом останніх років не лише 

змогла досягти самозабезпечення в м’ясі птиці, а й розпочати експорт на 

зовнішні ринки (таблиця 1).  

Таблиця 1. Експорт м’яса бройлерів (тис. тонн) 

Країна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

США 3 093 3 067 3 161 3 300 3 332 3 312 2 866 3 057 

Бразилія 3 222 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 841 4 090 

ЄС 752 960 1 084 1 091 1 083 1 133 1 177 1 180 

Таїланд 379 432 467 538 504 546 622 630 

Китай 291 379 423 411 420 430 401 375 

Туреччина 86 110 206 284 337 379 321 340 

Аргентина 178 214 224 295 334 278 212 225 

Україна 18 32 43 75 141 175 162 165 

Канада 147 147 143 141 150 137 133 150 

Білорусь 21 38 74 105 105 113 135 100 

Чилі 87 79 90 93 88 87 99 105 

Інші 159 147 213 247 298 332 304 338 

Світовий 

експорт 

8 433 8 877 9 571 10 088 10 274 10 480 10 273 10 755 

 

Враховуючи постійні спалахи пташиного грипу в різних регіонах світу 

та обмеження, які вводяться країнами-імпортерами щодо постачання 

продукції птахівництва, відбуватиметься перерозподіл обсягів експорту між 

ключовими експортерами на певних ринках. Світовий експорт буде збільшу-

ватись за рахунок росту попиту в країнах Близького Сходу, Африки й Азії.  
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У 2015 році експорт м’яса птиці складав 162 тис. тонн, що на 13 тис. 

тонн менше, ніж у 2014 році. За 2015 рік до країн ЄС було експортовано 27,8 

тис. тонн м’яса птиці та м’ясопродуктів, і з цим показником Україна займає 3 

місце серед країн-експортерів до ЄС [8,9].  

Основними країнами-імпортерами м’яса птиці є Ірак (30%), Єгипет 

(10%), Казахстан (8,6%), Нідерланди (6,3%), Узбекистан (4%).  

Таблиця 2. Світовий імпорт м’яса бройлерів (тис. тонн) 

Країна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Японія 645 789 895 877 860 888 936 910 

Саудівська 

Аравія 

605 681 788 799 875 805 930 900 

Мексика 492 549 578 616 682 722 790 800 

ЄС 687 734 727 672 669 707 728 725 

Ірак 397 522 598 612 655 722 640 670 

Південна 

Африка 

206 240 326 371 355 369 436 470 

Китай 401 286 238 254 260 240 268 360 

ОАЕ 297 289 314 335 357 370 380 400 

Ангола 161 239 287 301 340 367 350 260 

Гонконг 253 295 410 300 272 299 312 305 

Росія 929 656 463 560 532 465 340 130 

Венесуела 181 237 234 198 341 318 280 270 

Інші 2 095 2 328 2 369 2 648 2 483 2 571 2 293 2 534 

Світовий 

імпорт 

7 349 7 845 8 227 8 543 8 681 8 843 8 583 8 734 

 

Для всіх країн, потенційних і наявних імпортерів української продукції 

птахівництва, дуже важлива адаптація українського законодавства в 

питаннях, пов'язаних із безпечністю та якістю продукції не лише до норм ЄС, 

але й міжнародних вимог, тому Україна повинна якомога скоріше прийняти 
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відповідні нормативно- правові акти, які будуть спрямовані на забезпечення 

функціонування дієвої системи контролю за виробництвом та обігом безпеч-

них та якісних продуктів харчування.  

Одностороннє запровадження автономних торговельних преференцій 

Європейським Союзом у 2014 році дало змогу українським виробникам 

продукції птахівництва розпочати експорт своєї продукції до країн-членів ЄС 

ще задовго до початку дії Угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.  

Уже за підсумками минулого року, питома вага експорту на єв-

ропейський ринок склала майже 20 відсотків від загального обсягу, що 

робить його ключовим напрямком українського експорту м’яса птиці. Проте, 

існуючі квоти на поставки продукції птахівництва з України є досить 

незначними, що обмежує не лише можливості двосторонньої торгівлі, а й 

подальший розвиток сектору в цілому.  

Декілька років співпраці з європейськими партнерами дають нам право 

говорити про те, що при розподілі квартальної квоти попит із боку 

європейських імпортерів перевищує пропозицію української квоти на м’ясо 

птиці в понад 30 разів. Це не лише опосередковано доводить високу якість та 

безпечність продукції українського виробництва, а й свідчить про мізерність 

розміру поточних квот та високі митні збори ЄС на продукцію птахівництва. 

Крім того, фактично, українські виробники продукції птахівництва також не 

можуть використати нульову митну квоту на цілу тушку, оскільки попит на 

імпорт такого виду продукту практично відсутній. Частка України в 

європейському імпорті м’яса птиці досить символічна, порівнюючи із 

Бразилією та Таїландом. Зокрема, в 2015 році частка України склала лише 

4,9% імпорту до ЄС, у той час як частка Бразилії за аналогічний період часу 

досягла майже 57%, а Таїланду – 32%. При цьому, експорт птиці із країн-

членів ЄС до України майже в три рази більший, ніж імпорт.  

Висновок. Для всіх країн, потенційних і наявних імпортерів української 

продукції птахівництва, дуже важлива адаптація українського законодавства 

в питаннях, пов'язаних із безпечністю та якістю продукції не лише до норм 
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ЄС, але й міжнародних вимог, тому Україна повинна якомога скоріше 

прийняти відповідні нормативно- правові акти, які будуть спрямовані на 

забезпечення функціонування дієвої системи контролю за виробництвом та 

обігом безпечних та якісних продуктів харчування.  
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ МИТНОГО 

ОФОРМЛЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ 

В статті визначено основні завдання законодавчо-нормативного 

регулювання імпорту механічних олівців,проаналізовано законодавчо-

нормативну базу їх митного оформлення.  

Ключові слова: митне законодавство, законодавча база, нормативна база, 

митне оформлення механічних олівців, митний контроль механічних олівців. 

Більшість нормативних актів, які входять до митного законодавства, 

містять правові приписи, пов’язані з регулюванням переміщення товарів 

через митний кордон країни. Є підстави стверджувати, що система 

нормативних актів, які регламентують порядок переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України, складає самостійний 

інститут митного законодавства, причому один із ключових.   

Для класифікації нормативних актів, що впорядковують переміщення 

товарів через митний кордон, було використовують 3 класифікаційні 

критерії: зміст правових норм, зафіксованих у нормативному акті; галузева 

належність цих правових норм; рівень юридичної сили нормативного акта. 

Залежно від змісту правових приписів можна вирізнити нормативно-правові 

акти, що регулюють: (а) широке коло питань стосовно переміщення товарів 

через митний кордон; (б) особливості застосування окремого митного 

режиму; (в) особливості переміщення окремої, спеціалізованої групи товарів. 

Залежно від галузевої належності зафіксованих правових норм виділяють 

такі нормативні акти: (а) митні, у яких містяться переважно норми митного 

права; (б) митно-адміністративні, які охоплюють норми переважно митного й 

адміністративного права, і (в) комплексні. За рівнем юридичної сили 

нормативні акти, що регламентують переміщення через митний кордон 



1359 

товарів, поділяються: (а) закони – акти вищої юридичної сили; (б) постанови 

й розпорядження Кабінету Міністрів України; (в) підзаконні акти 

Міністерства фінансів України, Міністерства доходів та зборів України та 

інших центральних органів виконавчої влади.  

Поєднання всіх 3-х критеріїв дає змогу встановити межі і внутрішню 

побудову законодавчого інституту переміщення товарів через митний 

кордон.  

Окремі питання щодо визначення місця митного оформлення у системі 

права України, їх взаємозв’язкуз іншими інститутами митної системи, 

організаційно-правових аспектів функціонування митних органів 

розглядалися в роботах О.М. Ганжина, В.Г. Деркача, Є.В. Додіна, Ю.М. 

Дьоміна, Ф.Л. Жоріна, М.М. Каленського, С.В. Ківалова, Б.А. Кормича, А.В. 

Мазура, В.Я. Настюка, А.П. Павлова, П.В. Пашко, Д.В. Приймаченко, К.К. 

Сандровського, С.С. Терещенка, О.В. Тодощука, М.Г. Шульги та ін.. 

При цьому питання митного оформлення олівців механічних не 

висвітлене зовсім. 

Метою даної статті є аналіз законодавчо-нормативної бази митного 

оформлення механічних олівців. 

Інтеграція України у світове господарство неможливе без постійного 

розвитку національного законодавства у відповідності із міжнародним 

досвідом регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове 

регулювання ЗЕД містить систему нормативних актів різної галузевої 

приналежності, у рамках і на основі яких провадиться її практика [2]. 

Основні завдання законодавчо-нормативного регулювання імпорту 

механічних олівців зводяться до забезпечення захисту національних 

виробників; якості продукції, що надходить на український ринок; і загалом 

економічної безпеки країни. 

Регулювання імпорту механічних олівців в Україні регламентується 

рядом чинних нормативних та законодавчих актів різних рівнів. 



1360 

Декларацією про державний суверенітет України започаткована правова 

норма про самостійне створення Україною власної митної системи (розділ 

VI).  

Конституцією України регламентуються положення стосовно захисту 

суверенітету та територіальної цілісності України; забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки (ст.17); встановлено конституційну 

норму, згідно з якою основи зовнішніх відносин, зовнішньоекономічної 

діяльності та митної системи визначаються винятково законами України 

(ст.92, п.9). 

Міжнародною конвенцією «Про спрощення і гармонізацію митних 

процедур» від 18 травня 1973 р. визначається, що кожна з Договірних Сторін 

приймає на себе зобов'язання сприяти спрощенню та гармонізації митних 

процедур і з цією метою дотримуватися Стандартних правил з перехідним 

терміном та Рекомендованих правил, що містяться у Додатках до даної 

Конвенції. При цьому ніщо не перешкоджає Договірній Стороні надавати 

умови більш сприятливі, ніж ті, що ними передбачені, і кожній з Договірних 

Сторін рекомендується по можливості ширше надавати такі більш сприятливі 

умови. Україна приєдналась до цієї конвенції 05 жовтня 2006 р. на підставі 

Закону України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про 

спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з 

Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур». 

Конвенцією «Про створення Ради Митного Співробітництва» 1950 року 

передбачено, що члени Ради повинні надавати їй будь-яку запитувану нею 

інформацію і документи, необхідні для здійснення Радою своїх функцій за 

умови, що жодному з членів не доведеться видавати секретну інформацію, 

розкриття якої буде перешкоджати застосуванню його законів або іншим 

чином суперечити державним інтересам або зачіпати законні торговельні 

інтереси будь-якого підприємства як державного, так і приватного. 

Приєднання України відбулося на підставі постанови ВРУ «Про приєднання 
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України до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 

року» від 19 червня 1992 року. 

Митною конвенцією «Про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП)» 1975 року визнано, що вона 

стосується перевезення вантажів, яке здійснюється без їхнього проміжного 

перевантаження, в дорожніх транспортних засобах, составах транспортних 

засобів або контейнерах, з перетинанням одного або декількох кордонів від 

митниці місця відправлення однієї з Договірних Сторін до митниці місця 

призначення іншої Договірної Сторони або тієї ж Договірної Сторони за 

умови, що деяка частина операції МДП між її початком і кінцем провадиться 

автомобільним транспортом. Україна стала учасницею даної конвенції на 

підставі Закону України «Про участь України у Митній конвенції про 

міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП» від 15 

липня 1994 року. 

Міжнародною конвенцією «Про взаємну адміністративну допомогу у 

відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства» 

від 9 червня 1977 року передбачається, що Договірні Сторони, які прийняли 

один або більше Додатків до цієї Конвенції, погоджуються, що їх митні 

адміністрації надаватимуть одна одній взаємну допомогу з метою 

відвернення, розслідування та припинення порушень митного законодавства 

згідно з положеннями цієї Конвенції. Взаємна допомога не 

розповсюджується на запити щодо арешту осіб або повернення мит, 

податків, зборів, нарахувань чи будь-яких коштів іншій Договірній Стороні. 

Україна стала учасницею на підставі Указу Президента України «Про 

приєднання України до Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну 

допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного 

законодавства та додатків I, II, III, V, VI, VII, VIII до неї» від 23 травня 2000 

року. 

Митним кодексом України (МКУ) від 01червня 2012 р. визначаються 

засади організації і здійснення митної справи в Україні; регулюються 
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економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності 

митної служби України. Стосовно регулювання митного оформлення товарів 

в режимі імпорту, МКУ дає наступне визначення: імпорт - це митний режим, 

відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, 

встановлених законами України на імпорт цих товарів та виконання усіх 

необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на 

митній території України. МКУ надає перелік умов поміщення товарів у 

митний режим імпорту, до яких товарів може застосовуватися даний режим, 

визначає перелік документів, що необхідні при переміщенні товарів у режимі 

імпорту. Крім того, визначає митний статус товарів, поміщених у митний 

режим імпорту, надає перелік документів, які потрібні при здійсненні 

переміщення товарів у даному митному режимі, які документи потрібні для 

підтвердження статусу українських товарів. 

Податковим кодексом України (ПКУ) від 02.12.2010 р. регулюються 

відносини, пов’язані із встановленням, зміною і скасуванням податків і 

зборів в Україні; визначається вичерпний перелік податків та зборів, які 

справляються в Україні, порядок їх адміністрування; платників податків та 

зборів, їх права та обов'язки; компетенцію контролюючих органів, 

повноваження та обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового 

контролю; відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 

року регулюються всі види зовнішньоекономічної діяльності в Україні, 

включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне 

співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і 

техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, 

експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських 

операцій, надання різноманітних послуг тощо. 

Законом України «Про захист національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту» від 22 грудня 1998 року № 331-XIV (станом на 

13березня 2012 року) визначається механізм захисту національного 
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товаровиробника від субсидованого імпорту із інших країн, митних союзів 

або економічних угруповань, регулює засади і порядок порушення та 

проведення антисубсидиційних розслідувань, а також застосування 

компенсаційних заходів. 

Законом України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну» від 22 грудня 1998 року № 332-ХІV (станом на 05 липня 2012 року) 

для запровадження механізмів захисту інтересів національного 

товаровиробника регулюються засади і порядок порушення та проведення 

спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну незалежно від 

країни походження та експорту товару, що заподіює значну шкоду або 

загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за 

результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи. 

Митним тарифом України (МТУ) від 19.09.2013 р. систематизовано 

згідно із Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної  

діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що 

ввозяться на митну територію України. В основу товарної класифікаційної 

схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено 

Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів. 

МТУ діє на підставі Закону України «Про митний тариф України» від 19 

вересня 2013 р. № 584-VII. 

Митний тариф України встановлює ставки ввізного мита на олівці 

механічні згідно з їх кодом за УКТЗЕД (табл. 1). 

Таблиця 1 . Ставки ввізного мита на олівці механічні [1] 

Код Назва Ставки мита, %  Додат-

кові  

ОБО 
префе- 

рен- 

ційна  

піль-

гова 

повна 

9608 Ручки кулькові; ручки і маркери з нако-

нечником з повсті та іншого пористого 

матеріалу; авторучки чорнильні, стило-

графи та інші авторучки; пера копію-

вальні; олівці механічні; тримачі для пі-

р'я, тримачі для ручок, тримачі для олів-
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ців та подібні тримачі; частини цих 

виро-бів (включаючи ковпачки та 

затискачі), крім виробів товарної 

позиції 9609: 

9608 400000 - олівці :механічні  10 10 шт 

 

Законом України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах 

пропуску через державний кордон України» від 04.11.1999 року № 1212-XIV 

(станом на 28 грудня 2015 року) встановлюється єдиний збір щодо 

транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, які перетинають 

державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску 

через державний кордон України відповідно до законодавства України 

митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, 

ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю 

вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів 

автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних 

засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових 

навантажень та (або) габаритних параметрів. Він справляється одноразово 

залежно вiд режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним 

документом залежно від виду, місткості або загальної маси транспортних 

засобів. 

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку справляння єдиного 

збору у пунктах пропуску через державний кордон» від 24 жовтня 2002 року 

№ 1569 (станом на 14 грудня 2011 року) затверджено порядок справляння 

єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон. 

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку ведення Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» від 21 травня 2012 р. 

№ 428 визначено процедуру ведення та використання товарної номенклатури 

Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний 

тариф України», який використовується для цілей тарифного та інших видів 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики 

зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. 
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Постановою КМУ «Питання, пов’язані із застосуванням митних 

декларацій» від 21 травня 2012 року № 450 регулюються питання стосовно 

використання декларації та визначаються вимоги до оформлення і 

використання митних декларацій, на підставі яких декларуються олівці 

механічні, що переміщуються через митний кордон України підприємствами, 

та інші товари, що відповідно до законодавства України декларуються 

шляхом поданням митної декларації, передбаченої для підприємств, а також 

порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання 

недійсними.  

При ввезенні олівців механічнихпроводять радіологічний контроль у 

пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на 

митну територію України). Постановою КМУ «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. № 1031» від 21 

травня 2012 р. № 452 визначаються основні положення та вимоги стосовно 

проходження цього виду контролю.  

Наказом МФУ від 24 травня 2012 року № 599 «Про затвердження Форми 

декларації митної вартості та Правил її заповнення» встановлюються 

правила, що визначають порядок заповнення декларації митної вартості для 

використання: 

- декларантом чи уповноваженою ним особою - при визначенні та 

заявленні митної вартості товарів, які перетинають митний кордон України 

відповідно до митного режиму імпорту; 

- митним органом - при здійсненні контролю за правильністю 

визначення декларантом чи уповноваженою ним особою митної вартості;  

-  товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно 

до митного режиму імпорту. 

Наказом МФУ від 31.05.2012 року № 631 «Про затвердження Порядку 

виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення 

товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа» визначено обсяг митних формальностей, які 
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здійснюються при митному оформленні олівців механічних із застосуванням 

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що 

подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ 

в режимі імпорту. 

Наказом МФУ 30.05.2012 № 651 «Про порядок заповнення митних 

декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» визначається 

порядок декларування олівців механічних в режимі імпорту. Для 

декларування імпорту використовують відомості, що містяться в розділі I 

«Загальні положення» та розділі II «Заповнення граф митних декларацій». 

Розділ I наказу містить визначення термінів, які застосовують при 

декларуванні; використання специфікації (відповідність певному митному 

режиму або розміщення товару на території конкретної зони); розподіл 

аркушів митної декларації на паперовому носії; загальні положення, що 

стосуються заповнення граф митної декларації (недопустимість підчисток і 

помарок; занесення всіх відомостей, необхідних для митних цілей тощо). 

Розділ II п.2 визначає послідовний порядок внесення відомостей до граф 

митних декларації в режимі імпорту.  

Наказом МФУ № 654 від 31.05.2012 «Про затвердження Порядку 

взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних 

досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та 

митного оформлення товарів і транспортних засобів, нормативів взяття проб 

(зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) та форми 

акта про взяття проб (зразків) товарів» було покладено на органи митного 

управління лабораторними дослідженнями виконання функцій санітарно-

епідеміологічного контролю, у тому числі при імпорті сировини і товарів. 

Він регулює проведення лабораторних перевірок якості олівців механічних, 

що ввозяться в Україну. 

Наказом МФУ від 20 вересня 2012 року № 1011 «Про затвердження 

відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які 

використовуються у процесі оформлення митних декларацій» визначається 
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перелік класифікаторів, що використовуються у процесі оформлення МД, 

надає перелік кодів, які відповідають класифікаційній групі.  

Законом України «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між 

Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), 

Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, 

Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про 

сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією» [14] 

ухвалено угоду між членами ЄАВТ «Про вільну торгівлю між Україною та 

державами ЄАВТ» від 24.06.2010 (станом на 07.12.2011 року), відповідно до 

якої Україна, Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство 

Норвегія, Швейцарська Конфедерація бажають створити сприятливі умови 

для розвитку та диверсифікації торгівлі між собою та для сприяння 

комерційному та економічному співробітництву у сферах спільного інтересу 

на основі рівності, взаємної вигоди, недискримінації та міжнародного права; 

визнають важливість спрощення торгівлі через стимулювання ефективних та 

прозорих процедур для зменшення витрат і забезпечення передбачуваності 

для торговельних товариств країн. 

Таким чином, перераховані правові та нормативні акти регулюють 

порядок переміщення олівців механічних при ввезенні їх на митну територію 

України в режимі імпорту; порядок визначення країни походження товару та 

коду відповідно до УКТ ЗЕД; порядок заповнення митних декларацій; 

порядок справляння митних платежів; митні формальності, що виконуються 

при митному контролі та митному оформленні імпорту даного товару. 
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У статті розглянуто способи оформлення торгового залу та розміщення 

торгового обладнання, які впроваджуються провідними компаніями. Надані 

рекомендації для торговельних підприємств щодо вибору 

найоптимальнішого варіанту розміщення торгового обладнання та викладки 

товарів у торгових залах супермаркетів. 

Ключові слова: мерчандайзинг, торговий зал, півищення продажів, звуковий 

супровід, візуальний мерчандайзинг. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день компанії, що працюють у 

роздрібній торгівлі, приділяють велику увагу безпосередньо тому, як саме 

подається товар для споживачів. У наш час бурхливого розвитку 

інформаційних технологій споживачі все меньше уваги приділяють 

яскравому оформленню товару. А тому, такий мерчандайзинговий 

інструмент, як оформлення і атмосфера магазину, мають досить сильний 

вплив на споживачів, та здатні досить сильно сприяти здійсненню покупки. 

Аналіз досліджень і публікаціій. Можливості застосування  досягнень 

мерчандайзингу в оформленні торгового залу набувають все більшого 

значення в сучасних умовах господарювання. Ці питання розглядають у своїх 

працях такі вчені як Божкова В.В., Тягунова Н.М., Лісіцина В.В., які  

розглядають технології оформлення торгового залу. Разом з тим, з кожним 

роком зростає кількість нових інструментів мерчандайзингу, які потребують 

дослідження. 

Метою статті є дослідження інноваційних технологій оформлення 

торгового залу та використання їх сучасними українськими торговельними 

підприємствами. 
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Багато іноземних  вчених  визначають  мерчандайзинг  як інструмент  

стимулювання  продажів  у  місцях  продажів (оптимальне  планування  

торгового  залу,  розміщення  торговельного  обладнання, розробка  

планограм  -  схем  викладення  продукції,  POS-матеріалів  і  торговельного 

устаткування  відповідно  до  єдиної  креативної  концепції  просування,  

моніторинг представленої  продукції,  оформлення  місць  продажів, 

демонстрація  товару,  навчання продавців, робота консультантів.  

Наявність різноманітних підходів до тлумачення поняття 

“мерчандайзинг” можна пояснити  тим,  що  кожна  із  сторін  торгового  

процесу  –  виробник,  дистриб’ютор, роздрібний торгівець та кінцевий 

споживач – вкладає в це поняття своє розуміння.  

Мерчендайзинг – виник від англійського слова "merchan-dise", що 

означає торгувати. Прямий переклад слова "merchandising" - мистецтво 

торгувати. У широкому розумінні мерчандайзинг охоплює питання, пов'язані 

з оцінкою попиту споживачів; плануванням закупівель; закупівлею товарів і 

забезпеченням доступу споживачів до них у місцях продажу; мотивацією 

споживачів до купівлі товарів, ефективним представленням товарів на 

полицях; просуванням нових товарів; збільшенням кількості імпульсивних 

покупок і часу перебування покупців у магазині. За даними статистики 

європейських країн, 2/3 рішень (67%) про покупку людина приймає вже 

безпосередньо стоячи перед вітриною або прилавком магазину [4]. 

В основі психології мерчандайзингу, як і психології реклами, лежить 

метод комбінованого впливу на покупця. Багатовіковий  досвід  торгівлі,  

підтверджений  маркетинговими  дослідженнями,  не залишає сумніву в 

значному впливові органолептичних факторів на процес ухвалення рішення 

про покупку. До чуттєвих компонентів атмосфери магазину відносять:  

 освітлення;  

 використання кольору та кольорових співвідношень;  

 звуки та музика;  

 запахи;  
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 використання шрифтів та надписів. 

За допомогою кольорового та світлового оформлення можна створити 

відчуття комфорту у можливого покупця або, навпаки, відчуття 

невпевненості та тривоги. У меншій мірі, але в тому ж напрямі можуть діяти 

звукові, дотикові подразники,  а також подразники нюху при їх незначній 

інтенсивності. Згідно з дослідженнями це залежить від організації діяльності  

головного  мозку людини:  90  %  інформації  про  навколишній  світ  

(зокрема  про  товари  та  його  властивості) людина отримує за допомогою 

зорового аналізатора.  

Важливе  значення  має  застосування  кольорової  гами  в великих   

магазинах,  де знаходиться  значна  кількість  товарів  різноманітних  марок.  

Коли  товари  розміщені  на устаткуванні  без  врахування  кольорової  гами,  

створюється  відчуття  хаосу,  неспокою,  у споживача втомлюються  очі,  він  

починає  відчувати роздратування. Щоб уникнути цього слід керуватися 

загальноприйнятими правилами гармонії кольору:  

1. Підбирати колір потрібно на основі впорядкованої системи, яка може 

бути емоційно оціненою:  наприклад,  будь-які  три  кольори,  що  лежать  на  

правильній  траекторії (пряма  лінія,  еліпс  або  коло)  кольорів  глобуса.  

Полюси  цього  глобуса  -  чорний  і  білий.  На екваторі  розташовуються  

кольори  спектру:  червоний,  оранжевий,  жовтий,  зелений,  синій, 

фіолетовий. Додаткові кольори, світлі та темні гамми розташовуються на 

перетині глобуса.  

2.  Найбільш  гармонійним  є  те  поєднання,  яке  є  звичним  для  

спостерігача  (найкращим засобом гармонізації є природа).  

3.  Але якщо використовувати  дуже  близькі  кольори,  вони  починають  

сприйматися одноманітно, викликають відчуття незавершеності та простоти.  

Крім  цього,  колір  привертає  увагу.  Яскраво жовтий  колір,  найкраще 

підходить для наклейок, що розміщуються на полицях та повідомляють про 

розпродаж товарів та  надходження  товарів-новинок.  На  ньому  добре  
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зчитується  інформація,  по  впливу  він  є набагато ефективнішим від 

звичного білого [1]. 

Крім того досить важливе значення має спосіб розміщення і подачі 

товару у торговому залі. Спосіб розподілу торговельного залу розпочинають 

із визначення його форми та виду. Існує велике різноманіття форм 

торговельних залів. Найбільш розповсюдженою та функціональною формою 

торговельного залу є прямокутна зі співвідношенням сторін 2:3 або 1:2, 

висотою стелі не менше 3,3 м. У такому торговельному залі легко 

розміщувати торговельне обладнання, планувати потоки покупців, 

виконувати необхідні торгово-технологічні операції. 

Виділяють п'ять основних видів планування торговельного залу: лінійна 

("решітка"), боксова; змішана; вільна та виставкова. Вибір конкретного виду 

планування залежить від розміру торговельного залу, його конфігурації, 

методів продажу й асортименту товарів. 

У продовольчих магазинах самообслуговування зазвичай 

застосовують лінійне планування торговельного залу, тобто торгово-

технологічне обладнання розташовують прямими лініями, утворюючи 

проходи для покупців. Лінійне планування може бути повздовжнім, 

поперечним, діагональним і комбінованим. 

Переваги лінійного планування: 

 ефективне використання торговельного простору; 

 можливість легко розміщувати й об'єднувати товари по всьому 

торговельному залу, надавати їм різний простір на полицях; 

 забезпечує перебування в магазині великої кількості покупців, сприяє 

орієнтації покупців і їх ефективному руху всередині магазину; 

 забезпечує зручне перебування персоналу поряд з покупцями без 

негативного впливу на циркуляцію покупців у торговельному залі; 

 спрощується управління запасами, розміщених у торговельному залі. 

Також необхідно враховувати, що значимість окремих частин площі 

торговельного залу не є однаковою з погляду їх вкладу в обсяги продажу [5].  
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Доведено, що за напрямом руху покупців у торговельному залі в першій 

його чверті покупці здійснюють близько 40 % покупок, у другій - близько 

30%, у третій – 20% і в останній – 10% (рис. 1).  

 

Рис. 1. Розподіл торгового залу магазину на зони з погляду їх вкладу в обсяги 

продажу 

Спостереження за рухом покупців у торговельному залі свідчать, що 

понад 80% покупців пересуваються в його межах по периметру, і лише 50% 

від загальної кількості відвідувачів магазину відвідує ряди, що розміщені 

всередині торговельного залу. 

Виділяють три основні зони торговельного залу: "гарячу" (де 

здійснюється більший відсоток покупок), менш відвідувана "тепла" і 

"холодна" (де потік покупців незначний). 

Виникнення "гарячих" і "холодних" зон у кожному конкретному 

магазині залежить від конструктивних особливостей торговельного залу, 

його розмірів, розміщення обладнання, товарних груп, і тому є цілком 

індивідуальним процесом. 

Важливим є зменшення впливу "зонального" фактора й оптимізація 

відвідуваності різних частин торговельного залу магазину. Так, для 

зростання товарообігу в "холодній" зоні рекомендовано розміщувати товари 

повсякденного попиту, в "гарячій" - представляти товари, продаж яких 

забезпечує основні грошові надходження, "іміджеві" товари, що покликані 

10% 

40% 

30% 
20% 
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створювати певний образ магазину, та товари під власною торговельною 

маркою [4].  

При оформленні торгового залу і виставлення товарів на полицях 

важливе місце займає візуальний мерчандайзинг. Візуальний мерчандайзинг 

спрямований на ефективне представлення товару  в  торговому  залі. 

Виділяють 7 основних законів візуального мерчандайзингу: закон “фігури і 

фону”. Сутність закону полягає в яскравому виділенні одного об'єкта на тлі 

інших. Цей  закон  необхідно  використовувати,  якщо  потрібно  акцентувати 

увагу  покупця  на  конкретний  товар  для  його  просування.  «Виділення 

фігури»  може  бути  досягнуто  за  рахунок  кількості,  яскравих  кольорів, 

нестандартної  упаковки,  підсвічування,  РOS  -  матеріалів,  створення 

емоційного образу.  

Закон “pівня очей”. Найбільша концентрація уваги людини припадає на 

рівень очей, тому товар, розташований на рівні очей, продається набагато 

краще,  ніж  на  інших  полицях.  З  цієї  причини  товар,  що  просовується 

потрібно розташувати саме на рівні очей, щоб людина його не шукала і в 

будь-якому разі його побачила. Рівень очей - це зона 20см від рівня очей 

дорослої людини середнього зросту. 

Закон “мертвої зони”. Все, що бачить навколо себе нерухома людина, 

називається  зоровим  полем.  Предмети,  що  потрапили  в  нижню  частину 

зорового поля  людини, розглядаються нею гірше,  ніж  у верхній  частині. 

Лівий нижній кут при цьому є найбільш невдалим - там  погляд людини 

зупиняється  найрідше.  Нижні  полиці  секцій  в  магазинах  без 

самообслуговування  взагалі  не  проглядаються,  а  в  супермаркетах  на  них 

припадає лише 5% від продажів всієї точки продажу.  

“Закон  угруповання”.  Цей  закон  відбиває  особливості  сприйняття 

людини та особливості її мислення: людині легше сприймати інформацію і 

предмети,  якщо  вони  згруповані,  причому  групування  повинно  

бутизрозумілим і логічним. 
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“Закон 2/ 3”. При виконанні декількох дій одночасно їх  ефективність 

падає.  Те  ж  саме  відбувається  і  з  покупцем  у  магазині,  який  виконує 

одночасно  як  мінімум  3  дії:  рухається,  роздивляється  товар  і  тримає  в 

пам'яті «список покупок». На практиці у великому магазині це відбувається  

тільки  до  другої  третини  вітрини,  і  в  цей  момент  зазвичай покупець 

починає «придивлятися» до вітрини. І якщо побачений товар йому потрібен 

чи зацікавив, він наближається до вітрини /  стелажу для більш детального  

розгляду.  Відповідно,  друга  третина  вітрини  або  стелажа (центральна 

частина) - це найбільш вдале місце для розміщення товару навідміну від 

«кінців» стелажа або « кутів » вітрини. 

“Закон 7 ± 2”. Обсяг сприйняття людини обмежений - вона може в один 

момент часу «схопити» і запам'ятати лише 7 ± 2 предмети. У реальній 

ситуації в магазині це число зменшується до 3-5, оскількипокупець виконує 

декілька  дій  одночасно.  Це  важливо  при  розміщенні  деяких  видів  РOS-

матеріалів  -  таблички  із  зазначенням  назви  товару,  спец.  цінники  із 

зазначенням знижки, воблери. Їх кількість в одному ряді, на одній вітрині не 

повинна перевищувати 7, інакше покупець перестає звертати на них увагу і 

вони перетворюються в «фон» [2]. 

Також крім розстановки торгового обладнання дуже важливе значення 

мають такі показники як освітлення, звуки та аромат у магазині. Освітлення в 

магазині служить як для досягнення гарної видимості і видимості товарів, так 

і для створення певного настрою і емоцій, впливає на працездатність, 

психічний стан і на самопочуття. Продумане освітлення допомагає 

приховати деякі недоліки дизайну магазину або товарів. Грамотне 

використання світла допомагає створити неповторний стиль магазину, 

залучати покупців і маніпулювати ними. 

Нарівні з іншими компонентами атмосфери магазина музика вносить 

відчутний внесок у створення комфорту, позитиву, стимулює рівень 

продажів. Музика здатна сильно впливати на швидкість руху покупців по 

магазину, привертати або спрямовувати їх увагу. 
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Американські вчені визначили два основні чинники, які визначають 

ефективність використання музики: темп, тобто швидкість відтворення, що 

впливає на настрій; тип музики, яка впливає на пізнавальні асоціативні 

процеси. 

Слід пам'ятати про використання якісного звукового обладнання, щоб 

уникнути неприємного шипіння і перешкод, цей факт може впинути 

негативно на настрій покупця. 

Повільний темп музики робить позитивний вплив на продаж, покупці 

знаходяться в магазині довше і купують більше. Гучність музики так само 

впливає на покупця. Гучна музика в магазині говорить про низькі ціни, 

пріоритетна для молоді. Тиха музика в магазині показує дорогий і 

респектабельний статус магазину, клієнтами якого є люди зрілого віку. З 

метою створення комфорту в магазині музика повинна бути ненав'язливою, 

створювати непомітний, але ефективно діючий фон для покупок, та не 

відволікати покупця від представленого товару. 

Запах є одним із значущих елементів атмосфери магазину. 

Використання приємного запаху допомагає збільшити оцінку рівня сервісу і 

пропонований асортимент, викликати позитивні емоції. Занадто сильні і різкі 

запахи можуть викликати роздратування у покупців і небажання довго 

перебувати в магазині, тому слід вибирати аромат відповідно до стилю і 

політики торгового підприємства, при цьому він повинен бути ненав'язливим 

і неагресивним. 

Запах впливає на такі фактори споживчої поведінки, як процес 

осмислення і опрацювання інформації безпосередньо в магазині; на оцінку 

емоцій від зробленої покупки; на час, який покупець витрачає на вибір 

певного товару; на бажання знову відвідати магазин і зробити повторні 

покупки тут [3]. 

Однією з корисних зон у великих торгових центрах є - зона відпочинку, 

де можна випити чай або каву, побалувати себе чимось смачненьким або 

просто посидіти на зручних лавках і розслабитися. Створення таких зон в 
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торгових центрах і гіпермаркетах - безпрограшний варіант. Покупці 

отримують можливість відпочити і розслабитися, що підвищує час, 

проведений ними в магазині. Відповідно збільшується і кількість покупок. 

Не менш ефективні для розвитку магазину відкриті пекарні, що 

дозволяють відвідувачам простежити весь процес випікання хлібобулочних 

виробів. Аромат свіжої випічки приваблює покупців, яким важко втриматися 

від покупки апетитних булочок, багетів або свіжих окраєць хліба. Золотисте 

освітлення в даних відділах підкреслює свіжість і смак даної випічки [6]. 

Також не меньш важливим є оформлення вітрини магазину. Наприклад 

власник одного веломагазину в Берліні прикрасив фасад будівлі 120 

велосипедами розвішаними по всій стіні будівлі. 

Також досить помітне є декорування фасаду одного з магазинів 

музикальних інструментів у Франції у малюнком у вигляді клавіш піаніно. 

Ще одним цікавим прикладом є прикрашення книжкового магазину 

зображеннями видатних письменників та цитатами з їх відомих книг. 

Цікавий внутрішній дизайн обрали також для продуктового магазину 

торгової марки Michael Angelo  Дизайн павільйону виконаний в 

оригінальному стилі з використанням унікальних деревяних та камяних 

елементів. Також клієнтів приваблює те, як шеф-кухар магазину здійснює 

кулінарну магію на кухні, займаючись приготуванням страв індивідуально 

для кожного клієнта. А у кожному відділі на стіні розміщена фотографія 

кулінарної направленості, що приносить в сучасну атмосферу магазину 

відчуття щирості, чесності і авторитету [7]. 

Отже провівши розгляд даних факторів можна зробити такі висновки : 

для супермаркетів непродовольчих та продовольчих товарів доцільно 

використовувати лінійне планування торгового залу, товар який необхідно 

продати повинен бути розміщений не нижче рівня очей (110-170 см від 

підлоги), найкращі товари краще викладати у правій стороні магазину, так як 

це початок маршруту всіх покупців, і ця сторона створює основне враження 

про торговий заклад. Атмосфера повинна бути приємною для здійснення 
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покупки, дуже важливе значення має фонова музика, правильне освітлення 

залу а також добре підібрані аромати, а також слід приділяти багато уваги 

для вітрини магазину та її правильного оформлення. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ МАШИН ТА ПРИЛАДІВ ДЛЯ 

ПРАСУВАННЯ 

В статті здійснена оцінка асортименту машин та приладів для прасування, 

які були реалізовані у магазині Розетка, м. Київ у 2014-2016 роках. Зокрема 

проаналізована структура асортименту за видами, торговими марками, 

типом підошви, потужністю, наявністю автоматичного відключення, 

наявністю протикраплевої системи, а також визначено широту, глибину, 

повноту та сталість асортименту електропрасок.  

Ключові слова: машини та прилади для прасування, електропраски, 

асортимент електропрасок, структура асортименту машин та приладів 

для прасування, широта, глибина, повнота та сталість асортименту 

електропрасок.  

Однією з найважливіших характеристик товарів є асортимент, який 

визначає принципові відмінності між товарами різних видів і найменувань. 

Асортимент - це набір товарів, що формується за певними ознаками і 

задовольняє різноманітні, аналогічні та індивідуальні потреби.  

Асортимент товарів класифікується за місцезнаходженням, за широтою 

охоплення товарів, за мірою задоволення потреб, за характером потреб. 

Удосконалення організації торговельного обслуговування населення і 

підвищення економічної ефективності підприємств роздрібної торгівлі багато 

в чому залежать від правильного формування асортименту товарів у 

магазинах. 

Під час формування асортименту товарів у роздрібній торговельній 

мережі найважливішою вимогою є максимальне задоволеній попиту 

покупців при найменших затратах часу на їх придбання при забезпеченні 

прибуткової роботи магазинів. 
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Питаннями вивчення асортименту товарів займалось багато вчених, 

серед них Беднарчук М.Б. Семак Б.Д.; Гончар Л.А., Холодова О.Ю.; 

Нестеренко О.О.; Пічугіна Т.С, Гейченко І.А.; Снегирева В.; Чукурна О.П.  

Однак оцінка асортименту машин та приладів для прасування не 

здійснювалась. 

Метою статті була оцінка асортименту машин та приладів для 

прасування, яка включала аналіз асортименту за різними ознаками, 

визначення широти, глибини, повноти та сталості. 

Нами досліджено структуру асортименту машин та приладів для 

прасування, які надійшли і були реалізовані у магазині Розетка ТОВ 

«Торговий дім «Партнер-Інвест», м. Київ в 2014-2016 роках за різними 

ознаками. 

У 2014 році на підприємстві було реалізовано 2577 одиниць цієї техніки, 

з них 2, що становило 0,1% - прасувальні машини і 2575 одиниць, або 99,9% - 

праски (табл. 1). 

Таблиця 1. Обсяги реалізації машин та приладів для прасування у 

магазині Розетка, м. Київ у 2014-2016 роках  

Вид обладнання для 

прасування 

2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Прасувальні машини 2 0,1 8 0,3 17 0,5 

Праски 2575 99,9 2902 99,7 3393 99,5 

Всього 2577 100,0 2910 100,0 3410 100,0 

 

У 2015 році обсяги реалізації зросли на 333 одиниці, або 12,9%, з них 

кількість прасувальних машин збільшилася в 4 рази, а прасок – на 327 

одиниць, або 12,7%. Частка машин за цей  період зросла на 0,2%, а прасок 

відповідно зменшилась. 

У 2016 році обсяги реалізації даної продукції зросли до 3410 одиниць 

(на 500 одиниць, або 17,2%), при цьому кількість машин збільшилась до 17 (в 

2,1 рази), а прасок – до 3393 одиниць (на 491 одиницю, або 16,9%). Частка 

машин зросла ще на 0,2% і становила 0,5%. 
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Обсяги реалізації машин для прасування у магазині Розетка у 2014-2016 

роках за видами представлені в табл. 2.  

Таблиця 2.  Обсяги реалізації машин для прасування у магазині Розетка, 

м. Київ у 2014-2016 рокахза видами  

Вид машин для 

прасування 

2014 2015 2016 

Кількіст

ь, шт. 

Частк

а, 

% 

Кількіст

ь, шт. 

Частк

а, 

% 

Кількіст

ь, шт. 

Частк

а, 

% 

Системи парового 

прасування 

 

1 

 

50,0 

 

6 

 

75,0 

 

10 

 

58,8 

Парові станції - 0,0 1 12,5 5 29,4 

Прасувальні 

автомати 

 

- 

 

0,0 

 

- 

 

0,0 

 

1 

 

5,9 

Парогенератори 1 50,0 1 12,5 1 5,9 

Всього 2 100,0 8 100,0 17 100,0 

 

У 2014 році це були 1 система парового прасування і 1 парогенератор. 

У 2015 році кількість систем парового прасування в реалізації зросла до 

6, з’явилась 1 парова станція і залишився 1 парогенератор. У 2016 році було 

реалізовано по 1 прасувальному апарату і парогенератору, 5 парових станцій 

та 10 систем парового прасування.  

Частка систем парового прасування зросла за вказаний період з 50 до 

58,8%, парових станцій – із 12,5 до 29,4, прасувальних апаратів – з 0 до 5,9, а 

парогенераторів зменшилась із 50 до 5,9%. 

Машини для прасування у магазині Розетка були представлені 2 

торговими марками у 2014 році – DeLonghi та Tefal, 5 – у 2015 та 2016 роках 

– Philips, Braun, Siemens, DeLonghi та Tefal (табл. 3).  

У 2015 році було реалізовано 3 одиниці марки Braun, 2 – Philips та по 1 - 

Siemens, DeLonghi та Tefal. У 2016 до 6 одиниць зросла реалізація машин 

марки Siemens, до 4 – марки Philips, до 3 марок Braun та DeLonghi і 1 марки 

Tefal. 
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Таблиця 3. Обсяги реалізації машин для прасування у магазині Розетка, 

м. Київ у 2014-2016 рокахза торговими марками 

Торгова маркамашин для 

прасування 

2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Philips - 0,0 2 25,0 4 23,5 

De Longhi 1 50,0 1 12,5 3 17,6 

Braun - 0,0 3 37,5 3 17,6 

Tefal 1 50,0 1 12,5 1 5,9 

Siemens - 0,0 1 12,5 6 35,4 

Всього 2 100,0 8 100,0 17 100,0 

 

Частка продукції марки Philips зросла за вказаний період з 0 до 23,5%, 

Braun – з 0 до 17,6, Siemens – з 0 до 35,4%. Питома вага продукції марки 

DeLonghi зменшилась із 50,0% до 17,6, а Tefal – з 50,0 до 5,9%. 

Нами проаналізована структура реалізації машин для прасуванняу 

магазині Розетка за типом підошви (табл. 4). 

Таблиця 4. Обсяги реалізації машин для прасування у магазині Розетка, 

м. Київ у 2014-2016 рокахза типом підошви 

Тип підошви 2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Careeza - 0,0 2 25,0 4 23,5 

Неіржавіюча сталь 1 50,0 1 12,5 3 17,6 

Saphir - 0,0 3 37,5 3 17,6 

Ultragliss Diffusion 1 50,0 1 12,5 1 5,9 

Titanium-glissee - 0,0 1 12,5 5 29,5 

Без підошви - 0,0 - 0,0 1 5,9 

Всього 2 100,0 8 100,0 17 100,0 

 

У 2014 році було реалізовано 1 одиницю із підошвою з неіржавіючої 

сталі і 1 – з підошвою з покриттям UltraglissDiffusion. 
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У 2015 році по 1 одиниці було в реалізації машин з підошвою, вказаною 

вище, а також 1 одиницю з підошвою Titanium-glissee, 2 – з підошвою 

Careeza та 3 – з підошвою Saphir. 

У 2016 році в реалізації були машини для прасування: по 1 одиниці без 

підошви та з підошвою UltraglissDiffusion, по 3 – з підошвою із неіржавіючої 

сталі та Saphir, 4 – з підошвою  Careeza, 5 – з підошвою Titanium-glissee. 

У 2016 році найбільшу частку займали машини з підошвою Titanium-

glissee – 29,5%, найменшу – з підошвою UltraglissDiffusion і без підошви – по 

5,9%  

Аналіз обсягів реалізації прасок у магазині Розетка показав, що 

протягом досліджуваного періоду підприємство реалізовувало праски 14 

торгових марок (табл. 5). 

Таблиця 5. Обсяги реалізації прасок у магазині Розетка, м. Київ у 2014-

2016 рокахза торговими марками 

Торгова марка 2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Panasonic 336 13,0 427 14,.7 533 15,7 

Rolsen 887 34,5 944 32,5 1014 29,9 

Tefal 68 2,6 82 2,8 117 3,4 

Scarlett 400 15,5 448 15,4 600 17,7 

Vitek 95 3,7 104 3,6 116 3,4 

Akira 117 4,5 141 4,9 142 4,2 

Atlanta 222 8,6 256 8,8 312 9,2 

Philips 21 0,9 33 1,1 40 1,2 

Bosch 40 1,6 51 1,8 55 1,6 

Siemens 42 1,6 45 1,6 54 1,6 

Rowenta 55 2,1 65 2,2 71 2,1 

Moulinex 77 3,0 78 2,7 98 2,9 

Unit 105 4,1 116 4,0 125 3,7 

Bomann 110 4,3 112 3,9 116 3,4  

Всього 2575 100,0 2902 100,0 3393 100,0 
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У 2014 році було найбільше реалізовано прасок марки Rolsen – 887 

одиниць, що склало 34,5%, майже вдвічі менше – Scarlett (400, або 15,5%) та 

Panasonic – 336 одиниць, або 13,0%. найменше було продано прасок марки 

Philips – 21, що склало 0,9%. 

У 2015 році обсяги реалізації прасок всіх марок зросли, однак 

найбільшим зростанням було по марці Philips- 57,1%, найменшим – по 

марках Moulinex, Bomann – 1,2%. При цьому збільшилися частки по марках 

Panasonic (1,7%), Tefal (0,2%), Akira 0,4%), Atlanta (0,2%),  Philips (0,2%), 

Bosch (0,2%), Rowenta (0,4%). 

Найбільшою у цей рік була частка прасок марки Rolsen (32,5%), 

найменшою – марки Philips (1,1%). 

У 2016 році найбільше зростання обсягів реалізації спостерігалось по 

марках Tefal (42,7%) та Scarlett (33,9), а найменший – 0,7% - по марці Akira. 

У 2009 році найбільшу частку займали праски марки Rolsen – 29,9%, однак 

цей показник зменшився в порівнянні із 2014 роком на 4,6%. 

Всі праски, що були реалізовані, мали 8 типів підошви (табл. 6).  

Таблиця 6. Обсяги реалізації прасок у магазині Розетка, м. Київ у 2014-

2016 рокахза типом підошви 

Тип підошви 2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Careeza (алюміній + 

покриття) 

 

21 

 

0,8 

 

33 

 

1,1 

 

40 

 

1,2 

Ultragliss Diffusion 

(алюміній + емаль) 

 

68 

 

2,6 

 

82 

 

2,9 

 

117 

 

3,4 

Алюміній + кераміка 222 8,6 256 8,8 312 9,2 

Неіржавіюча сталь 1627 63,2 1754 60,4 2036 60,0 

Неіржавіюча сталь + 

емаль 

 

388 

 

15,1 

 

432 

 

14,9 

 

483 

 

14,3 

Неіржавіюча сталь + 

титан 

 

151 

 

5,9 

 

229 

 

7,9 

 

269 

 

7,9 

Неіржавіюча сталь + 

нікель 

 

43 

 

1,7 

 

51 

 

1,8 

 

65 

 

1,9 

Неіржавіюча 

сталь/алюміній 

 

55 

 

2,1 

 

65 

 

2,2 

 

71 

 

2,1 

Всього 2575 100,0 2902 100,0 3393 100,0 
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Протягом всього періоду найбільшу частку мали праски з підошвою із 

неіржавіючої сталі – 63,2; 60,4 та 60,0% відповідно по роках. Найменшою 

була частка прасок із підошвою Careeza (алюміній + покриття) – всього 0,8; 

1,1 та 1,2% у 2014, 2015 та 2016 роках. 

За досліджуваний період найбільше зросла реалізація прасок із 

підошвами Careeza (алюміній + покриття) (90,4%); неіржавіюча сталь + титан 

(78,1%) та UltraglissDiffusion (алюміній + емаль) – 72,1%, найменше – із 

підошвою неіржавіюча сталь + емаль (24,5%). 

За потужністю праски, що реалізовувалися, були 4 груп: до 1800 Вт; від 

1800 до 2000; від 2000 до 2400 та 2400 Вт і більше (табл. 7). 

Таблиця 7. Обсяги прасок у магазині Розетка, м. Київ у 2014-2016 рокахза 

потужністю 

Потужність 2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

До 1800 Вт 948 36,8 1030 35,5 1108 32,7 

Від 1800 до 2000 Вт 474 18,4 488 16,8 608 17,9 

Від 2000 до 2400 Вт 827 32,1 1028 35,4 1207 35,6 

2400 Вт і більше 326 12,7 356 12,3 470 13,8 

Всього 2575 100,0 2902 100,0 3393 100,0 

 

У 2014 році найбільше було реалізовано прасок потужністю до 1800 Вт – 

948 шт., що склало 36,8%, і від 2000 до 2400 Вт (32,1%). 

У 2015 році реалізація прасок усіх груп зросла: I групи – на 8,6%; II – 

3,0; III – 24,3 та IV – 9,2%. 

У 2016 році найбільше зросла реалізація прасок IV групи – на 32,0% і 

найменше – на 7,6% - I групи. 

У 2016 році найбільшою була частка прасок III групи – 35,6%, 

найменшою – 13,8% - IV. 

Переважна кількість прасок не має автоматичного відключення (75,3; 

74,4 та 75,4% відповідно по роках) і їх кількість за вказаний період зросла на 

32,0%. Обсяг реалізації прасок з автоматичним відключенням зріс на 30,9% 

(табл. 8). 
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За наявністю протикраплевої системи праски в натуральному виразі 

розподілилися наступним чином: 47,7; 48,4 та 49,4% прасок відповідно по 

роках мали протикраплеву систему і 52,3; 51,6 та 50,6% - не мали її (табл. 9). 

Таблиця 8. Обсяги реалізації прасок у магазині Розетка, м. Київ у 2014-

2016 рокахза наявністю автоматичного відключення 

Ознака 2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Автоматичне 

відключення є 

 

637 

 

24,7 

 

743 

 

25,6 

 

834 

 

24,6 

Автоматичного 

відключення немає 

 

1938 

 

75,3 

 

2159 

 

74,4 

 

2559 

 

75,4 

Всього 2575 100,0 2902 100,0 3393 100,0 

 

Таблиця 9.Обсяги реалізації прасок у магазині Розетка, м. Київ у 2014-

2016 рокахза наявністю протикраплевої системи 

Ознака 2014 2015 2016 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Кількість, 

шт. 

Частка, 

% 

Протикраплева система є  

1227 

 

47,7 

 

1406 

 

48,4 

 

1676 

 

49,4 

Протикраплевої системи 

немає 

 

1348 

 

52,3 

 

1496 

 

51,6 

 

1717 

 

50,6 

Всього 2575 100,0 2902 100,0 3393 100,0 

 

Обсяги реалізації цих прасок в грошовому виразі розподілились дещо 

інакше (табл. 2.27): 62,6; 62,6 та 63,7% прасок мали протикраплеву систему; 

37,4; 37,4 та 36,3% – не мали її. 

Інструментом регулювання асортименту товарів в магазинах служить 

асортиментний перелік товарів. Його рекомендується встановлювати для 

кожного конкретного магазину з урахуванням його типу, розміру торгової 

площі, місця розташування та інших чинників. Наявність таких переліків 

дозволяє не тільки раціонально регулювати асортимент товарів, але й 

систематично контролювати його повноту і стабільність. 

Повнота асортименту - це відповідність фактичної наявності товарів на 

торговому підприємстві розробленому асортиментному переліку. 

Під стійкістю (стабільністю) асортименту товарів потрібно розуміти 
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безперебійну наявність в продажу товарів, передбачених асортиментним 

переліком магазину. 

Повнота і стійкість асортименту роздрібних торгових підприємств виз-

начаються за допомогою показників, що іменуються коефіцієнтами повноти і 

стійкості (стабільності) асортименту. 

Коефіцієнт повноти асортименту розраховують шляхом відношення 

фактичної кількості різновидів товарів, що є в продажу, до кількості різно-

видів товарів, передбачених асортиментним переліком магазину (формула 1) 

[1]: 

                                                (1) 

де Кп – коефіцієнт повноти асортименту магазину на конкретну дату; 

Рф – фактична кількість різновидів товарів на момент перевірки; 

Рн – кількість різновидів товарів, передбачена асортиментним переліком 

(нормативом). 

На повноту асортименту товарів в магазинах впливають багато які 

чинники, причому нерідко випадкові (наприклад, затримка постачальниками 

відвантаження товарів, порушення графіка завезення і т. п.). Для нівелювання 

впливу випадкових чинників і більш правильної оцінки товарного асор-

тименту його повноту доцільно визначати за окремі періоди за даними 

кількох перевірок асортименту магазина. Показник, що отримується при 

цьому, носить назву коефіцієнта умовної стійкості (стабільності) 

асортименту. Він розраховується за наступною формулою 2 [1]: 

                                 (2) 

де Кст – коефіцієнт умовної стійкості асортименту товарів в магазині за 

період (місяць, квартал, рік); 

Р
1
, Р

2
,..., Р

n
 – фактична кількість різновидів товарів на момент окремих 

перевірок; 

Рн – кількість різновидів товарів, передбачена асортиментним переліком; 

ф
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n – кількість перевірок. 

Коефіцієнти повноти та стійкості асортименту можна розраховувати як 

по всьому товарному асортименту, так і по асортименту товарів окремих 

товарних груп або споживчих комплексів. При цьому враховуються тільки ті 

товари, які передбачені для магазину асортиментним переліком. 

Числове значення коефіцієнтів повноти і стійкості асортименту знахо-

диться в межах від 0 до 1. При цьому чим ближче ці показники до одиниці, 

тим повніше і стійкіше асортимент магазину, краще формується. 

Визначення і використання в процесі аналізу товарного асортименту 

показників, що характеризують його повноту і стійкість, дозволяють не 

тільки оцінити, але й зіставити асортимент кількох магазинів, що 

обслуговують той самий цільовий ринок. 

Таким чином, розробка кожним конкретним магазином асортиментного 

переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням сприяють 

кращому обслуговуванню покупців цільового ринку і створенню стійкого 

асортименту. 

У разі виявлення відсутності в продажу товарів, передбачених 

асортиментним переліком, торгові підприємства повинні вжити заходів до 

завезення їх в магазин. 

В умовах переходу до ринкових відносин робота з формування 

асортименту в магазинах значно ускладнюється. Широта і глибина 

асортименту товарів багато в чому залежать від кваліфікації працівників 

магазинів і комерційних служб організацій, які повинні мати в своєму 

розпорядженні повну інформацію про попит покупців, джерела можливого 

надходження товарів, ціни на товари та іншу комерційну інформацію. 

Нами вивчалась широта, глибина і повнота асортименту електропрасок, 

які займали у реалізації магазину Розетка найбільшу частку 29 вересня 2017 

року (табл. 10). 

Як видно з табл. 10, асортимент електропрасок характеризується такими 

показниками глибини і повноти асортименту. У продажу було 3 з 4 моделей 
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марки Rolsen, 3 з 3 – марок Scarlett, 4 з 6 – марки Panasonic, 2 з 2 – марки 

Atlanta та 1 з 2 – марки Akira. 

Таблиця 10 . Дані про широту, глибину і повноту асортименту 

електропрасок у магазині Розетка, м. Київ 29 вересня2017 року 

Торгова марка 

 

Глибина 

асортименту 

(кількість виробів, 

що були в 

наявності) 

Кількість 

різновидів за 

специфікаціям

и 

Повнота 

асортименту 

(гр.2:гр.3)100

% 

1 2 3 4 

Rolsen 3 4 75,0 

Scarlett 3 3 100,0 

Panasonic 4 6 66,7 

Atlanta 2 2 100,0 

Akira 1 2 50,0 

Разом  13 17 76,5 

 

Повнота по цих товарних марках складала відповідно 75,0; 100,0; 66,7; 

100,0; 50,0. 

В цілому по групі електропрасок глибина асортименту становила 13 

одиниць, а повнота – 76,5%. 

У вересні 2017 року нами було проведено чотири контрольні перевірки 

(5, 12, 22 та 29 вересня) щодо наявності у продажу окремих марок 

електропрасок. 

Нами встановлено, що для електропрасок марки  Rolsen повнота 

асортименту в кожній перевірці становила 75,0; 75,0; 100,0 та 100,0. В кінці 

місяця в підприємстві були в наявності всі їх заплановані різновиди. 

По прасках марки  Scarlett у продажу в різні періоди часу було від 1 до 3 

моделей із запланованих 3, тому повнота асортименту  становила 33,3; 100,0; 

66,7; 100,0%. 

5 моделей прасок марки Panasonic було при першій перевірці із 

запланованих 6; при другій їх було 4, а при третій і четвертій – 6, тому 

показник повноти асортименту коливається від 66,7 до 100,0%. 
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По торговій марці Atlanta при першій перевірці була 1 модель праски, 

при другій, третій і четвертій – по 2. 

А по моделі Akira протягом всіх перевірок в наявності було по 1 моделі, 

тому повнота становила 50,0%. 

Сталість по перевірених товарах була вище оптимального – 75,0-87,5% - 

для прасок марок Rolsen, Scarlett, Panasonic та Atlanta і неоптимальною – для 

марки Akira – 50,0%. 

Таким чином, проведений аналіз показав, що асортимент машин та 

приладів для прасування у магазині Розетка упродовж досліджуваного 

періоду був насиченим і практично сталим. 
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Метою статті є дослідження динамічних змін нестабільного ринкового 

середовища виробників масла вершкового та підприємств переробної 

промисловості. 

Забезпечення населення продовольством завжди вважалось 

пріоритетним завданням розвитку будь- якої держави, а ті, що успішно 

вирішили продовольчу проблему, й дотепер очолюють рейтинг розвинених 

країн світу. Всесвітні процеси інтеграції та глобалізації підтверджують, що 

будь-який ринок, тим більше продовольчий, характеризується нестабільністю 
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та непередбачуваністю умов зростання і розвитку підприємств, діяльність 

яких залежить від багатьох чинників зовнішнього середовища. 

Економічний стан виробництва, переробки та реалізації молока й 

молокопродуктів з урахуванням їх особливого значення як продуктів 

харчування завжди привертав увагу багатьох учених [2, 3, 6, 11, 12]. 

Ринок молока та молочної продукції завжди займав особливе місце 

серед інших ринків харчових продуктів. Історично молоко і молокопродукти 

в Україні є одними з основних самостійних продуктів харчування, елементом 

рецептур приготування їжі та компонентом виробництва широкого кола 

товарів харчової промисловості. 

Колись Україна виробляла величезні обсяги вершкового масла і вважалася 

однією з найбільших країн-експортерів цього товару в світі. Пізніше 

виробництво товару істотно скоротилося, його експорт практично 

припинився і на ринок почали масово виводитися його замінники – всілякі 

спреди і рослинно-вершкові суміші. У 2009-2011 роках в Україні випускали 

лише по 62-66 тис. т вершкового масла[1,5]. 

У підсумку Україна в 2009-2013 стала нетто-імпортером вершкового 

масла. 

Глибока геополітична і економічна криза 2014-2016 змусила операторів 

ринку вершкового масла і спредів змінити стратегію бізнесу. Через втрату 

російського ринку сиру в Україні помітно зросло виробництво вершкового 

масла, і країна знову стала серйозним експортером даного товару. Вже понад 

40% масла Україна експортує в країни далекого зарубіжжя, хоча, у середині 

2016 року експорт вершкового масла довелося здійснювати за рекордно-

низькими за останні десять років цінами. У той же час, в силу різних причин 

випуск, споживання і експорт спредів істотно скоротилися. Для спредів 

експортери шукають збут в бідних країнах Африки та Азії. Зовнішні продажі 

масла і спредів приносять близько 15% валютної виручки від експорту всіх 

молокопродуктів [4]. 

http://infagro.com.ua/ua/gmaps/map.html
http://infagro.com.ua/ua/gmaps/map.html
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Отже, до 2014 р Україна залежала від тенденцій світового ринку 

вершкового масла як імпортер, а зараз залежить вже як експортер. Через 

наслідки геополітичної кризи, випуск масла в Україні з 2014 року істотно 

виріс і становить за офіційною статистикою понад 100 тис. т, а за 

розрахунками Інфагро – близько 80 тис. т у рік[7,8]. 

Загалом, ринок масла і спредів в Україні зараз знаходиться на порозі 

великих змін, з’являється багато нових проблем і можливостей. Характерною 

особливістю сучасного стану є те, що частка вершкового масла і спредів в 

загальному виробництві молокопродуктів в країні зросла до чверті. Майже 

третина всього молока, що надходить на промислову переробку, 

використовується для виробництва вершкового масла (в комплексі з СЗМ і 

казеїном). У період з травня до серпня виробляється половина всього річного 

обсягу масла. 

У 2015 році обсяг виробництва масла вершкового в Україні склав 100,9 

тис. тонн, що на 11,4% менше в порівнянні з 2014 роком. У 2016 році 

тенденції 2015 року збереглися - українські виробники вершкового масла 

зменшили свої обсяги виробництва на 6,1% у порівнянні з 2015 роком. Таке 

падіння виробництва вершкового масла в країні обумовлено зниженням 

внутрішнього попиту на продукцію, а також зростанням цін на сировину. 

Слід відзначити той факт, що і обсяг виробництва спредів вершково 

рослинних також демонструє негативну динаміку. Так, в 2015 році обсяг їх 

виробництва скоротився на 31,8% (з 49 тис. тонн в 2014 до 33 тис. тонн в 

2015). Зменшення обсягів виробництва спредів продовжилося в 2016 році. Це 

дозволяє зробити висновок, що тенденція «заміщення вершкового масла 

спредами» слабшає. 

В Україні більш популярно масло вершкове жирністю до 85%, частка 

його в загальному обсязі виробництва складає 98,3% (2016 р.). 

Для ринку вершкового масла в Україні характерна велика кількість 

компаній-виробників. Практично у всіх регіонах країни є свій завод з 

виробництва вершкового масла або спреду рослинного. 
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Основні компанії-виробники вершкового масла (без урахування спредів 

рослинних) займають 60,8% від загального обсягу виробництва вершкового 

масла(2016р). Основні виробники вершкового масла в Україні представлені 

на рис. 1. 

 

Рис.1 Основні виробники вершкового масла в Україні 

Аналізуючи дані рисунку, можна зробити висновок,що в Україні існує 

велика кількість компаній - виробників вершкового масла. 

Сучасний світовий ринок молока визначається обсягом, приблизно в 600 млн 

т. З них коров’яче молокостановить понад 80%, решта – буйволяче, 

козяче,овече. За даними української Спілки молочних підприємств, у світі в 

середньому в рік виробляють 714 млн тмолока. Україна входить до десятки 

найвагомішихсвітових виробників молока та молочних продуктів,млн. т: ЄС 

- 148 , Індія - 112,1, США - 87, Китай - 36,7,Росія - 31,8 , Бразилія - 29,5 , 

Нова Зеландія - 15,48,Україна – 11, 0 , Австралія - 9,02 , Білорусія - 6,6 

таКазахстан з обсягом 5,38 [2]. 

За підсумками «Аграрного інформаційного агентства», виробництво 

молока в Україні станом на 2015рік становило 42 %, що на 28% менше 
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порівняно із минулими роками. Експерти аргументують це тим, 

щоскорочується поголів’я у приватному секторі та зростаєвиробництво 

молока сільгосппідприємствами [3, 4]. 

Скорочення виробництва молока, зростання цін намолочну продукцію, 

зниження купівельної спроможності призвело до значного скорочення 

споживаннямолочних продуктів. Середньорічне споживання молока і 

молочних продуктів на душу населення Україниу перерахунку на молоко 

становило у 2010 році 206,4кг, у 2015 р. – 222,5, у 2016 р. – 218,6 кг. Згідно із 

сучасними дієтичними рекомендаціями,для дорослої людини добова норма 

споживання молока становить 700 г на день або 255 кг на рік. В 

Україніспостерігається незначне відхилення від медичноїнорми в межах 599 

г в день менше (на 218,6 кг меншев рік) [7]. У ЄС споживання масла 

становить 4,4 кг/особу/рік. Українці споживають масла в рази менше, ніж 

жителі Європейського Союзу. 

Переробкою молока на Україні займається більше300 підприємств, 

проте майже 80% ринку контролює50 заводів, значна частина яких входить 

до складу великих холдингів. 

Експерти вважають, що криза посилить вплив холдингів, оскільки 

дрібні та середні виробники будутьвимушені покинути ринок. Водночас, 

частки ринкупровідних виробників не перевищують 6-9%. В ціломуфактично 

одинадцять компаній утримують 60,3%ринку. Решту ринку розподіляють 

між собою дрібнікомпанії та одиничні молокопереробні заводи.  

Аналіз стану виробництва вершкового масла в Україні показує, що 

найнижчі показники були у 2011 році (76,15 тис. т), у зв‘язку з фінансовою 

кризою, внаслідок чого відбулося зниження купівельної спроможності 

населення та зменшення попиту внутрішнього ринку на молоко та молочну 

продукцію (в т.ч. вершкове масло) [3]. 

Починаючи з 2012 року маслоробна галузь Українипочала поступово 

відновлювати докризові обсяги виробництва – з 79,5 тис. т у 2010 р. до 114,5 
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тис. т у 2014р. Обсяг виробництва вершкового масла за 2015 р. ВУкраїні був 

101 тис. т, що на 11,4% менше показникароком раніше. 

Проведений аналіз показує, що протягом2010–2016 рр. обсяг 

виробництва молока зменшився на1,75 %.  

Майже третина всього молока, що надходить на промислову 

переробку, використовується для виробництва вершкового масла. 

Для ринку вершкового масла в Україні характерна велика кількість 

компаній-виробників. Практично у всіх регіонах країни є свій завод з 

виробництва вершкового масла або спреду рослинного. 

Основні компанії-виробники вершкового масла займають 60,8% від 

загального обсягу виробництва вершкового масла. 
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Мазуришена К.В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЧАЮ 

У роботі проаналізовано марки чаю, що користуються попитом на 

вітчизняному ринку. Наведено результати органолептичних та фізико-

хімічних досліджень якості конкретних зразків чаю на відповідність вимог 

нормативно-технічної документації.  

Ключові слова: чай, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, 

товарознавча оцінка 

Чай відноситься до тонізуючих напоїв, що має високі смакові якості, 

приємний аромат, хорошу стимулюючу і лікувальну дію. Чай є необхідним 

http://www.dairynews.com.ua/news/dosl-dzhennyaukra-
http://www.dairynews.com.ua/news/dosl-dzhennyaukra-
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для організму людини біологічно активним продуктом завдяки наявності в 

ньому вітамінів, алкалоїдів, ефірних олій, альдегідів, органічних кислот, 

мінеральних речовин, розчинних вуглеводів та ін. [5]. 

Нині погіршується екологічний стан ґрунтів, ґрунтових вод, тому слід 

проводити оцінку якості продовольчих товарів [6]. На ринку України 

представлено більше 20-ти марок чаю. Починаючи з першої половини 2002 

року і до сьогодні, позиції лідера займає чай марки «Lipton». 

Чай в Україні не вирощується. Понад 80 % чаю завозиться в Україну зі 

Шрі-Ланки, близько 10 % продукту індійського походження. Решту 

становить продукція, що завозиться з Китаю, Індонезії, В’єтнаму, Кенії, 

Аргентини, Сінгапуру, Грузії тощо. Широко представлена продукція 

фасувальників з Німеччини, Нідерландів, Великобританії, Греції, Польщі, 

Росії, Чехії та інших країн [5]. 

У зв’язку зі стовідсотковим імпортом та дуже широким асортиментом 

чаю гостро стоїть проблема дослідження його якості з метою недопущення 

на ринок неякісного товару. 

Аналіз джерел наукових напрацювань свідчить про актуальність серед 

дослідників і практиків проблеми ідентифікації смакових товарів, зокрема 

чаю, з використанням сучасних аналітичних методів. Проблемам 

ідентифікаційної експертизи продовольчих товарів присвячують наукові 

праці Н. Притульська, Н. Орлова, В. Малигіна, Л. Елісєєва, М. 

Положишнікова, М. Николаєва, В. Поздняковський, Т. Родіна та інші. 

Метою роботи є товарознавча оцінка якості зразків чаю на 

відповідність вимогам нормативних документів та заявленому маркуванню. 

. Для проведення досліджень було взято зразки чорного чаю, чорного 

чаю з добавками, зеленого чаю різних виробників, композиційного чаю, що 

користуються попитом у споживачів (табл. 1): 

Таблиця 1. Відібрані зразки чаю для проведення дослідження 

Назва 

торговельної 

марки 

Виробник, упакувальник 
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Чорний чай 

Pukala суміш листового і гранульованого чаю, Німецька фірма 

«Pukala Teehandles» 

Brooke Bond суміш листового і гранульованого чаю, ТОВ «Юнілевер 

СНГ»  

Dilmah листовий чай, Індонезії для «М Джей Ф Груп» Коломбо, 

Шрі-Ланка 

Зелений чай 

Hyleys зелений байховий особливо крупнолистовий, Шрі-Ланка 

«Рідженсі Тіс (Пвт) Лтд.»; 

Askold зелений байховий листовий, «Ган Паудер», ТОВ СП 

«Соломія» м. Київ, Україна 

Greenfield зелений листовий, ТОВ «Ексімтрейд» м. Київ, Україна. 

Композиційний чай 

Hyleys листовий «Полуниця з вершками», Шрі-Ланка «Рідженсі 

Тіс (Пвт) Лтд.»; 

Аkbar листовий, «Полуниця з вершками», «Сапсан» Росія 

Майський чай «З ароматом полуниці», «Май» Росія; 

 

Проводилась оцінка зразків чаю за органолептичними та фізико-

хімічними показниками. Результати проведених досліджень порівнювали із 

параметрами, що повинні бути характерні для доброякісного чаю згідно з 

нормативно-технічною документацією (ДСТУ, ГОСТ). 

Серед органолептичних показників для чаю нормуються: аромат і смак, 

настій, колір розвареного листа, зовнішній вигляд чаю. Результати 

органолептичної оцінки зразків представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2.Органолептична оцінка зразків чаю 
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о
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Смак і 

аромат 

Достатньо 

ніжний 

аромат, 

середньої 

терпкості 

Ніжний 

аромат, 

не дуже 

терпкий 

Ніжний 

аромат, 

смак з 

приє-

мною 

терп-

кістю 

Приє-

мний 

аромат 

полуниці, 

терпкий 

смак 

Ніжний 

аромат, 

полунич-

ний, з 

приємною 

терпкістю 

смаку 

Ніжний 

аромат 

полуниці, 

смак 

середньої 

терпкості 

Приємний 

аромат, 

гіркувато-

терпкий 

смак 

Приємний 

аромат, 

достатньо 

терпкий 

смак 

Приємний 

аромат, 

достатньо 

терпкий смак 

Настій 
Недоста-

тньо 

Не дуже 

яскравий 

Яскравий 

середньої 

Яскравий 

середньої 

Яскравий, 

прозорий, 

Яскравий 

середньої 

Прозорий 

світло-

Недоста-

тньо 

Прозорий, 

жовтого 
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яскравий і 

досить 

прозорий 

і 

прозорий 

прозо-

рості 

прозо-

рості 

інтенси-

вний 

прозо-

рості, 

інтенси-

вний 

зеленого 

кольору 

прозорий, 

жовтого 

кольору 

кольору 

Колір 

розваре-

ного 

листа 

Недоста-

тньо 

однорід-

ний 

коричне-

вого 

кольору 

Недоста-

тньо 

однорід-

ний, 

світло-

коричне-

вий 

Однорід-

ний 

коричне-

во-черво-

ного 

кольору 

Однорі-

дний 

корич-

невого 

кольору 

Однорі-

дний 

корич-

невого 

кольору 

Недоста-

тньо 

однорі-

дний 

корич-

невого 

кольору 

Недоста-

тньо 

однорі-

дний 

зелену-

ватого 

кольору 

Недоста-

тньо однорі-

дний, 

зелений з 

жовтим 

відтінком 

Недоста-тньо 

однорідний, 

зелений 

Зовні-

шній 

вигляд 

сухого 

чаю 

Недоста-

тньо 

рівний, 

скруче-

ний 

Недоста-

тньо 

рівний, 

скруче-

ний 

Рівний, 

однорі-

дний, 

добре 

скруче-

ний 

Недоста-

тньо 

рівний, 

скруче-

ний 

Недоста-

тньо 

рівний, 

скруче-

ний 

Недоста-

тньо 

рівний, 

скруче-

ний 

Однорі-

дний, 

рівний, 

скручений 

наявність 

стебел 

Однорідний, 

рівний, 

скручений, 

наявність 

стебел 

Недостатньо 

рівний, 

скручений і 

пластинчатий, 

наявність 

стебел та 

пилу 

Загальна 

балова 

оцінка 

4,2 4,0 4,8 4,4 4,8 4,5 4,6 4,0 4,5 

  

За результатами проведених досліджень найбільш високі оцінки серед 

чорних отримав чай «Dilmah», що мав ніжний аромат, приємний з терпкістю 

смак, яскравий та прозорий настій, однорідний коричневого кольору 

розварений лист, та рівні, однорідні, добре скручені чаїнки до заварювання. 

Відповідно до еталону, цей чай відноситься до вищого сорту. Дещо 

поступався йому за органолептичними показниками чай «Brook Bond», який 

мав аромат менш ніжний та середньої терпкості смак, менш інтенсивний 

настій, розварений лист можна охарактеризувати як недостатньо однорідний, 

а зовнішній вигляд листа як недостатньо рівно скручений. Такий чай за 

характеристиками органолептичних показників відповідно до вимог 

стандарту відноситься до першого сорту. 

Найменш привабливим з точки зору органолептики виявився чай 

«Pukala», але посівши третє місце серед цієї групи досліджуваних зразків, він 

мав всі характеристики, щоб бути віднесеним, згідно зі стандартами до 

першого сорту. 

За результатами досліджень серед ароматизованих чаїв найвищу оцінку 

отримав чай Akbar «Полуниця з вершками», що відзначався приємним 

ніжним полуничним ароматом, терпкуватим смаком, інтенсивним прозорим 

яскравим настоєм, однорідним коричневого кольору розвареним листом та 
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добре скрученими чаїнками до заварювання. Відповідно до вимог стандарту 

– це чай першого сорту. «Майський чай з ароматом полуниці» та Hyleys 

«Полуниця з вершками» мають практично однакові органолептичні 

характеристики: ніжний полуничний аромат, терпкий смак, яскравий 

середньої прозорості настій, розварений лист коричневого кольору, 

нерівномірно скручені чаїнки сухого чаю. Відповідно до вимог стандарту – 

чаї першого сорту. 

Результати органолептичної оцінки зеленого байхового чаю показали, 

що кращим є чай «Hyleys». Він характеризується приємним ароматом, 

гіркувато-терпким смаком, прозорим настоєм світло-зеленого кольору, 

недостатньо однорідним розвареним листом зеленуватого кольору, 

однорідними рівними чаїнками сухого чаю та поодинокими стеблами. 

Відповідно до вимог ГОСТ 1939 – це чай першого сорту. Другу сходинку 

займає чай «Greenfield», поступається попередньому лише за кольором 

настою та зовнішнім виглядом сухого чаю, відноситься також до першого 

сорту. Чай «Askold» має найменш привабливі органолептичні 

характеристики. Відповідно до вимог стандарту – це чай другого сорту. 

Отже, за органолептичними показниками, всі зразки чаїв відповідають 

вимогам нормативно-технічній документації. 

Серед фізико-хімічних показників для чаю визначали масову частку 

вологи, водорозчинних екстрактивних речовин, металомагнітних домішок, 

дріб’язку, а також таніну. 

Еталоном чаю в процесі визначення фізико-хімічних показників було 

обрано зразок чаю, що відповідав усім вимогам нормативно-технічної 

документації і мав органолептичну оцінку 5 балів. Результати досліджень 

представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3. Фізико-хімічні показники зразків чаю 

Назва чаю 

Масова 

частка 

вологи, % 

Масова частка 

водорозчинних 

екстрактивних 

речовин, % 

Масова частка 

металомагнітних 

домішок, % 

Масова 

частка 

таніну, % 

Масова 

частка 

дріб’язку, % 

Pukala 8,3 32,0 0,00064 8,52 5,07 
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Brooke Bond 7,8 32,2 0,00052 8,85 4,79 

Dilmah 6,1 35,6 0,00042 9,04 0,92 

Hyleys «Полуниця 

з вершками» 
6,5 33,9 0,00043 9,17 0,85 

Akbar «Полуниця з 

вершками» 
7,0 34,6 0,00038 9,10 0,78 

«Майський чай з 

ароматом 

полуниці» 

7,3 32,6 0,00045 9,08 0,93 

Hyleys 6,3 34,2 0,00046 12,2 0,82 

Askold 7,05 32,1 0,00033 13,6 0,62 

Greenfield 7,00 33,4 0,00047 12,0 5,14 

 Отже, проаналізувавши результати досліджень таблиці 2, зроблено 

висновок, що чай «Dilmah» відповідає всім вимогам стандарту для чаю 

вищого сорту і за показниками близький до еталонного чаю, хоча і не є ним. 

Дещо нижчі оцінки за показниками якості отримав чай «Brook Bond», який 

має вологість 7,8 %, що недалеко від 8 %, які є гранично допустимою межею 

згідно зі стандартом, масову частку водорозчинних речовин 32,2 %, у той час 

коли нормується не менше 32 % для чаю першого сорту. Масова частка 

металодомішок становить 0,00052 %, у той час коли стандартом нормується 

не більше 0,00050 % для листового і 0,0070 % для гранульованого. 

Дослідження чаю «Pukala» дали не найкращі результати, виявивши 

перевищення допустимого стандартом рівня вологи на 0,3 %, що пов’язано, 

очевидно, з порушенням умов зберігання та транспортування. Маса 

екстрактивних речовин знаходиться на рівні, встановленому стандартом для 

чаю першого сорту. Масова частка дріб’язку перевищує вимоги стандарту на 

0,07 %. Виявлено велику кількість металодомішок, що дуже близька до 

граничної для гранульованого чаю, і перевищує на 0,00014 % допустиму 

межу для листового чаю. Оскільки чай є сумішшю листового і 

гранульованого чаїв, то можна вважати цю цифру допустимою. 

Ароматизовані чаї Akbar «Полуниця з вершками», «Майський чай з 

ароматом полуниці» та Hyleys «Полуниця з вершками» за фізико-хімічними 

показниками повністю відповідають вимогам для чаю першого сорту. 

Для зеленого байхового чаю відповідно до вимог стандарту масова 

частка вологи повинна становити не більше 8 %, у досліджуваних зразках – 
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знаходиться в межах норм. Масова частка водорозчинних екстрактивних 

речовин повинна становити не менше: для першого сорту – 33 %, для другого 

– 31 %. Чай «Hyleys» та «Greenfield» відповідають вимогам першого сорту, 

чай «Askold» – другого. Масова частка металодомішок у всіх зразках 

знаходиться в межах норм стандарту. Масова частка таніну у досліджуваних 

зразках відповідає вимогам для зеленого чаю. А от масова частка дріб’язку 

перевищена на 0,14 % у чаї «Greenfield». 

На основі проведених досліджень можна зробити висновки, що за 

фізико-хімічними показниками, цілком відповідають вимогам стандартів 

лише чаї «Dilmah», ароматизовані Akbar «Полуниця з вершками», «Майський 

чай з ароматом полуниці», Hyleys «Полуниця з вершками» та зелений 

байховий «Hyleys». «Brook Bond» i «Pukala» характеризуються високим 

вмістом металодомішок, а «Pukala» до того ж підвищеною вологістю і 

вмістом дріб’язку. Чай «Greenfield» має підвищений вміст дріб’язку. Хоч чай 

«Askold» повністю відповідає вимогам ГОСТу за фізико-хімічними 

показниками для чаю другого сорту, але не відповідає заявленому в 

маркуванні вищому сорту. 

На основі аналізу органолептичної оцінки та фізико-хімічних 

показників якості досліджуваних зразків чаю можна зробити висновок, що 

чаї «Dilmah», ароматизовані Akbar «Полуниця з вершками», «Майський чай з 

ароматом полуниці», Hyleys «Полуниця з вершками» та зелений байховий 

«Hyleys» відповідають вимогам стандартів і заявленому на упаковці 

маркуванню. 
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ЕКСПЕРТИЗА РАДІАТОРІВ 

В статті розглянуто особливості різних видів радіаторів та проведення 

експертизи в митних цілях. Визначено показники та методи для проведення 
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радіаторів.   
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Сьогодні ринок опалювальних приладів пропонує широкий асортимент 

різноманітних рішень проблеми опалення будинку, одним з яких є радіатори 

опалення. Завдяки високій тепловіддачі, надійності і не високій тепловій 

інерції, вони по праву зайняли гідне місце серед опалювальних 

приладів.Радіатори – це найбільш поширений опалювальний прилад, що 

застосовуються в системах опалення житлових, громадських будівель і на 

виробництві. Радіатори призначені для обігріву житлових, офісних, 

комерційних та інших приміщень з нормальним рівнем вологості.Радіатори 

для центрального опалення, тобто прилади, призначені для обігрівання 

простору, що зазвичай складаються з групи «секцій», які містять фланцеві 

або ребристі труби або порожнисті панелі, по яких циркулюють пара чи вода, 

що надходять від котла. Такі радіатори можуть бути укладені в кожух з 

дерева або металу [1]. 

Мета досліджень полягає в проведенні експертизи радіаторів для 

центрального опалення. Об’єктом дослідження є радіатори. 

Асортимент радіаторів опалення досить різноманітний за видами. 

Розглянемо відмінні особливості найбільш поширених радіаторів опалення, 

що надходять на митну територію України. Панельні радіатори опалення 

(конвектори) мають конвекційне опалення. Дані радіатори представлено 

рядом виробників, таких як Regulus, Kermi, DeLonghi, Purmo та інші [2].  

Панельні радіатори володіють рядом переваг, таких як висока 

тепловіддача, гарний зовнішній вигляд, прийнятні ціни. Серед недоліків цих 

приладів опалення можна виділити порівняно тонку стінку водяної сорочки 

(трубки по якій тече теплоносій), що робить їх непридатними в системах з 

центральним міським опаленням. Хоча деякі виробники почали випускати 

панельні радіатори з товщиною водяної сорочки близько 2 мм, тим самим 

відкривши їм дорогу в цей сегмент житла.  

У трубчастих радіаторів відсутні проблеми з тиском, вони практично не 

мають обмежень по застосуванню, але все ж таки не всі прилади можна 

використовувати в центральних системах опалення. Серед найбільш 
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популярних брендів cталевих трубчастих радіаторів, які пропонуються 

компанією «ЛЕКС ГРУП» - Arbonia, Zehnder, Kermi, JAGA, Maxiterm та інші.   

Традиційні чавунні радіатори складаються з секцій (одно-, дво- або 

багатоканальних), по яких циркулює теплоносій - вода або пара. Між собою 

секції з'єднують ніпелями (короткими трубками з зовнішньою різьбою). 

Даний вид радіаторів практично не сприйнятливий до поганої якості 

теплоносія, але погано переносять гідравлічні удари. На відміну від старих 

чавунних секцій, що вимагають фарбування, на ринку з'явилися прилади 

імпортного виробництва з високою якістю литва, різноманітністю 

дизайнерських рішень і широкою ціновою гамою. Серед найбільш 

популярних радіаторів варто відзначити ROCOCO, BOHEMIA, RETRO [3].  

Алюмінієвим радіаторам опалення властиві красиво вилиті секції з 

алюмінію, які мають високу тепловіддачу, малу вагу. Алюмінієві 

опалювальні радіатори виробляють двох видів: литі алюмінієві секції, в яких 

кожна секція відливається як цілісна окрема деталь та екструзійні алюмінієві 

радіатори опалення, в яких кожна секція складається з трьох елементів, які 

з’єднані один з одним. Збірка секцій виконується у вигляді декількох блоків з 

2 і більше секцій. Деякі моделі розраховані на досить високий тиск, що 

дозволяє використовувати їх в центральних системах опалення.  

Серед виробників алюмінієвих радіаторів найбільш популярні Fondital, 

Sira (Alux), Global, IPS. Однією з проблем при експлуатації алюмінієвих 

радіаторів є рівень кислотності теплоносія, РН. У багатьох системах 

підтримувати його в необхідному, причому досить вузькому, діапазоні 

неможливо. 

На відміну від алюмінієвих радіаторів, незважаючи на схожість, 

біметалічні мають ряд відмінностей. Їх конструкція забезпечує запас міцності 

від можливого тиску в системі в багато разів, контакт теплоносія всередині 

радіатора зведений до нуля. Крім того, біметалічні радіатори мають високу 

тепловіддачу і досконалий зовнішній вигляд. На ринку користуються 

популярністю такі виробники та марки як Sira (Італія), Global, Bimex. 
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Сьогодні на ринку України представлені три різновиди сталевих 

радіаторів для опалення: панельні, трубчасті та секційні. Секційний вид є 

найменш затребуваний, оскільки виготовляється із сталевих листів методом 

штампування і не в змозі витримати тиск понад 6 атм. Такий тиск дозволяє 

встановлювати їх лише в приватних будинках або на дачах, але ні в якому 

разі не в багатоповерхових будинках з центральним опаленням [4]. 

Сталеві панельні радіатори для опалення – це прилади, в яких 

поєднуються функції радіатора і конвектора. Сталеві радіатори для опалення 

випускаються у вигляді панелей прямокутної форми різних розмірів. 

Радіатори даного виду володіють максимально простою конструкцією. 

Основу складають панелі-пластини з профільованої сталі, які з’єднані за 

допомогою зварювання. Всередині панелі розташовані кілька вертикальних 

каналів, по яких циркулює теплоносій. Нагріває теплоносій всю поверхню 

панелі. 

Сталеві панельні радіатори для опалення виготовляють виробники під 

торговельною маркою: ТМ «Daylex», ТМ «Kermi» (Німеччина); ТМ«Korado» 

(Чехія); ТМ«Sanica», ТМ«Thermofix» (Туреччина); ТМ «Sanfire» (Україна); 

ТМ«Radiatori» (Італія). 

Сталеві трубчасті радіатори для опалення тримають рекордний тиск. 

Крім того, такі радіатори працюють і з традиційним теплоносієм – 

розігріва.ться до 90°C водою і з менш поширеним маслом або парою, 

температура якого піднімається до 120-130°C [5]. 

Експертиза, що проводиться під час митного контролю та митного 

оформлення товарів відрізняється специфікою митної справи та покладених 

на неї завдань. 

При проведенні експертизи встановлюється відповідність 

досліджуваного товару його аналогу (базовій моделі, зразку-еталону) із 

однорідної групи, що характеризується тією ж сукупністю технічних 

показників, опису на маркуванні та в товаросупровідних документах, а також 

вимогам нормативної документації.  

https://boiler.center/uk/84-steel-heating-radiators
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Процедура проведення експертизи має вагоме значення для 

встановлення відповідності показників якості вимогам чинних нормативних 

документів, дозволяє виявити тотожність даного виду товару, вказаному в 

маркуванні (в першу чергу за найменуванням). 

Проведення експертизи передбачає визначення відповідних критеріїв, 

методів і засобів для її проведення. Спочатку визначаємо критерії для 

проведення експертизи радіаторів. Критерії – це характеристики товару, які 

дозволяють ототожнювати найменування представленого товару з 

найменуванням, що вказане на маркуванні та/чи у товаросупровідних 

документах, а також із вимогами, встановленими нормативними 

документами.  

Критерії поділяють на дві групи: загальні, характерні для всіх товарів, і 

специфічні, які залежать від особливостей конкретного товару, вибір яких 

визначається метою ідентифікації [6]. До засобів ідентифікації відноситься 

також маркування товарів. Ідентифікаційною ознакою радіаторів є їх 

призначення, вказане на споживчому маркуванні. Але фізико-механічним 

дослідженням передує огляд маркування, товаросупровідної документації та 

зовнішнього вигляду. 

На основі класифікаційних ознак, наведених в нормативних документах 

на сталеві радіатори, було розроблено критерії та відповідні їм методи і 

засоби для проведення експертизи (табл. 1). 

Таблиця 1. Критерії, засоби та методи для проведення експертизи 

радіаторів опалення 

Критерій Засіб Метод 

Маркування Маркування на виробі; 

товаросупровідні 

документи 

Аналітичний 

 

Матеріал трубчастого 

зварного каркасу 

Маркування на виробі; 

товаросупровідні 

документи; 

ДСТУ Б В.2.5-3-95 

Аналітичний; 

вимірювальний 
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Матеріал   теплопровідної 

оболонки 

Маркування на виробі; 

Товаросупровідні 

документи; 

ДСТУ Б В.2.5-3-95 

Аналітичний; 

вимірювальний 

Вид теплоносія Маркування на виробі; 

Товаросупровідні 

документи 

Аналітичний; 

вимірювальний 

Лінійна щільність 

номінального теплового 

потоку, кВт/м 

ДСТУ Б В.2.5-3-95 

 

Вимірювальний 

Теплова ефективність, Вт ДСТУ Б В.2.5-3-95 Вимірювальний 

Максимальний робочий 

тиск, бар 

ДСТУ Б В.2.5-3-95 

 

Вимірювальний 

Максимальна температура 

теплоносія, °С 

ДСТУ Б В.2.5-3-95 

 

Вимірювальний 

Габаритні розміри, см Маркування; 

товаросупровідні 

документи 

Вимірювальний 

 

Для проведення експертизи сталевих радіаторів нами було обрано три 

зразки різних торговельних марок. Дослідження маркування та показників 

якості сталевих радіаторів для центрального опалення здійснювали згідно 

вимог  [7-8]. Результати оцінки маркування обраних зразків сталевих 

радіаторів для центрального опалення представлені в табл.2. 

Для дослідження обрано сталеві панельні радіатори типу 33. Відповідно 

до загальноприйнятих міжнародних стандартів, в позначенні типу сталевого 

радіатора перша цифра означає кількість сталевих панелей в радіаторі, тобто, 

в радіаторі 33 типу - три сталеві панелі відповідно.  

Таблиця 2. Результати оцінювання відповідності сталевих радіаторів  

Зразок №2 

 

Зразок №4 

 

Зразок №5 

 
«Korado» (Чехія) «Daylux» (Туреччина) «Adresia» (Італія) 
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ТМ «Korado», Чехія; 

поверхня нагріву в екм – 

0,80; 

тиск, на який розрахований 

радіатор, в МПА (кгс/см
2
) – 

13,5; 

дата виробництва – 

07.12.2015;  

ТУ У17.2-875632-2004 

ТМ «Daylux», 

Туреччина; 

поверхня нагріву в екм – 

0,80; 

тиск, на який 

розрахований радіатор, в 

МПА (кгс/см
2
) –16; 

дата виробництва – 

15.07.2015;  

ТУ У24-579463-2003 

ТМ «Adresia», Італія; 

поверхня нагріву в екм – 0,80; 

тиск, на який розрахований 

радіатор, в МПА (кгс/см
2
) - 16; 

дата виробництва – 12.02.2016;  

ТУ У15-256347:008-2001 

 

 

Друга цифра в позначенні сталевих радіаторів означає кількість 

конвекторів, які розташовані між панелями сталевого радіатора: в 33-му типі 

- три конвектори відповідно. Даний тип радіаторів може мати висоту 300, 

500, 600, 700 мм і довжину від 400 до 3000 мм. 

Проводилась експертиза радіаторів, що мають висоту 500 мм і довжину 

700 мм. В табл.3 наведено результати експертизи досліджуваних радіаторів. 

Таблиця 3. Результати експертизи радіаторів  

 

 

В результаті експертизи радіаторів встановлено, що всі представлені 

зразки за типом радіатора відповідають типу 33.  

Таким чином, в результаті проведення експертизи сталевих радіаторів 

для центрального опалення ТМ «Korado» (виробник – Чехія), ТМ «Daylux» 

(виробник – Туреччина) та ТМ «Adresia» (виробник – Італія) встановлено, що 

їх якість відповідає вимогами ГОСТ 20335-74 «Радіатори для опалення 

сталеві панельні». Такі показники як: розміри (довжина, глибина, ширина), 

тепловіддача, а також маркування відповідають вимогам.  

Список використаних джерел 

Марка радіатора «Korado» (Чехія) «Daylux» 

(Туреччина) 

«Adresia» (Італія) 

Розміри товару, 

мм 

500×155×700 500×170×700 500×155×700 

Маса, кг 32,2 32,2 32,2 

Тип радіатора 33 33 33 

Потужність, Вт  1912 1928 1838 

Робочий тиск, бар 15 16 16 



1409 

1. Види радіаторів опалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://budportal.lviv.ua 

2. Від сталі // БІЗНЕС - новини України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://business-x.biz  

3. Вибір радіаторів за параметрами // Інтернет-магазин «Монтажка» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.montazhka.com.ua/katalog/product/view/312/1303.html 

4. Вісім основних видів радіаторів// Світ радіаторів: [Електрон. 

ресурс]. - Режим доступу: http://svit-radiatoriv.com.ua/ua/doc-8.htm 

5. Батареї опалення та їх види [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cikavosti.com 

6. Николаева М.А. Товарная экспертиза. Учебник для вузов. – М.: 

Издательский дом. Деловая литература, 1998. – 118 с. 

7. Радиаторы отопительные стальные панельне: ГОСТ 20335-74. – 

Введ. 03.04.1984. -  М.: Государственный комитет СССР по делам 

строительства, 1984. – 11с. 

8. ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Конвектори опалювальні. Технічні умови. – К.: 

Держспоживстандарт України, 1995. – 8с. 

 

УДК 664.66:339.37 

Назаровська Ж. С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ХЛІБА 

НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

В статті розглянуто основні фактори, що формують конкурентоздатність 

хліба та хлібобулочних виробів. Досліджено динаміку обсягів реалізації хліба 

та оцінено основні чинники, що впливають на зміну попиту на 

хлібопродукти та вибір хліба населенням.  

http://budportal.lviv.ua/
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цін, обсяги реалізації. 

Людина вирощує зернові культури вже приблизно 10 000 років. Але 

відомий нам сьогодні хліб з’явився лише близько 5 000 років назад. Наші 

предки вживали зерно меленим, його змішували з водою і їли як кашу. 

Пізніше з каші на гарячих каменях або в попелі пекли хлібні коржики, більш 

схожі на теперішній хліб. Хліб був і залишається важливим продуктом 

харчування кожного українця. Саме тому харчова та переробна 

промисловість України є однією з стратегічних галузей економіки, покликана 

забезпечити населення якісною продукцією. Отже дослідження 

конкурентоздатності хліба є необхідним для подальшого розвитку та 

процвітання хлібопекарської галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку галузі та 

підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, 

зокрема хлібопекарської присвячено багата кількість наукових публікацій у 

науковій літературі. Серед вітчизняних та іноземних учених можна 

відмітити: Т.В. Майорову, О.О. Терещенко, В.Г. Федоренко, Л. Дейнеко, 

В.Ю. Бочарова, Є.С. Стоянова, Ю. Брігхема та інших.  

На сучасному етапі формування ринкового середовища нагального 

вирішення потребує проблема адаптації підприємств до функціонування в 

умовах жорсткої конкуренції. Саме конкуренція як рушійний фактор 

спонукає підприємства та пов’язані з ними суб’єкти економічних відносин до 

вдосконалення власної діяльності, що робить їх більш успішними на ринку й 

витривалими у боротьбі за здобуття прихильності споживачів. Індикатором 

такого успіху є конкурентоспроможність, яка фактично характеризує 

переваги того чи іншого товаровиробника на конкретному ринку.  

Основними факторами, що впливають на формування 

конкурентоздатності будь якого продукту, в тому числі і хліба, в цілому є: 

- конкурентоздатність товарів підприємства на зовнішньому і 

внутрішньому ринках; 
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- вид товару та його асортимент; 

- місткість ринку (кількість щорічних продажів); 

- легкість доступу на ринок; 

- однорідність ринку; 

- конкурентні позиції підприємств, що вже працюють на даному ринку; 

- конкурентоздатність галузі; 

- можливість технічних нововведень у галузі [2]. 

Інтенсивність конкурентної боротьби на хлібобулочних підприємствах 

визначається наступними факторами: 

- ринок хліба та хлібобулочних виробів характеризується великою 

кількістю конкурентів тому інтенсивність конкуренції висока; 

- конкуренти однорідні тому інтенсивність конкуренції незначна; 

- попит на продукцію відносно сталий тому конкурентна боротьба 

підприємств невиражена; 

- рівномірні витрати конверсії, але існують лідери та аутсайдери ринку 

хлібобулочних виробів; 

- інформація доступна зацікавленим суб’єктам, отже збільшує 

інтенсивність конкуренції в хлібопекарській галузі; 

- вихід на ринок досить утруднений в зв’язку з розподілом сегментів між 

учасниками (хлібокомбінатами) за регіональним принципом. 

Кожен фактор може бути класифікований ще за низкою окремих 

(специфічних) ознак (цілями, часовими параметрами та іншими 

характеристиками) у залежності від конкретних і перспективних завдань. 

Середня норма споживання хліба для однієї людини становить 100 кг на 

рік. Основними критеріями при виборі хлібобулочних виробів населення є: 

зовнішній вигляд, ціна, виробник, наявність добавок, рекомендації або 

реклама, вага.  

Особливих відмінностей серед основних сортів продукції, достатніх для 

того, щоб споживач віддав перевагу якомусь конкретному виробнику, немає. 
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І підприємства вимушені воювати за відсотки ринку, розширюючи 

асортимент, розробляючи нові сорти. 

Значною мірою це боротьба на перспективу - смаки споживачів повільно 

змінються у бік більшої різноманітності. Зараз "специфічні" сорти купують в 

основному покупці з високими доходами. Але із зростанням добробуту 

потреба в більшій хлібній різноманітності зростає.  

Варто додати, що практично половина споживачів не вважає основним 

критерієм вибору хліба його виробника.  

Потрібно відмітити, що виробництво продукції насамперед визначається 

попитом. Попит на хліб міняється інакше, чим на інші товари повсякденної 

купівлі. При зниженні доходів населення споживання хліба зростає, при 

зростанні, навпаки, знижується. У кризовий 1998 рік виробництво і 

споживання хліба зростали, незважаючи на підйом цін. 

Суб'єкти ринку хліба і хлібобулочних виробів діляться в основному на 

три групи: товаровиробники (хлібозаводи, пекарні); підприємства роздрібної 

торгівлі (магазини), що мають торгові площі і орієнтовані на кінцевого 

споживача; дрібні торговці, торгуючі в роздріб (вулична торгівля), які 

закуповують продукцію або прямо, або у оптовиків, що купують її у 

виробників і що розповсюджують в тому числі і через свою роздрібну 

мережу. Частка цієї ланки вельми значна, і, за деякими відомостями, через 

нього реалізовується до 30-40% продукції. 

Спеціалізовані магазини по продажу хлібобулочних і кондитерських 

виробів отримують продукцію від невеликої кількості постачальників. У 

продуктових магазинах, що пропонують покупцям широкий асортимент 

продуктів харчування, хлібна продукція постачається від двох-трьох 

виробників. 

Якість продукції - найважливіший складовий елемент її 

конкурентоспроможності. Зарубіжні фахівці з управління вважають, що 

конкурентоспроможність продукції на 70-80% залежить саме від її якості.    

Підвищення ефективності хлібопекарського виробництва потребує: 
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- раціоналізації використання виробничих ресурсів (підвищення 

фондовіддачі основних засобів та оборотності оборотних засобів 

підприємства); 

- покращення результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства (збільшення обсягів реалізації продукції, зменшення рівня 

витрат, підвищення рентабельності виробництва); 

- зміцнення конкурентної позиції підприємства (частка ринку, 

конкурентоспроможність за ціною) за рахунок впровадження маркетингових 

стратегій розроблених на основі ринкових досліджень (продуктові інновації, 

цінова політика, удосконалення збутової системи, створення та управління 

торговою маркою, реклама); 

- удосконалення асортименту продукції (розширення виробництва 

поліпшених видів хлібних виробів, збільшення випуску заварних видів 

житньо-пшеничного хліба, створення і впровадження у виробництво хлібних 

виробів для оздоровчого, профілактичного і дієтичного харчування); 

- підвищення споживчої цінності хлібних виробів, надання їм 

властивостей функціонального продукту шляхом використання 

нетрадиційної сировини і біологічно активних добавок; 

- створення гнучкої системи стратегічного планування, яка забезпечить 

досягнення довгострокових цілей підприємства в умовах нестабільного 

зовнішнього середовища бізнесу; 

- формування організаційно-економічних засад перетворення системи 

управління підприємством з метою підвищення ефективності планової та 

контролюючої діяльності менеджерів усіх рівнів[1]. 

З кожним роком населення все більше уваги приділяє своєму здоров’ю, 

адже лікування стало надто дорогим. Це зумовлює збільшення попиту на 

оздоровчі та дієтичні продукти. Науковці та виробничники розробили низку 

технологій хліба, збагаченого висівками або клітковиною, овочевими та 

фруктовими порошками, насінням або шротами олійних культур. Вироби за 

цими технологіями найбільш поширені серед оздоровчих. Розширюється 
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асортимент оздоровчих виробів за рецептурами інших країн: Білорусі, 

Прибалтики, Франції, Фінляндії тощо. Так, у Фінляндії продукти з вівсяного 

зерна є одним із самих актуальних трендів хлібопечення. Фінляндію 

називають «вівсяною» державою. Середня тривалість життя в цій країні – 81 

рік. В Україні є потреба в хлібі, збагаченому β-каротином, йодом, 

пребіотиками, ессенціальними жирними кислотами. На жаль, з економічних 

причин такі вироби виробляють у незначній кількості. 

Важливою складовою конкурентноздатності виробів є тривалість їх 

зберігання. Впровадження технологій пакування подовжило термін 

зберігання продукції масових сортів хліба вдвічі, але воно не гарантує 

відсутності пліснявіння. Найбільш небезпечною фазою зараження хліба 

плісенню є період остигання. Дослідження показали, що хліб перед 

пакуванням має бути охолоджений до температури 26…28 °С. За цієї 

температури пліснявіння спостерігається на дві доби пізніше, ніж у разі 

охолодження до температури 30…35 °С.  

Досвід пакування європейських країн свідчить, що охолодження та 

пакування хліба треба здійснювати в ізольованих приміщеннях із постійними 

температурою та вологістю, оснащених бактерицидними лампами. В цих 

приміщеннях встановлюють прилади, що створюють підвищений тиск, щоб 

запобігти надходженню забрудненого повітря з сусідніх приміщень, чітко 

дотримуються санітарних вимог. В Україні такого досвіду пакування нема, 

тому упакований (особливо нарізаний пшеничний хліб) швидко пліснявіє.  

Існує практика застосування пастеризації упакованого хліба його 

термообробленням, але за цим способом хліб підсушується. Відома 

технологія, за якою гарячий хліб герметично пакують у короби. При цьому 

хліб самопастеризується і може зберігатися 10…12 діб. 

Тому впровадження нових технологій, щодо збільшення строків 

придатності хліба може знайти своє застосування і в Україні, що сприятиме 

його конкурентоздатності.  
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Ємність ринку хлібобулочних виробів можна розрахувати, виходячи із 

середньозваженої норми споживання хліба на 1 особу на рік (табл. 1) [1].  

Таблиця 1. Ємність ринку хлібобулочних виробів в Україні  

Показник 
Категорії населення 

0-6 років 6-18 років Працездатне Непрацездатне 

Структура населення за 

даними Держстату на 

01.01.2013 р., % 

6,6 12,1 67,0 14,3 

Норма споживання, кг на рік 43,8 79,1 101 100 

Середньозважена норма 

споживання хліба на 1 

особу, кг на рік 

94,4 

Кількість населення станом 

на 01.12.2013 р., тис. чол. 
45439,8 

Ємність ринку хліба 

(розрахункова відносно 

середньозваженої норми 

споживання), тис. т 

4291,0 

 

Так ось, відповідно до визначених Кабінетом Міністрів України норм, 

мінімальне споживання хліба у розрахунку на особу є таким (табл.2):  

Таблиця 2. Мінімальне споживання хліба 

Соціально-

демографічні групи 

населення 

Мінімальна норма споживання хліба 

відповідно до постанови Уряду від 

11.10.2016 №780, кг на рік 

Середньорічне 

споживання хліба 

згідно мінімальних 

норм, кг на особу пшеничного житнього 

Діти віком до 6 років 29,2 14,6 43,8 

Діти віком від 6 до 

18 років 
51,1 28,0 79,1 

Працездатне 

населення (від 18 до 

60 років) 

62,0 39,0 101,0 

Непрацездатне 

населення (від 60 

років і старше) 

62,0 38,0 100 

 

Використовуючи дані щодо вікової структури населення країни, 

Економічний дискусійний клуб розрахував середньорічний обсяг споживання 

хліба масових сортів, виходячи із затверджених мінімальних норм. Цей 

розрахунковий усереднений показник упродовж 2000−2016 років не 

опускався нижче 90 кг на особу на рік, що у 1,8 − 3,5 рази перевищує 

офіційні дані щодо виробництва хліба у цей період. 
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У січні-липні 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції без 

ПДВ та акцизу виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

становить 17110,8 млн. грн. У обсязі реалізованої промислової продукції всієї 

промисловості України це всього лиш 1,4% до всієї реалізованої продукції. 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, тортів і тістечок нетривалого 

зберігання – 9580,8 млн. грн., що займає 0,8% всієї реалізованої продукції 

промисловості, і 57 % від обсягів реалізації хліба, хлібобулочних та 

борошняних виробів.  

Згідно із даними статистики, починаючи з 2000 року виробництво хліба 

та хлібобулочних виробів в Україні скоротилося з 2,5 млн. тонн до 1,1 млн. 

тонн, або у 2,2 рази. При цьому, чисельність  населення країни зменшилася 

на 14% (рис. 1)[3]. 

 

 

Рис. 1. Структура виробництва хліба України 2000-2016 рр. 

Примітно, що структура виробництва хліба та хлібобулочних виробів у 

2016 році, як і у 2000 році, принципових змін не зазнала. Більша частка 

виробництва (52%) – це хліб пшеничний; на хліб житній та хліб із 

пшеничного і житнього борошна припадає 33%; на вироби булочні, до яких 
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хліб пшеничний 1294 1153 871 533 475

хліб житній, житньо-

пшеничний і пшенично-

житній 

845 710 552 416 371

вироби булочні 263 394 376 276 271

хліб дієтичний 3 2 2 2 2

хліб інший 59 4 6 5 4
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до речі належить батон і багет, припадає 24% від усього виробництва хліба 

нетривалого зберігання. 

Разом з тим, виходячи із показників офіційної статистики 

середньодушове споживання хліба українцями упродовж 2000-2016 років 

скоротилося з 50 кг до 26 кг на особу на рік. А якщо порівнювати цей 

показник наприклад із 1995 роком, то споживання хліба зменшилося більш, 

ніж у 3 рази. 

У 1991 році розрахункове виробництво хліба масових сортів становило 

129 кг на особу. Однак, виходячи із реалій радянського часу, коли хліб був 

одним із найдоступніших (як за ціновим, так і бездефіцитним факторами) та 

масово використовувався для годівлі худоби і птиці сільськими 

господарствами населення, прирівнювати показник виробництва з 

показником продовольчого споживання є не коректним. 

Отже, згідно з офіційними даними виробництво хліба та хлібобулочних 

виробів нетривалого зберігання, у 2016 році склало приблизно 72 грами у 

розрахунку на день, 2,2 кг на місяць, або 26 кг на рік. 

У той же час, відповідно до Закону України «Про прожитковий 

мінімум», починаючи з 2000 року Уряд затверджує мінімальний набір 

продуктів харчування достатній  для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збереження його здоров'я (далі − набір 

продуктів харчування) у розрізі основних соціальних і демографічних груп 

населення. 

Тобто однією з проблем сучасної хлібопекарської галузі України є бізнес 

малих виробників хліба та хлібобулочних виробів, що не звітують про обсяги 

реалізації своєї продукції. Кількість, якість та різноманіття хліба таких 

виробників значно впливає на конкуренцію на споживчому ринку.  

Розглянемо динаміку цін на споживчому ринку станом на 21 серпня 

2017 року за регіонами, так як ціна являється одним і основних факторів, що 

впливає на конкурентоздатність хлібу (табл.3).  
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Аналіз таблиці  свідчить, що темпи зростання цін на хлібобулочні 

вироби з використанням борошна пшеничного значно вищі, ніж темпи 

зростання цін на борошно. Зростання середніх цін на хлібобулочні вироби 

відбулося через зростання цін на основні складові собівартості, а також через 

збільшення частки виробів середнього та преміум сегментів, який корелює із 

зростанням частки сучасних торговельних форматів, кожен другий покупець 

готовий сплачувати більше за більш якісний хліб.  

Таблиця 3 . Динаміка цін на споживчому ринку станом на 21 серпня 2017 

року за регіонами 

Регіони 

Хліб пшеничний з 

борошна першого 

ґатунку 

Хліб житній, житньо-

пшеничний 

Борошно пшеничне 

вищого ґатунку 

Середні ціни 

Т
ем

п
 з

р
о
ст

ан
н

я
 

у
 %

 

Середні ціни Темп 

зрост

ання 

(зниж

ення) 

у % 

Середні ціни 

Т
ем

п
 з

р
о
ст

ан
н

я
 

у
 %

 

Станом 

на 

10.08. 

Станом 

на 

21.08. 

Станом 

на 

10.08. 

Стано

м на 

21.08. 

Стано

м на 

10.08. 

Станом 

на 

21.08. 

Вінницька 11,51 11,51 100,0 11,08 11,08 100,0 9,36 9,36 100,0 

Волинська 13,47 13,47 100,0 12,66 12,66 100,0 9,44 9,44 100,0 

Дніпропетро

вська 
12,22 12,55 102,7 11,40 11,47 100,6 9,63 9,63 100,0 

Донецька 11,82 11,82 100,0 14,90 14,90 100,0 9,80 10,08 102,9 

Житомирськ

а 
14,15 14,50 102,5 12,54 12,90 102,9 9,09 9,09 100,0 

Закарпатськ

а 
14,15 14,15 100,0 12,57 12,57 100,0 8,78 8,78 100,0 

Запорізька 10,18 10,18 100,0 10,71 10,83 101,1 8,91 8,90 99,9 

Івано-

Франківська 
12,84 12,84 100,0 11,85 11,89 100,3 9,65 9,65 100,0 

Київська 13,53 14,03 103,7 11,73 12,39 105,6 10,02 9,66 96,4 

Кіровоградс

ька 
11,00 11,00 100,0 9,38 9,38 100,0 9,50 9,50 100,0 

Луганська 11,50 11,50 100,0 11,55 11,55 100,0 9,53 9,60 100,7 

Львівська 11,93 12,01 100,7 11,75 11,82 100,6 9,24 9,24 100,0 

Миколаївсь

ка 
10,78 10,78 100,0 13,61 13,61 100,0 8,87 8,71 98,2 

Одеська 9,46 9,46 100,0 11,03 11,03 100,0 9,96 10,09 101,3 

Полтавська 10,97 10,97 100,0 10,36 10,36 100,0 9,50 9,39 98,8 

Рівненська 12,23 12,23 100,0 11,35 11,35 100,0 9,72 9,71 99,9 

Сумська 11,66 11,66 100,0 10,68 10,77 100,8 9,17 9,03 98,5 

Тернопільсь

ка 
12,78 13,02 101,9 11,03 11,27 102,2 9,36 9,36 100,0 

Харківська 11,63 11,63 100,0 10,51 10,51 100,0 9,28 9,30 100,2 

Херсонська 12,18 12,18 100,0 12,02 12,02 100,0 9,31 9,63 103,4 
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Хмельницьк

а 
11,76 11,76 100,0 11,13 11,13 100,0 9,11 9,11 100,0 

Черкаська 12,48 12,48 100,0 11,93 11,93 100,0 9,96 10,01 100,5 

Чернівецька 12,51 12,79 102,2 13,03 13,34 102,4 9,36 9,38 100,2 

Чернігівська 13,22 13,22 100,0 12,55 12,55 100,0 10,01 10,01 100,0 

м. Київ 14,95 15,57 104,1 13,86 14,02 101,2 10,59 10,64 100,5 

Україна 12,14 12,26 101,0 11,99 12,07 100,7 9,56 9,58 100,2 

 

Впродовж 20112017 рр. найбільше зросли ціни на батон, хоча основна 

частка цієї продукції відноситься до регульованої. Цю ситуацію можна 

пояснити виведенням частини продукції зпід державного регулювання 

шляхом додавання додаткових компонентів до її рецептури. 

Встановлено, що зональні особливості ринку хліба в Україні обумовлені 

диференціацією рівнів доходів населення та рівнів цін на хлібобулочні 

вироби, що проявляється в купівельній спроможності населення. На 

функціонування ринку впливають наявна інфраструктура регіонів, рівень 

розвитку підприємств, культура споживання продукції та переваги покупців.  

Отже, основними факторами формування конкурентоздатності хліба на 

ринку України залишається його якість і доступність. Поява нових рецептур 

хліба та хлібобулочних виробів та нових технологій щодо збільшення 

термінів зберігання продукції також впливає на вибір споживачів.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КОСМЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

У роботі охарактеризовано особливості методів випробувань косметичних 

засобів та визначено перспективи для їх розвитку. Проаналізовано 

європейський досвід у забезпеченні якості косметичних засобів та проведено 

порівняльний аналіз стану системи технічного регулювання в Україні та ЄС 

Ключові слова: належна виробнича практика, Європейська Директива, 

косметичні засоби,  

З розвитком ринкової економіки та процесом входження України до 

Європейського союзу законодавча й нормативно-технічна база перебуває в 

стадії постійного вдосконалення й оновлення, де в багатьох випадках 

зустрічаються суттєві суперечності, що ускладнює роботу експертів та є 

одним з чинників, які впливають на якість отримання обґрунтованих 

висновків сучасних товарознавчих експертиз. 

Суть впровадження правил Належної виробничої практики (GMP). 

Косметична галузь дуже стрімко розвивається. У 2012 році світовий ринок 

парфумерії та косметики оцінюється в 251,5 млрд. євро. Європейський ринок 

− близько 69 млрд. євро, що ставить Європу на передові позиції в цьому 

секторі, після США з 40 млрд. євро [1]. В Європі налічується більше 3000 

косметичних компаній, серед яких багато малих і середніх підприємств, котрі 

експортують близько 9 мільярдів євро на рік. [2]. На європейському рівні, 

найбільшим виробником косметики є Франція з капіталом понад 16 млрд. 

євро, з яких більше половини від експорту. У цій країні налічують близько 

450 виробництв. В Україні є потенціал для розвитку косметичної галузі, та 

без врахування елементарних актуальних міжнародних норм і правил 

розширення та зміцнення галузі є неможливим.  
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Європейська Директива 76/768/ від 27 липня 1976 року про зближення 

законів держав-членів щодо засобів особистої гігієни, косметичної продукції 

створена для забезпечення вільного переміщення косметичної продукції на 

ринку ЄС і гарантії її безпеки для споживачів. Через те, директива була 

змінена кілька разів, щоб адаптуватися до нових тенденцій, методів та 

технологій (приклад: заборона випробувань на тваринах). Даний документ є 

основною нормативно-правової бази в косметичній галузі [3, 4].  

Належна виробнича практика, як своєрідна система якості, вже 

впроваджена у багатьох галузях промисловості, проте 15 листопада 2007 її 

керівні принципи були розроблені технічним комітетом ISO ТК 217 для 

косметичної галузі і опубліковані стандартом: ISO 22716. Метою цього 

стандарту є забезпечення безпеки та якості косметичної продукції для 

споживачів та зниження прогнозованих ризиків при виробництві (відмови, 

помилки, забруднення і т. п.) [5]. Ці рекомендації охоплюють виробництво, 

контроль, зберігання і відвантаження косметичної продукції.  

Тим не менш, вони не беруть до уваги аспекти безпеки персоналу та 

охорони довкілля, не поширюються на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи. 30 листопада 2009 року був прийнятий новий 

Регламент ЄС № 1223/2009, що замінює відповідну Директиву. Це нове 

правило вводить обов’язкове виконання GMP для косметики в Європі.  

Положення цього регламенту набули чинності з 11 липня 2013 року для 

усіх косметичних виробництв на європейському ринку [6]. Косметична 

промисловість є досить конкурентоспроможною в Європі. Впровадження 

стандарту ISO 22716:2007 – «Cosmetics − Good Manufacturing Practice (GMP) 

– Guidelines on Good Manufacturing Practice» (Косметика. Належна виробнича 

практика (GMP). Керівні вказівки з належної виробничої практики) 

дозволить виробникам підтвердити якість і безпеку своєї продукції і зберегти 

керівні позиції на ринку.  

Зауважимо, що реалізації GMP-Косметика може потребувати суттєвих 

змін на підприємстві в організації процесів. Цей підхід, в основному, 
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базується на участі і мотивації персоналу, тому необхідно передбачити 

спеціальне навчання. Також важливою умовою є повне інтегрування 

керівництва в проект впровадження та грошові кошти для реалізації 

запланованих змін.  

Правила GMP відображають цілісний підхід, регулюють і оцінюють 

параметри виробництва та лабораторної перевірки, тому їх застосовують для 

комплексного відстеження руху продукції на підприємстві: від отримання 

сировини до відправлення замовникам. Належна виробнича практика складає 

практичну розробку концепції гарантії якості за допомогою опису діяльності 

підприємства, яка базується на оцінці ризиків. Мета цих керівних вказівок: 

визначити діяльність, яка забезпечує отримання продукції, що відповідає 

встановленим характеристикам [7]. 

Сертифікат GMP означає, що продукція вироблена в суворій 

відповідності з необхідним хімічним складом в умовах, що не допускають 

попадання сторонніх речовин, а також належним чином упакована, що 

гарантує збереження всіх властивостей протягом терміну придатності. Даний 

стандарт містить поняття «чистого приміщення», під яким розуміють 

приміщення, в якому ведеться контроль концентрації зважених в повітрі 

частинок, при зведені до мінімуму надходження, виділення та утримання їх 

усередині, що дозволяє контролювати й інші параметри − температуру, 

вологість і тиск. Суть ефективності впровадження GMP автором схематично 

показано на рис. 1. 

Існує безліч варіантів забруднень засобів особистої гігієни, 

косметичного продукту мікроорганізмами, тому зазначений стандарт 

призначений для оцінки та запобігання впливу небезпечних чинників на 

кінцеву якість продукції.   



1423 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Представлення концепції GMP 

Особлива увага приділяється виготовленню продукції з низьким 

мікробіологічними ризиком. У відповідності з даним стандартом при 

виконанні мікробіологічної оцінки ризику необхідно перевірити низку 

характеристик продукції, таких як її склад, умови виробництва та пакування, 

а також сумарний ефект цих чинників. Косметика, яка отримала оцінку як 

«продукція з низьким рівнем ризику», не підлягає мікробіологічними 

випробуванням. 

Це безперервний процес покращення якості із вдосконаленням 

потрібних стадій життєвого циклу. Реалізація GMP вимагає здійснення 

виробником низки вимірювань при виробництві продукції. Виникає гостра 

необхідність постійного вдосконалення методів випробування відповідно до 

потреб розвитку виробництва та вимог нормативів. На рис. 2 наведено роль 

вимірювань при покращенні роботи підприємства за концепцією GMP. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Розвиток ефективності GMP 
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спеціальне окреме галузеве законодавство. Косметична продукція повинна 

відповідати вимогам чинного законодавства для можливості її реалізації. 

Вона може бути продана, лише при дотриманні вимог щодо безпеки для 

здоров'я людини, дотримуючись правил Належної виробничої практики. 

Особа, котра поширює продукцію, відповідає за її безпечність та зобов’язана 

вести технічну документацію відповідно до вимог про зазначення 

компонентного вмісту, розташування і умови виробництва, випробувань на 

безпеку і ефективність.  

Важливо, що закордонна практика у косметичній галузі використовує 

регламент про хімічні речовини та їх безпечне застосування, котрий 

стосується реєстрації, оцінки, надання дозволів і заборон використання 

хімічної субстанції [8]. Як уже зазначалося, окрім нормативів, що 

прописують виконання правил Належної виробничої практики, у ЄС діють 

окремі стандарти на методи випробувань та аналізу косметичних засобів. 

Зокрема, чітко визначається методи аналітичного підходу для виявлення 

кількісного вмісту важких металів, обмежень та виявлення нітрозамінів, 

визначення та аналізу фталатів у косметичній продукції. Також є стандарти, 

котрі прописують вимоги до випробувань та маркування зубних паст. 

Особливу увагу приділяють косметичній продукції на основі ПАР для 

боротьби з проблемами шкіри голови, регламентуючи методи кількісного 

визначення активних компонентів (пірітіон цинку, клімбазолу, піріктон 

оламіну) у таких засобах. Це дуже важливий аспект, оскільки засоби проти 

лупи часто прирівнюють до лікарських, додаючи у їх склад заборонені у 

косметології речовини. У вітчизняній косметичній галузі ця проблема 

замовчується, перешкоджаючи розвитку нормативно-технічного 

забезпечення галузі.  

Для ефективного виконання правил Належної виробничої практики, 

швидко оновлюють та розвивають методи мікробіологічного аналізу. 

Визначають одинадцять основних стандартів, зокрема про класифікацію, 

кількісне та якісне визначення та ризики бактеріального забруднення. Також 
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нормуванню підлягає пакування та маркування косметичної продукції [9, 10]. 

Низка стандартів стосується випробувань засобів захисту від сонця, в котрих 

прописують методики визначення факторів захисту та кількісного вмісту 

УФ-фільтрів. Звичайно, що, відповідно до основоположних європейських 

нормативів, кожна держава розробляє свою нормативну базу, яка покликана 

покращити впровадження єдиних міжнародних принципів для розвитку 

косметичної промисловості та захисту споживачів.  

Європейське законодавство висуває особливі вимоги до безпеки 

косметичної продукції, покладаючи таку відповідальність на особу, яка 

вводить її в обіг та нормує вміст інгредієнтів, категорично забороняє 

випробування на тваринах. Важливо, що перед введенням в обіг косметична 

продукція повинна була нотифікована в Європейській Комісії [10]. При 

цьому кожна держава є відповідальною за впровадження нормативів та 

ринковий нагляд на національному рівні.  

Також, в ЄС розроблено достатньо стандартів для розвитку 

перспективних напрямків виробництва, зокрема екологічного [11]. Для 

кращого розуміння актуального стану вітчизняної сиcтеми технічного 

регулювання косметичної галузі автором зроблено порівняння із ситуацією у 

ЄС, що наведене у таблиці 1.  

Таблиця 1. Порівняльний аналіз стану нормативно-технічного 

забезпечення вітчизняної косметичної галузі та ЄС [1-6, 10-13] 

Аспекти системи технічного 

регулювання 
Україна ЄС 

Визначеність галузі Сфера непродовольчих 

товарів 

Косметика 

Систематизація продукції Немає однозначної 

класифікації та чіткого 

визначення понять 

Єдина, оновлена 

класифікація 

Мета діяльності  Кінцева якість продукції Безпека продукції 

Суб’єкт діяльності  Виробник Споживач 

Базовий нормативний 

документ 

ДСанПіН 2.2.9.027-99 Регламент (ЄС) 

№1223/2009 

Визначення основних 

нормативних показників 

Випробуванням лише 

готової продукції, згідно не 

гармонізованих окремих 

нормативів 

Організованим контролем 

усього виробництва з 
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Вимоги до інгредієнтів 

рецептури 

Не регламентовані, зокрема 

потрібні для барвників, 

консервантів, Уф-фільтрів, 

нанометеріалів та ін. 

Чітко прописано заборону, 

обмеження чи дозвіл на 

використання для усіх 

інгредієнтів рецептури 

Організація виробництва Довільна  

 

GMP (ISO 22716:2007): 

контроль процесів, якості 

та 

попередження ризиків 

Процедура оцінки 

відповідності 

Добровільна сертифікація  Декларування 

відповідності 

Гарантія безпеки Головним державним 

санітарним лікарем України 

Виробником 

Методи випробувань Застарілі, недостатньо точні 

та малоінформативні 

 

Постійно вдосконалюються 

за потребами виробників 

для ефективної реалізації 

GMP 

Діяльність 

випробувальних 

лабораторій 

Нецентралізована: значна 

кількість лабораторій 

проводять однотипні 

вимірювання 

Централізована: лише 

кілька 

потужних центрів 

організовують діяльність у 

всіх країнах ЄС 

Політика етичності 

випробуваннь 

Недотримана, масові 

випробування на тваринах 

 

Сувора заборона 

тестування на тваринах, 

постійне розроблення 

альтернативних методів 

Зберігання Недотримання умов 

зумовлене законодавчим 

зняттям відповідальності з 

реалізаторів 

Дотримання усіх 

відповідних умов як 

невід’ємного елемента 

ефективності GMP 

Умови продажу Не визначені, 

унеможливлюють 

відслідкування обігу 

продукції 

 

Регламентовані для 

прямого 

зв’язку кінцевого 

споживача з 

постачальником та 

виробником 

Маркування З порушенням вимог 

нормативів та законодавства 

про мови 

Ретельне виконання вимог, 

повністю мовою країни 

споживача 

Рівень фальсифікації Перевищує обсяг легального 

ринку 

Незначний 

Діяльність з контролю та 

нагляду 

Періодичні перевірки 

відповідних органів 

державної влади 

 

Виробник зобов’язаний 

повідомити контролюючі 

органи про виявлені 

невідповідності 

(організація тісної 

взаємодії з 

контролюючими органами) 

Організація 

документообігу 

Необов’язкова  

 

Чітка структуризація 

внутрішнього та 

зовнішнього 

документообігу із 

створенням 
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потрібних баз даних 

Умови розвитку галузі Не розроблено нормативів 

щодо перспективних 

напрямків розвитку 

виробництва 

 

Впроваджено стандарти 

органічного виробництва, 

спеціальне маркування, 

створено реєстраційну базу 

для продукції з 

наноматеріалами. 

Рівень впровадження 

наукових досліджень 

Низький, лише пропозиції  

 

Високий, на основі чого 

постійне оновлення 

нормативно- 

технічного забезпечення 

 

За поданою у таблиці 1 інформацією можна зробити однозначний 

висновок про істотну невідповідність вітчизняної системи технічного 

регулювання косметичної галузі загальноприйнятим європейським 

стандартам. Такий стан галузі відкрито ігнорує європейські обов’язкові 

вимоги до якості та безпеки косметичної продукції та практичний досвід 

розвинених країн.  

Таким чином, відмова від прийняття нових європейських вимог та 

застарілість існуючого нормативно-технічного забезпечення не тільки блокує 

розвиток косметичної галузі, але й загрожує здоров’ю та життю споживачів. 

Організація єдиного економічного простору висуває вищі вимоги до якості 

продукції та послуг із обов’язковим урахуванням пріоритетності інтересів 

охорони здоров’я та якості довкілля. 
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УДК 648.18:687.13 

Невойт О.В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститутКНТЕУ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ 

ЗАСОБІВ ЗГІДНО З УКТЗЕД 

В статті проаналізовано класифікацію синтетичних мийних засобів згідно з 

УКТЕД. Розглянуто порядок визначення коду мийних засобів згідно з 

УКТЗЕД. Запропоновано шляхи вирішення проблеми класифікації 

синтетичних мийних засобів згідно з УКТЗЕД. 

 Ключові слова: синтетичні мийні засоби, код товару, класифікація, 

УКТЗЕД, пральні порошки, митний кордон. 

Правильна класифікація товарів є важливим елементом системи митного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності [1]. Класифікація товарів при 

митному оформленні є актуальною для митних органів усіх держав, оскільки 

від чіткої і правильної класифікації залежить: 

- встановлення вартості товарів за об’єктивними критеріями;  

- обґрунтоване нарахування і стягнення податків та зборів; 

- правильне застосування заходів нетарифного регулювання (заборон 

та обмежень); 

- вироблення оптимальної митної політики країни. 

http://www.ecolabel.org.ua/novini/478-new.html
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Класифікатором товарів є товарна номенклатура, яка використовує 

систему цифрового кодування товарів. Товарам поряд з найменуванням 

присвоєно умовну позначку – цифровий код. 

Товарною номенклатурою України є Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) [2]. Основою для розроблення 

УКТЗЕД є міжнародна товарна номенклатура - Гармонізована система опису 

та кодування товарів (ГС). Чинну УКТЗЕД, яка побудована на  

Гармонізованій системі опису та кодування товарів версії 2012 року, 

затверджено Законом України від 19.09.2013 № 584-VII «Про Митний тариф 

України» [3]. 

 Оскільки УКТЗЕД побудована на підставі Гармонізованої системи 

опису та кодування товарів, вона використовує ті ж самі критерії деталізації 

товарів, що й ГС. Основні критерії  класифікації товарів в УКТЗЕД: 

матеріали, з яких товари виготовлені; функції, які товари виконують;

 ступінь обробки товарів. 

Для уникнення неправильної класифікації, а саме надання товару 

класифікаційного коду, що не відповідає цьому товару й суперечить вимогам 

товарної номенклатури, необхідно враховувати той факт, що вона 

складається з трьох складових:  

- безпосередньо номенклатури товарів (текстового опису угруповань 

товарної номенклатури: розділ, група, позиція, підпозиції, категорія, 

підкатегорія) та їхнього цифрового позначення; 

- приміток до розділів і груп; 

- Основних правил інтерпретації класифікації товарів. 

Функції приміток до розділів і груп полягають в наступному: 

- вони дозволяють провести чітку межу між різними товарними 

позиціями та визначити їх пріоритети; 

- в них наводиться визначення термінів, що дає можливості уникнути 

перевантаження текстів товарних позицій; 
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- в них подаються визначення особливостей класифікації деяких 

товарів. 

У першу чергу слід пам'ятати, що кожен конкретний товар повинен бути 

однозначно визначеним лише одним кодом згідно з УКТЗЕД. Але на 

практиці товари досить часто можуть класифікуватися одночасно за кількома 

критеріями. Це призводить до ситуації, коли один і той самий товар 

потрапляє одразу до декількох позицій УКТЗЕД. Для того, щоб правильно 

визначити єдину з кількох позицій, розроблені Основні правила інтерпретації 

класифікації товарів. Ці правила подаються в передмові до товарної 

номенклатури УКТЗЕД, тобто вони затверджуються Законом України «Про 

Митний тариф України». Оскільки УКТЗЕД побудована на основі 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів, тому вона використовує 

ті ж самі Основні правила інтерпретації, які викладені в ГС. 

Таких правил шість [4]: 

- перші чотири регламентують порядок визначення товарної позиції 

(перші чотири знаки коду), визначають порядок віднесення товару до певної 

товарної позиції. 

- п'яте правило стосується класифікації упаковки, футлярів, тари тощо. 

- шосте правило застосовується після того, як визначено товарну 

позицію.  

Всі правила застосовуються послідовно. 

Органи доходів і зборів здійснюють контроль правильності класифікації 

товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТЗЕД. На вимогу 

посадової особи органу доходів і зборів декларант або уповноважена ним 

особа зобов'язані надати усі наявні відомості, необхідні для підтвердження 

заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також 

зразки таких товарів та/або техніко-технологічну документацію на них. 

Об’єктом досліджень у даній статті є синтетичні мийні засоби, 

предметом – особливості їх класифікації згідно з УКТЗЕД. 
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Мийні засоби світова гігієнічна наука відносить до найбільш 

небезпечних для здоров'я людини. Вченими багатьох країн було встановлено, 

що мийні засоби на фосфатній основі, крім великої екологічної шкоди, 

наносять ще й шкоду здоров'ю людей [5]. На жаль, більшість СМЗ, особливо 

пральних порошків, виготовляють саме на основі фосфатів – сполук різних 

металів і фосфорної кислоти. Фосфати призначені для пом'якшення води. 

Саме без цієї речовини не вдається якісно відіпрати білизну. Фосфати 

впливають на шкіру та на роботу організму в цілому.  

В ЄС від фосфатовмісних порошків відмовилися десять років тому. В 

Україні ж законів щодо подібного обмеження немає. Не менш небезпечними 

для здоров’я людини є і поверхнево-активні речовини, які на маркуванні 

скромно позначаються абревіатурою ПАР. Це хімічні сполуки, які 

зменшують поверхневий натяг води. Зазвичай, чим вищий вміст ПАР, тим 

краще піниться мийний засіб. Пральний порошок, зазвичай, містить ПАР у 

кількості 5-15%. [6]. 

Синтетичні мийні засоби при їх декларуванні підлягають класифікації, 

тобто у відношенні даних товарів визначаються коди відповідно до 

класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Виходячи із зазначеного 

вище, важливо правильно визначити код СМЗ залежно від їх складу.  

Митні органи здійснюють контроль правильності класифікації СМЗ, 

поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД.На вимогу посадової 

особи митного органу декларант зобов'язаний надати усі наявні відомості, 

необхідні для підтвердження заявлених кодів СМЗ, поданих до митного 

оформлення, а також зразки та документацію на них. 

Процедуру визначення коду товару, який стане основою для обчислення 

митної вартості, можна розділити на три окремих, але взаємопов'язаних 

етапи. 

На першому етапі інспектор звіряє заявлені, згідно з МД, мийні засоби 

та засоби для чищення за кодом УКТЗЕД та описом з фактичними, 

пред'явленими до митного оформлення. За наявності зауважень або в разі 
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неможливості з'ясувати чи відповідають відомості, заявлені у митній 

декларації, фактичному товару, інспектор має право: 

• письмово запропонувати суб'єкту звернутись до відділу тарифів та 

митної вартості митниці для визначення коду товару. В такому разі має бути 

зазначено підстави направлення з посиланням на представлені документи та 

зазначено ймовірність віднесення оглянутого товару до певного коду 

УКТЗЕД; 

• якщо виявлено невідповідності, в установленому порядку проводиться 

вибіркове взяття проб і зразків товарів задля встановлення виду та 

найменування при їх класифікації згідно з УКТ ЗЕД. Проби та зразки 

беруться у кількості, потрібній для проведення досліджень, з обов'язковим 

накладенням митного забезпечення та укладенням відповідного акта відбору 

зразків.  

На другому етапі, на підставі запису інспектора оперативного підрозділу 

та супроводжувальних документів або на підставі розгляду зразків, відділ 

тарифів та митної вартості перевіряє правильність визначення коду товару. 

Якщо код визначається у відділі тарифів та митної вартості, видається 

відповідне рішення встановленого зразка з обов'язковим посиланням на 

зовнішньоекономічний договір (контракт), інвойс, згідно з яким проводиться 

митне оформлення даного товару, зазначаються результати огляду 

зразківтаробиться посилання на документи, на підставі яких було ухвалено 

рішення щодо визначення відповідного коду [6]. 

У разі неможливості визначити код товару шляхом вивчення наданих 

документів та огляду його зразків, відділ готує звернення до митної 

лабораторії.  

Третій етап - проведення, у разі необхідності, досліджень митною 

лабораторією. Свої висновки щодо класифікації товарів вона робить за 

результатами лабораторних випробувань проб і зразків товарів, доставлених 

з митного органу. На всіх трьох етапах слід дотримуватись однозначного 
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віднесення товарів до певного коду у відповідності до приміток та основних 

правил інтерпретації УКТ ЗЕД. 

Проаналізуємо визначення коду згідно з УКТЗЕД СМЗ на прикладі 

безфосфатних пральних порошків. Пральні порошки віднесені до розділу УІ 

«Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості»; до 

товарної групи 34 «Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні 

засоби, мастильні матеріали, штучні та готові воски, суміші для чищення або 

полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, 

"стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей». 

Далі визначаємо товарну позицію – 3402 - поверхнево-активнi органiчнi 

речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, 

миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення із 

вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобів, включених до товарної позицiї 

3401). 

Після визначення відповідної товарної позиції визначаються послідовно 

товарна підпозиція, товарна категорія та товарна підкатегорія, текстовий 

опис яких відповідає даному виду пральних порошків:  

товарна підпозиція пральних порошків – 340220 - засоби, розфасованi 

для роздрiбної торгiвлi;  

товарна підкатегорія – 3402209000 – мийні засоби та засоби для 

чищення (табл.1). 

Таблиця 1. Класифікація синтетичних мийних засобів згідно з УКТЗЕД 

3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi 

препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi 

засоби) та засоби для чищення із вмiстом або без вмiсту мила (крiм 

засобів, включених до товарної позицiї 3401): 

 - органiчнi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не 

розфасовані для роздрiбної торгiвлi: 

3402 11  - - анiонні: 

3402 11 10 00 - - - водний розчин алкіл[оксиди(бензол-сульфоната)] динатрію 

концентрацією 30 мас.% або більше, але не більш як 50 мас.% 

3402 11 90 00  - - - інші 

3402 12 00  - - катiоннi: 

3402 12 00 10 - - - бензалконію хлорид (benzalkonium chloride INN) 

3402 12 00 90 - - - iншi 
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3402 13 00 00 - - неiоногеннi 

3402 19 00 00 - - iншi 

3402 20 - засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi: 

3402 20 20 00 - - поверхнево-активнi засоби 

3402 20 90 00 - - мийнi засоби та засоби для чищення 

3402 90 - iншi: 

3402 90 10 00 - - поверхнево-активнi засоби 

3402 90 90 00 - - мийні засоби та засоби для чищення 

 

Як видно з табл.1, у товарній підкатегорії 3402209000 класифікуються 

усі мийні засоби та засоби для чищення без деталізації та указання видів, 

зокрема, безфосфатні пральні порошки не мають окремої товарної 

підкатегорії, до того ж при класифікації пральних порошків не враховується 

склад.  

Крім того, в УКТЗЕД немає товарної підпозиції, товарної підкатегорії, 

де конкретно класифікуються порошкоподібні синтетичні мийні засоби, 

зокрема, пральні порошки.  

Отже, необхідно деталізувати в 9 та 10 знаках і внести в класифікацію 

різновиди мийних засобів, адже в теперішній час на ринок надходять 

синтетичні мийні засоби різних видів, наприклад, пральні порошки, 

допоміжні засоби для прання, які мають різний хімічний склад та 

властивості. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЦЕМЕНТУ 

В статті розглянуто особливості проведення експертизи цементу в митних 

цілях. Визначено показники та методи для проведення експертизи цементу. 

Наведено результати експертизи портландцементу марки 400.   

Ключові слова: цемент, експертиза, якість показники. марка цементу, 

портландцемент. 

Сьогодні на ринку пропонується різноманітний асортимент цементу, 

тому актуальним є питання вибору найбільш якісного продукту. Забезпечити 

дотримання всіх технологічних норм великим виробникам простіше. При 

цьому за рахунок масштабу випуску і технічних переваг вдається значно 

знизити витрати, в результаті чого споживач має можливість придбати 

якісний цемент за мінімальною ціною. 

Цемент не є природним матеріалом. Його виготовлення – процес 

дорогий і енергоємний, проте результат вартий того – на виході отримують 

один з найпопулярніших будівельних матеріалів, який використовується як 

самостійно, так і як складовий компонент інших будівельних матеріалів [1].  

Об’єктом досліджень при проведенні експертизи було обрано 

портландцемент, який є найбільш популярним видом цементу на 

українському ринку і займає 97,0% від його загального обсягу.  
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В будівництві житлових будинків використовуються різні види цементу 

з маркуванням «М». Найдорожчі й міцні марки (від М550 до М800) 

розраховані на навантаження, які звичайний житловий будинок отримувати 

не буде. Їх застосовують в промисловості і будівництві для інженерно-

фортифікаційних споруд [2]. 

Цемент низьких марок (М200) придатний для оздоблювальних робіт, але 

не для заливки фундаменту. Іноді після позначення «М» є також буква «Д»,  

цифра після якої вказує відсоток добавок, що містяться в продукті. Добавки 

знижують якість матеріалу, тому цемент з маркуванням Д (найчастіше Д20) 

не бажано використовувати в конструкціях, які будуть схильні до сильних 

перепадів температури, високої вологості або сильних морозів.  

Якщо цемент маркований буквами «Б», «Н», «СС» або «ПЛ» - це 

означає, що даний різновид продукту володіє особливими додатковими 

властивостями і застосовується в окремих випадках. Зазначені вище марки 

використовують всього на п'яти відсотках будівельних об'єктів [3]. 

За речовинним складом (без урахування добавок, що містять кальцій 

сульфат) цемент поділяють на п'ять типів: тип I - портландцемент; тип II - 

портландцемент з мінеральними добавками від 6 % до 35 %; тип III - 

шлакопортландцемент (від 36 % до 95 % гранульованого доменного 

шлаку); тип IV - пуцолановий цемент (від 21 % до 55 % мінеральних 

добавок); тип V - композиційний цемент (від 36 % до 80 % мінеральних 

добавок). 

Цемент типів II, IV, V поділяють за вмістом компонентів на підтипи 

А і Б, а типу III - на підтипи А, Б і В. 

Вимоги на цемент загальнобудівельного призначення в Україні 

регламентовані ДСТУ Б В.2.7-46:2010 [4]. Згідно з вимогами Регламенту № 

305/2011, вся продукція будівельного призначення повинна пройти оцінку 

якості на відповідність стандартам Європейського Союзу. Процедура 

передбачає випробування зразків продукції за показники якості. Головною 

умовою входу на ринок Європейського Союзу для української будівельної 
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продукції є право нанесення знаку СЄ на маркування, яке гарантує, що товар 

повністю відповідає вимогам безпеки для навколишнього середовища і 

споживача. 

Для проведення експертизи цементу запропоновано наступні критерії: 

маркування; теплота гідратації, рання та стандартна міцність, строки 

тужавлення, нормальна густота, рівномірність зміни об’єму, нерозчинний 

залишок, водовідділення. Дані критерії оцінюються відповідними методами, 

що зазначені у табл.1. 

Таблиця 1. Критерії та показники для проведення експертизи цементу 

Критерії та показники Методи Засоби 

Маркування органолептичний ДСТУ Б В.2.7-112-2002 

«Будівельні матеріали. 

Цементи. Загальні технічні 

умови» 

 

Міцність на стиск 

 

Вимірювальний 

ДСТУ Б В.2.7-187 «Цементи. 

Методи визначення міцності 

на згин і стиск» 

Густота  Вимірювальний ДСТУ Б В.2.7-185 «Цементи. 

Методи визначення 

нормальної густоти, строків 

тужавлення, рівномірності 

зміни об’єму» 

Термін тужавлення Вимірювальний 

Рівномірність зміни 

об’єму 

Вимірювальний 

Вміст трьохкальцієвого 

алюмінату 

Вимірювальний ДСТУ Б В.2.7-202 «Цементи 

та матеріали цементного 

виробни-цтва. Методи 

хімічного аналізу» 

Нерозчинний залишок Вимірювальний ДСТУ Б В.2.7-202 «Цементи 

та матеріали цементного 

виробництва. Методи 

хімічного аналізу» 

 

За запропонованими показниками було проведено експертизу 5 зразків 

портландцементу. Портландцемент – гідравлічна в’яжуча суміш, досить 

високоякісний цемент, який одержують подрібненням суміші клінкеру, гіпсу 

та активних добавок. До складу портландцементу входять переважно 

силікати кальцію (70-85%). Даний вид цементу є найбільш 

використовуваним у всіх країнах світу. 



1439 

Для проведення експертизи обрано портландцемент марки 400. За 

міцністю портландцемент поділяється на марки: 300, 400, 400Р, 500, 500Р, 

550, 600. Міцність на стиск позначають цифрою, яка вказує на кінцеву 

міцність для даного цементу. Наприклад, цемент марки 400 повинен 

витримати навантаження 40,0 МПа або 400 кг/см²; Н - позначення цементу, 

одержаного на основі клінкеру нормованого складу, зокрема в позначенні 

портландцементу ПЦ І-400-Н буква Н вказує на те, що цемент отриманий на 

основі клінкера нормованого складу з вмістом трьохкальцієвого алюмінату в 

кількості не більше 8% за масою. Портландцемент відноситься згідно ДСТУ 

Б В.2.7-46:2010 до типу II - портландцемент з мінеральними добавками від 

6% до 35%. Крім того, необхідно врахувати, що цемент даного типу 

поділяють за вмістом компонентів на підтипи А і Б. За стандартною міцністю 

цементи поділяють на марки 300, 400 і 500. 

За ранньою міцністю цемент марок 400 і 500 поділяють на два види: 

- цемент із звичайною ранньою міцністю (без позначки); 

- цемент з високою ранньою міцністю позначений Р. 

Досліджувався цемент різних виробників, зокрема, вітчизняних 

підприємств, що пов’язані відносинами з відомими корпораціями: 

зразок 1 – CRH Універсал «Полімін»;  

зразок 2 - ПАТ «Івано-Франківськцемент»; 

зразок 3 – АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп-Україна»; 

зразок 4 - корпорація «Dyckerhoff», ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»; 

зразок 5 – корпорація «Heidelbergcementgroup», ПАТ «ХайдельбергЦемент 

Україна»;  

Експертиза портландцементу проводилась за маркуванням, фізико-

хімічними та фізико-механічними показниками. При експертизі за 

маркувальними даними враховувались вимоги ДСТУ Б В.2.7-46:2010 

«Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови» [4]. Даним 

нормативним документом в п.9.2 вказано, що маркування цементу в 

мішках виконують на лицевій стороні мішка, відповідно до ДСТУ Б В.2.7-
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112-2002 (п.5.5.3) [5]. Згідно вказаного НД маркування повинно бути 

чітким і містити: 

- найменування підприємства-виробника та (або) його товарний знак 

або фірми-відвантажувального центру (ФВЦ) та (або) його товарний знак, 

адресу; 

- умовне позначення цементу згідно з вимогами нормативного 

документа на нього, а при відсутності цих вимог – повне найменування; 

- позначення нормативного документа, за яким поставляють цемент 

(ДСТУ Б В.2.7-46:2010);  

- гарантовану масу цементу в окремому пакуванні. 

Відхилення маси нетто окремого мішка цементу від зазначеної на 

упаковці не повинно перевищувати 2% (п. 5.4.7 ДСТУ Б.В.2.7-112-2002). 

В таблиці 2 наведено результати експертизи портландцементу за 

маркувальними даними.   

Таблиця 2. Результати експертизи маркування портландцементу 

 

Критерій Зразок №1 

 

Зразок №2 

 

Зразок №3 

 

Зразок №4 

 

Зразок №5 

 

Фірма-

виробник 

CRH 

Універсал

«Полімін» 

CRH 

Універсал 

плюс 

ПАТ"Івано

-

Франківск-

цемент" 

Dyckerhoff 

Ukraine 

CRH 

Профцем 

Тип Портланд-

цемент 

Портланд-

цемент з 

добавками  

Портланд-

цемент 

Портланд-

цемент 

Шлакопор

т- 

ландцеме

нт 

Позначен

ня НД 

ДСТУ Б 

В.2.7-

46:2010 

 

ДСТУ Б 

В.2.7-

46:2010 

 

ДСТУ Б 

В.2.7-

6:2010 

 

ДСТУ Б 

В.2.7-

46:2010 

 

ДСТУ Б 

В.2.7-

46:2010 

 

Марка 

цементу 

М-400   Б-Ш-400 БК 400 АШ-400 М-400   

Призначе Для Для В приготув. В Для 
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За результатами аналізу маркувальних даних було встановлено, що 

маркування досліджуваних зразків цементу містить інформацію, яка 

відповідає вимогам нормативної документації.  

Експертизу портландцементу за фізико-хімічними та фізико-

механічними показниками здійснювали за стандартними методиками. За 

результатами експертизи встановлено, що найвищі показники міцності на 

стиск має портландцемент виробництва ПАТ «Хайдельберг Цемент 

Україна».  Найменшу міцність на стиск має портландцемент виробництва 

ПАТ «Івано-Франківськцемент», хоча значення відповідають вимогам НД. 

Результати експертизи портландцементу за фізико-хімічними та фізико-

механічними показниками наведено в табл.3. 

н-ня виготовл. 

бетону на 

стаціонар

них 

вузлах, 

для 

високоякі

с. бетону з 

підвищено

ю 

зручністю 

укладання

, для 

виробницт

ва 

торкрет-

бетону, 

для  

залізобето

н. виробів 

і 

конструкц

ій 

бетонуван

ня 

масивних 

конструкц

ій, 

особливо 

в жаркий 

період 

року і 

споруд, 

які 

піддаютьс

я впливу 

агресивни

х 

середови

щ. 

важких і 

легких 

бетонів, 

при 

зведенні 

монолітних 

конструкці

й всіх видів 

будівництв

а, 

виробництв

і СБС, 

штука-

турних і 

облиц. 

робіт 

житловому 

будівництві

, 

залізобетон

. 

монолітних 

конструкці

ях, в 

вентил. 

конструкці

ях, 

гідротехніч

н. 

спорудах, 

при 

виробництв

і бетонних 

сумішей, в 

дорожньом

у 

будівництві 

і т.д. 

виготовл. 

бетону на 

стаціонар. 

вузлах, 

для 

виготовл. 

Високоякі

с-ного 

бетону  

підвищ. 

зручності 

укладання

, для 

виробн. 

торкрет-

бетону, 

залізобето

н. виробів 

Упаковка 
Мішок 

паперовий 

Мішок 

паперовий 

Мішок 

паперовий 

Мішок 

паперовий 

Мішок 

паперовий 

Вага, кг 25  25  25  25  25  
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Таблиця 3. Результати експертизи портландцементу за фізико-хімічними 

та фізико-механічними показниками 

 Показники Вимоги 

НД 

Зразок 

№1 

Зразок 

№2 

Зразок 

№3 

Зразок 

№4 

Зразок 

№5 

Термін 

тужавлення, 

хвилин 

- початок 

- кінець 

 

 

≥60 

≤600 

 

 

100 

330 

 

 

110 

320 

 

 

120 

280 

 

 

100 

340 

 

 

150 

290 

Рання міцність на 

стиск, МПа, 

нижнє граничне 

значення (2 доби) 

 

 

 

≥15,0 

 

 

 

26,0 

 

 

 

28,0 

 

 

 

35,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

35,0 

Стандартна 

міцність на 

стиск, МПа, 

нижнє граничне 

значення (28 діб) 

 

 

 

≥50,0 

 

 

 

52,5 

 

 

 

52,7 

 

 

 

55,5 

 

 

 

53,8 

 

 

 

57,5 

Рівномірність 

зміни об’єму, мм,  

верхнє граничне 

значення 

 

 

 

≤10,0 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

8,5 

 

 

 

9,0 

 

 

 

7,0 

Нерозчинний 

залишок 

 

≤5,0 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,5 

Вміст трьох- 

кальцієвого 

алюмінату, % 

 

 

≤8,0 

 

 

7,7 

 

 

6,0 

 

 

6,9 

 

 

7,2 

 

 

 

5,8 

 

За фізико-хімічними показниками, зокрема, вмістом трьохкальцієвого 

алюмінату усі досліджувані зразки відповідають вимогам. Також було 

встановлено, що у зразків портландцементу ПАТ «Івано-

Франківськцемент»,  ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» майже однакові 

показники міцності та терміну тужавлення. 

Як свідчать дані таблиці, найменший вміст C3A  має портландцемент 

виробництва ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» та ПАТ «Хайдельберг 

Цемент Україна». 
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Таким чином, результати експертизи досліджуваних зразків 

портландцементу марки 400 засвідчили, що завдяки оптимальному хіміко-

мінералогічному складу та тонкому подрібненню цемент даної марки 

доцільно використовувати при виробництві бетонних та залізобетонних 

конструкцій.  
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Якість продукції в сучасних умовах відіграє одну із провідних ролей в 

економіці країни, так як є одним із найважливіших засобів конкурентної 

боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Тому підприємства 

приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, 

контролюючи її на всіх стадіях виробничого процесу, включаючи визначення 

відповідності виготовленого продукту. 

Дослідженню якості впливу технологічних чинників на формування 

споживних властивостей санітарно-технічних виробів приділяли значну 

увагу такі науковці, як Мороз І.І., Коломієць Т.Т., Шепелев А.Ф., Кошовий О. 

П. та інші. Але ця тема потребує подальшого дослідження ідентифікації 

санітарно-технічних виробів. 

Ідентифікаційна експертиза санітарно-технічних виробів будівельного 

призначення являє собою особливий вид діяльності, пов'язаний з 

випробуванням та дослідженням якості відповідності умовам нормативної 

документації з поданням об’єктивного мотивованого кваліфікованого 

висновку. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що ідентифікаційна 

експертиза дозволяє однозначно ідентифікувати вироби санітарно-технічного 

призначення та забезпечити споживачів якісною та безпечною продукцією. 

Нами досліджувався сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі 

товарних позицій за кодом УКТ ЗЕД (табл.1). Згідно УКТ ЗЕД код товарної 

позиції раковин, умивальників, ванн та унітазів становив 6910. 

Таблиця 1 . Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних 

позицій за кодами УКТ ЗЕД (тис. доларів США) 

Код 

товарної 

позиції 

Назва товарної 

позиції 

Імпорт Експорт 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

6910 Раковини, 

умивальники, ванни, 

унітази тощо, з 

кераміки 

11890 6857 8950 39482 30214 20571 
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Аналіз даних, наведених в таблиці, свідчить про те, що сумарний обсяг 

експорту вказаної групи товарів значно перевищує імпорт. Так, в 2014 році 

обсяг експорту становив 39 482 тисяч доларів США – проти 11 890 тисяч 

доларів США обсягу імпорту. Аналогічна ситуація спостерігалась і в 2015 та 

2016 роках. Можна зазначити падіння сумарного обсягу імпорту та експорту 

раковин, умивальників, ванн, унітазів тощо.  

Так, якщо в 2014 році обсяг імпорту становив 11 890 тисяч доларів 

США, то в 2015 році його сума зменшилась до 8950 тисяч доларів США. 

Експорт вказаної групи знизився з 39 482 тисяч доларів США в 2014 році  - 

до 20 571 тисяч доларів США в 2016 році. 

Нами здійснено аналіз деяких видів стандартів, в яких вказані вимоги до 

якості санітарно-технічних виробів.  

Основні показники якості санітарно-технічних емальованих приладів 

наведені в ДСТУ Б В. 25-1-95 “Прилади санітарно-технічні сталеві 

емальовані”[1]. 

Відомо, що до санітарно-технічних сталевих емальованих приладів 

відносяться ванни, душеві піддони, мийки, раковини. 

Вимоги таких розділів стандартів, як “Галузь використання”, 

“Нормативні посилання”, “Типи та основні розміри” є обов’язковими, а 

розділи - “Вказівки щодо монтажу” є рекомендованими. 

В розділі “Типи та основні розміри” наводяться основні типи та розміри 

умивальників, змивних бачків. Слід зазначити, що форма цих виробів 

вказаним стандартом не рекламується. 

Згідно вказаного стандарту умивальники випускаються таких типів: 

- напівкруглі, овальні, прямокутні, трапецієподібні зі спинкою або без 

спинки; 

- кутові зі спинкою або без спинки та з переливом чи без переливу, зі 

зрізаним кутом; 

- хірургічні та перукарські спинки. 

Основні розміри умивальників наведені в табл. 2. 
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Таблиця 2. Основні розміри умивальників (в мм) 

Величина L В Н L 

умивальника  Не менше  

1 а 400 - 500 300 135 
180 

2 а 550 420  

3 а 600 450 
150 

 

4 а 650 500, 455 180-200 

5 а 700 600   

 

Унітази згідно вказаного стандарту випускаються наступних типів: 

унітаз тарілчастий з косим випуском і цільновідлитою поличкою; унітаз 

тарілчастий з прямим випуском, із цільновідлитою поличкою; унітаз 

тарілчастий з косим випуском; без цільновідлитої полички, у тому числі і 

дитячий; унітаз тарілчастий з прямим випуском без цільновідлитої полички, 

у тому числі дитячий; унітаз козирковий з косим випуском із цільновідлитою 

поличкою; унітаз козирковий з косим випуском без цільновідлитої полички; 

унітаз лійкоподібний з прямим випуском із цільновідлитою поличкою; унітаз 

лійкоподібний з косим випуском із цільновідлитою поличкою; унітаз 

лійкоподібний з прямим випуском без цільновідлитої полички; унітаз 

лійкоподібний з косим випуском без цільновідлитої полички. Для кріплення 

унітази повинні мати отвори. 

Основні розміри унітазів наведені в табл.  

Таблиця 3. Основні розміри унітазів (в мм) 

Види унітазів Н Н hi 1 I1 L b В 

Із цільновідлитою 

поличкою 

цільновідлитою 

поличкою 
370/400 320/350 150 330 435 

Не 

менше 
260 

340/360 
Без цільновідлитої 

полички 

цільновідлитої 

полички 

460 

 

Дитячі 335 285 130 280 380   210 290 
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Змивні бачки випускають таких типів: 

- бачок змивний, що встановлюють на унітазі з боковим або верхнім 

пуском; 

- бачок змивний низько розташований, середньо розташований та високо 

розташований з боковим пуском. 

Біде випускають наступних типів: 

- тип 1 – без переливу; 

- тип 2 – з переливом. 

Допускається за згодою із споживачем випускати біде типу 2 без 

переливу.  

Основні розміри біде наведені в табл. 4. 

Таблиця 4. Основні розміри біде (в мм) 

Типи біде L I В Н Н 

1 640 180 360 380 200 

2 

 __  ______  
600 180 

350 398 
200 

 

Пісуари випускають таких типів: 

пісуар настінний із цільновідлитим сифоном типу 1; 

пісуар настінний із цільновідлитим сифоном типу 2; 

пісуар настінний без цільновідлитого керамічного сифона. 

Граничні відхилення габаритних розмірів та інших розмірів більше 50 

мм повинні бути від +2,5 % до -3,0 %. Відхилення розмірів 50 мм та менше 

повинні встановлюватись у робочих кресленнях.  

Умовне позначення санітарно-технічних виробів повинні складатися з 

одної чи двох літер назви виробу, позначення типу (1, 2, 3 або 4), числа, що 

вказує виконання змивного кільця унітаза або величину умивальника, літер: 

Д - для дитячих унітазів, С - для умивальників зі спинкою, 6С- для 

умивальників без спинки, П - для умивальників з переливом, ЗК - для 

умивальників зі зрізаним кутом, ВП - для бачків з верхнім пуском, БП – для 
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бачків із боковим пуском, Ф – для фарфорових виробів, НФ – для 

напівфарфорових виробів, ФС – для фаянсових виробів, та позначення 

вказаного стандарту.  

Прилади повинні бути покриті шаром білої або кольорової скловидної 

силікатної емалі відповідно до затвердженої за встановленим порядком 

документації. 

Поверхні приладів поділяють на функціональну (А), видиму (Б), 

невидиму зовнішню (В) і монтажну (Г). 

Емалеве покриття поверхонь А і Б приладів повинно бути  термічно 

стійким, хімічно стійким відносно лугів та стійким до стирання. 

Емалеве покриття поверхонь А і Б мийок раковин повинно бути хімічно 

стійким до кислот. 

Ударна міцність емалевого покриття поверхонь А і Б приладів повинна 

бути не менше 0,6 Дж.(0,06 кгс-м). 

Емалеве покриття поверхонь А і Б приладів повинно задовольняти 

наступним вимогам: товщина емалевого покриття повинна бути не більше 0, 

6 мм, нерівномірність товщини емалевого покриття не повинна 

перевищувати 25%. 

Коефіцієнт дифузного відбиття емалевого покриття повинен бути не 

менше 78 %. Блиск поверхні емалевого покриття повинен бути не менше 

45%. 

Залежно від показників зовнішнього вигляду якості емалевого покриття 

поверхонь А і Б прилади поділяють за сортами: перший, другий, третій. 

Основні дефекти, які не допускаються на квадратному метрі емальованої 

поверхні приладу, наведені в табл. 5. 

Таблиця 5. Показники дефектів емальованих приладів 

Найменування дефекту 

Норма на 1кв.м. емальованої поверхні 

приладу 

1 сорт 2 сорт 3сорт 

Темні розрізні цятки Не допускаються в кількості, більш як 

діаметром до 2 мм 2 4 8 

Місцеві просвічування Не допускаються площею, більше як 
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ґрунтової емалі на виступах і бортах 5 10 20 

Шпилькові уколи Не допускаються в кількості, більш як 

розміром до 2 мм 2 4 6 

Бульки без оголення Не допускаються в кількості, більш як 

металу розміром до 2 мм, - 4 6 

Оголення ґрунтової емалі розміром 

до 15 

Не допускаються загальною площею, 

більше як 

мм(тільки для ванни) - 2 3 

Волосянні лінії Не Допускаються 

затоплення допускаються малозамітні 

Прогари Не допускаються  

Напливи емалі Не допускаються  

 

Основні вимоги до змішувачів і кранів наведені в стандарті ДСТУ Б 

В.25- 10-61, який поширюється на водорозбірні змішувачі та крани для 

умивальників, біде, які призначені для подавання та змішування холодної та 

гарячої води, температурою до 75 градусів за Цельсієм, що надходить із 

централізованих або місцевих систем холодного та гарячого водопостачання 

при робочому тиску від 0,05 до 0,63 МП або від 0,05 до 1,6 Мпа. 

В стандарті наведені позначення, які визначають тип змішувача або 

крана Зм- змішувач, Кр - кран, Ум- для умивальника, М - для мийки, В – для 

ванни, Ву – спільний для ванни та умивальника, ДШ – для душу, Бд – для 

біде. К – для водогрійної колонки та інше.  

Форма і конструкція корпусів змішувачів і кранів, перемикачів води, 

виливів, аераторів, душових трубок, шлангів, душових сіток, щіток, 

маховичків вентильних голівок або рукояток, деталей приєднання змішувачів 

і кранів до мереж холодної і гарячої води, кріплення душових сіток до стіни, 

даним стандартом не регламентуються, а визначаються робочими 

кресленнями, які затверджені у встановленому порядку. 

Настінні змішувачі виготовляють з відстанню між центрами штуцерів 

для приєднання патрубків підводу води, рівними 100 і 150 мм відповідно до 

замовлень споживача. 

Виливи змішувачів та кранів виготовляють з аераторм, струминним 

випрямлячем або розвальцьованим носиком. 
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Центральні змішувачі для умивальників, мийок виготовляють з литим 

трійником або з гнучкими трубками, які призначаються для приєднання 

змішувача до мереж холодної та гарячої води. 

Нами досліджувались основні розмірні характеристики виробів 

санітарних керамічних. 

Нами також досліджена якість мийок і раковин виробництва Львівського 

керамічного заводу і Славутського комбінату “Будфарфор”. Встановлено, що 

відхилень від заданих розмірів не виявлено. Основними дефектами, які 

зустрічались найчастіше, були: місцеве просвічування ґрунтової емалі на 

виступах і бортах - до 15 кв. см на 1кв.м. Блиск емалевого покриття був 50 %. 

Всі вироби, які досліджували, були термічно стійкими так, як після 

дослідження на поверхні не були виявлені тріщини. Перевіряли хімічну 

стійкість по відношенню до лугів, кислот, стійкість емалі до забарвлюючих 

речовин. Дослідження дали позитивні результати. Всі показники санітарно-

технічних приладів відповідали стандартам. 

Таким чином, здійснені дослідження показали, що акі ідентифікаційні 

ознаки як якість санітарно-технічних виробів відповідають установленим 

вимогам. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ 

ПЕЧИВА ТА ПРЯНИКІВ  

На сучасному етапі важливою проблемою стає  поліпшення споживних 

властивостей, покращення якості та безпечності кондитерських виробів, 
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підвищення біологічної цінності й подовження строків зберігання. Сьогодні 

нетрадиційна сировина дає можливість гальмувати розвиток небажаних 

змін і одночасно поліпшує органолептичні властивості. 

Ключові слова: нетрадиційна сировина, печиво та пряники, якість, 

безпечність, шрот, виноградний порошок, квасоля, рослинні порошки. 

Якість і безпечність харчових продуктів є вузловою проблемою для 

населення земної кулі і вони тісно зв'язані із сучасним станом науково-

технічного прогресу в сільському господарстві, харчовій промисловості, 

торгівлі, харчуванні, медицині тощо [4]. 

Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної харчової 

промисловості є розробка технологій продуктів харчування підвищеної 

харчової цінності. Разом із тим нова продукція повинна мати високі 

органолептичні властивості, бути безпечною для здоров’я та мати доступну 

ціну. Для забезпечення зазначених критеріїв сучасні харчові виробництва 

повинні приділяти значну увагу управлінню якістю продукції. Перший крок 

до управління якістю – вміння її оцінити [6]. 

Серед борошняної кондитерської продукції значне місце займають 

вироби з пісочного тіста, зокрема печиво та пряники, популярність яких 

пояснюється привабливим зовнішнім виглядом, різноманітністю форм і 

смаку, відносно невисокою вартістю. Проте, завдяки високому вмісту жиру і 

цукру вони маєть високу енергетичну цінність і не містять корисних для 

організму людини функціональних речовин. Тому внесення до їх рецептури 

таких компонентів, як харчові волокна, поліфенольні сполуки, мінеральні 

речовини, вітаміни дозволяє отримати продукцію з підвищеною харчовою та 

біологічною цінністю, що є досить актуальним на сьогоднішній день [5]. 

Метою дослідження є пошук нетрадиційної сировини для забезпечення 

якості та безпечності пряників та печива у процесі їх виробництва.  

Останніми роками наукові розвідки багатьох вчених спрямовані на 

дослідження якості кондитерських виробів, а саме печива та пряників. 
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Даними питаннями займалися такі науковці, як Т.М. Денисенко, І.В. 

Пахомова, А.С. Ткаченко, І.В. Сирохман, Т.Н. Брикова та ін. 

Печиво та пряники є традиційно популярними в Україні. Проте, слід 

зазначити, що печиво та пряники належать до висококалорійних продуктів. 

Завдяки їхньому нерегульованому споживанню постійно зростає кількість 

людей з такими захворюваннями, як серцево-судинні, цукровий діабет, 

ожиріння, атеросклероз. Аналіз хімічного складу печива та пряників свідчить 

про його незбалансованість, що пов‘язано з високим вмістом жирів, 

вуглеводів та відносно низьким – білків, харчових волокон, вітамінів, 

мінеральних речовин тощо. Це спонукає до створення нових виробів з 

поліпшеними споживними властивостями та зниженою енергетичною 

цінністю. Для цього у виробництві даних виробів широко використовуються 

нові нетрадиційні інгредієнти [1]. 

Сучасні принципи створення харчових продуктів функціонального 

призначення засновані на виборі та обґрунтуванні визначених видів 

сировини у таких співвідношеннях, які б забезпечували досягнення 

прогнозуючої якості готової продукції, наявність гарних органолептичних 

показників та визначених споживних і функціональних властивостей. 

Виходячи з цього, при конструюванні таких продуктів необхідно прагнути до 

максимальної збалансованості харчових компонентів за хімічним складом.  

Рецептура пісочних напівфабрикатів включає декілька основних 

компонентів: борошно пшеничне в/г, цукор-пісок, меланж, масло вершкове, 

соду питну, карбонат амонію, ессенцію, сіль. Всі обрані компоненти, так чи 

інакше, взаємодіючи між собою у суворо визначеній кількості, створюють 

певні технологічні характеристики готової продукції, що в кінцевому 

результаті дають нам готовий якісний товар.  

Спираючись на дослідження вчених, та на власні результати досліджень, 

в якості поліпшувача тіста для виробництва печива здобного запропоновано 

шрот з насіння гарбуза та суміш харчових волокон з насіння гарбуза, 

амаранту та зародків пшениці, адже саме ці рослинні добавки не порушують 
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технологічний процес виготовлення печива та не впливають на основні 

споживні властивості готового виробу, окрім того, спираючись на результати 

досліджень та аналіз хімічного складу даних виробів, ці добавки дозволяють 

збагатити готовий виріб вітамінами, мінеральними елементами та харчовими 

волокнами, які необхідні для організму людини.  

Шрот з насіння гарбуза – це дієтичний продукт, який легко засвоюється 

за рахунок високого вмісту (до 50 %) повноцінного білка, а також має 

високий вміст цинку й селену. Рекомендують використовувати для 

профілактики захворювань печінки й жовчовивідних шляхів. Він якісно 

виконує антиканцерогенну, детоксикаційну функцію, зв’язує жовчні кислоти, 

знижує рівень глюкози й холестерину в крові, нормалізує травлення. 

Особливо роль у цьому шроті відіграє високий рівень цинку, який підвищує 

функції для оздоровлення печінки, підшлункової залози, корисний при 

діабеті [4].  

Харчові волокна з амаранту та зародків пшениці – це високо 

енергетичний, калорійний, живильний продукт, що володіє 

загальнозміцнюючими, адаптогенними властивостями і має широкий спектр 

терапевтичної дії, який обумовлений наявними у складі біологічно 

активними речовинами. Підвищений вміст білків (протеїнів), біфлаваноїдів, 

антиоксидантів робить необхідним вживання клітковини ослабленим 

захворюваннями людям, та тим, що тривалий період  хворіють 

захворюваннями імунодефіцитного характеру, особам геронтологічного 

профілю. Активно стимулює кишкову перистальтику. Дані харчові волокна 

багаті фітиновою кислотою, яка є потужним антиоксидантом, активує Т-

клітинний імунітет, виявляючи протипухлинний захист.  

Аналізуючи праці науковців можна відзначити ще один нетрадиційний 

замінник, такий як пророщені зерна вівса та пшениці. 

 Здобне печиво, внаслідок високого вмісту вуглеводів, жирів і 

недостатньої кількості білків не відповідає вимогам нутріціології щодо 

співвідношення  основних поживних речовин [1].  
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Традиційною сировиною для здобного печива є пшеничне борошно, яке 

характеризується невисоким вмістом білків, не збалансованих за 

амінокислотним складом. Тому використання полікомпозиційних 

борошняних сумішей з додаванням нетрадиційних видів борошна дає змогу 

поліпшити хімічний склад та підвищити харчову цінність виробів. Вченими 

НУХТ були розроблені технології ви готовлення солодів з голозерного вівса 

та ярої пшениці, які містять біологічно активні сполуки та рекомендовані 

науковцями для створення продуктів оздоровчого призначення [3].  

З метою наукового обґрунтування технології нового асортименту 

здобного печива, збагаченого функціонально-фізіологічними інгредієнтами, 

був проведений комплекс досліджень по визначенню хімічного складу, 

фізико-хімічних і технологічних властивостей нових видів вівсяного та 

пшеничного борошна з пророщеного зерна (солоду). При пророщуванні 

зерна відбувається активація і синтез ферментів, під дією яких проходять 

процеси гідролізу запасних речовин. При цьому в зерні накопичуються 

низькомолекулярні водорозчинні білки, амінокислоти, цукри, декстрини, 

вітаміни, фітогормони.  

Білки, які входять до складу зерна пшениці та вівса, відрізняються як 

кількістю амінокислот, так і їх співвідношенням, що і визначає їх біологічну 

дію на організм людини. У зерні вівса та пшениці велика кількість азотистих 

речовин знаходиться у формі високомолекулярних сполук, які під час 

пророщування під впливом протеолітичних ферментів гідролізуються до 

низькомолекулярних та амінокислот. 

 На підставі досліджень було встановлено, що борошно із солоду вівса 

голозерного та ярої пшениці має 18 амінокислот. Загальна кількість 

амінокислот у борошні із солоду вівса у 1,8 раза перевищувала кількість 

амінокислот у борошні солоду пшениці, у тому числі у 1,3 рази за кількістю 

незамінних амінокислот (НАК). Але вільних амінокислот у борошні солоду 

пшениці увічі більше, у тому числі НАК у 2,6 раза. Таким чином, можна 

стверджувати, що повна чи часткова заміна борошна пшеничного 
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нетрадиційними видами борошна з пророщеного зерна при виробництві 

здобного печива буде значно підвищувати його біологічну цінність [3]. 

Пісочне печиво містить велику кількість жиру, який забезпечує 

формування розсипчастої структури, характерної для цього виду виробів. 

Вологість готових виробів складає 5±2%, що вкупі з високим вмістом цукру 

гальмує розвиток мікроорганізмів. У зв’язку з цим мікробіологічні процеси в 

печиві відбуваються повільно, а хімічні перетворення його жирів можуть 

протікати досить активно залежно від умов зберігання. Тому згідно з ДСТУ 

3781:2014 «Печиво. Загальні технічні умови» термін зберігання печива 

залежить саме від вмісту в ньому жиру. Про ступінь окиснення жиру можна 

судити по зміні його чисел – кислотного, перекисного та інших.  

Підвищення перекисного та кислотного чисел жиру в пісочному печиві 

відбувається за рахунок його окиснення і, меншою мірою, гідролізу. У 

результаті цих перетворень утворюються вільні жирні кислоти, моно- та 

дигліцериди, первинні та вторинні продукти окиснення. Продукти 

окиснювальних реакцій жирів навіть на ранніх стадіях погіршують 

органолептичні властивості та знижують харчову цінність печива. Швидкість 

цих процесів значною мірою залежить від наявності в печиві прискорювачів 

окиснення або антиокиснювачів.  

Низкою робіт науковців НУХТ досліджено якість та встановлена 

можливість подовження термінів зберігання борошняних кондитерських 

виробів за рахунок використання сировини, що містить речовини з 

антиоксидантними властивостями – токоферол, каротиноїди, поліфеноли, 

фосфоліпіди та інші. До такої сировини належать порошки з виноградних 

вичавок, багатих на поліфенольні сполуки [2].  

Доведено, що антиоксидантна активність компонентів виноградних 

порошків може сприяти гальмуванню процесів окиснення жиру печива. За 

рахунок цього термін зберігання пісочного печива з кріас- порошками з 

виноградних вичавків може бути подовжений на 30-80%. 
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Пісочне печиво з додаванням порошків з виноградних кісточок і з 

виноградних шкірочок має гарні смак, аромат, зовнішній вигляд, розсипчасту 

структуру, а також підвищену харчову та біологічну цінність. Вважали за 

доцільне дослідити вплив виноградних порошків на зміну показників якості 

печива під час зберігання. Об’єктами дослідження були зразки пісочного 

печива, виготовленого на основі вершкового маргарину, з додаванням 15,0% 

від маси борошна порошків з виноградних кісточок і виноградних шкірочок. 

Як контроль використовували печиво без добавок. Матеріали досліджень 

відповідали вимогам діючих нормативних документів. 

Дослідні зразки пісочного печива зберігали у целофанових пакетах за 

температури 18±3С і відносної вологості повітря не вище 75% протягом 60 

діб. У процесі зберігання органолептичні та фізико- хімічні показники якості 

печива визначали за загальноприйнятими методами. Міцність встановлювали 

за допомогою модифікованого пристрою Валента [5]. Ступінь зміни жирів 

під час зберігання печива визначали за показниками кислотного та 

перекисного чисел кожні 5 діб. Жир зі зразків печива екстрагували 

екстракційно-ваговим методом, показники вимірювали за стандартними 

методами. Проведені дослідження показали, що органолептичні показники 

якості наведені в таблиці 1 дослідних та контрольного зразків через 30 діб 

зберігання не змінювались, що відповідає вимогам, встановленим 

нормативними документами.  

Таблиця 1. Зміна органолептичних показників якості пісочного печива 

під час зберігання 

Зразок 

пісочного 

печива 

Характеристика органолептичних показників під час зберігання протягом 

діб 

0 15 30 45 60 

Контроль 

(без добавок) 

Форма правильна, без надломів, здуття і 

тріщин; колір – золотстий; смак і запах – 

властиві пісочному печиву, без сторонніх 

 Форма 

правильна, 

без надломів, 

здуття і 

тріщин; 

колір – 

золотистий; 

смак і запах 

– властиві 

Форма 

правильна, 

без надломів, 

здуття і 

тріщин; 

колір – 

золотистий; 

смак і запах 

– з 
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пісочному 

печиву, з 

ледь 

помітними 

сторонніми 

присмаком і 

запахом 

незначним 

присмаком і 

запахом 

прогірклості 

З 

додаванням 

15,0% 

порошку 

кісточок 

винограду 

Форма правильна, без надломів, здуття і тріщин; колір – 

шоколадний; смак і запах – властиві пісочному печиву, без 

сторонніх запахів та присмаків 

Форма 

правильна, 

без надломів, 

здуття і 

тріщин; 

колір – 

шоколадний; 

смак і запах 

– з 

незначним 

присмаком і 

запахом 

прогірклості 

З 

додаванням 

15,0% 

порошку 

шкірочок 

винограду 

Форма правильна, без надломів, здуття і тріщин; колір – темно-

шоколадний; смак і запах – властиві пісочному печиву з приємним легким 

ароматом чорносливу, без сторонніх запахів та присмаків 

 

Контрольний зразок печива, що зберігався протягом 45 діб, мав помітні 

сторонні присмак і запах, а через 60 діб зберігання він набув незадовільних 

споживних властивостей. Дослідні зразки печива з додаванням порошків 

виноградних кісточок і шкірочок протягом 45 діб зберігання мали смак і 

запах, властиві виробам. Сторонні смак і запах відчувалися через 60 діб у 

зразках пісочного печива з додаванням порошку кісточок винограду. Печиво 

з внесенням порошку шкірочок винограду протягом 60 діб зберігання не 

мало сторонніх смаку і запаху. Кращі органолептичні показники якості 

печива з добавками можна пояснити тим, що порошки містять значну 

кількість поліфенольних сполук, антиоксидантні властивості яких 

обумовлюють гальмування процесів накопичення продуктів окиснення 

жирів, що позитивно впливає на смакові якості і запах виробів, причому у 

порошках зі шкірочок ці властивості проявляються більшою мірою, ніж у 

порошках з кісточок [3]. 
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 Таким чином, можна зазначити, що пошук нових рослинних добавок з 

високою антиоксидантною активністю для покращення якості, підвищення 

харчової цінності та стабілізації властивостей печива під час зберігання є 

важливим завданням. 

За останні роки запропоновано та введено у виробництво велику 

кількість нових видів нестандартної сировини для виробництва  печива та 

пряників. Наприклад, функціональну направленість виробам може 

забезпечити включення до складу борошняних композитних сумішей 

продуктів екструдування: гречки, рису, соєвого борошна, порошкоподібних 

напівфабрикатів (патока і порошки абрикосові, журавлинні чи чорноплідної 

горобини), порошки лікарської сировини (цикорій, шипшина, кропива) [6].  

На основі борошна різних видів, з використання багатокомпонентних 

порошкоподібних напівфабрикатів і продуктів екстудування круп створені 

борошняні композитні суміші для печива лікувально-профілактичного і 

дієтичного призначення. Вироби характеризуються високим вмістом заліза. 

Для виробів лікувально-профілактичного, дієтичного і дитячого харчування 

розроблені сушені ІЧ-методом горобина і морква з максимальним 

збереженням вітамінної активності. 

Для окремих виробів пропонують сироватку, яку отримують під час 

переробки соєвих бобів. Вона містить значну кількість білка, ізофлавонів та 

олігоцукридів. Гідролізати, отримані за атмосферного тиску, мають вищу 

антиокислювальну активність, ніж білки сироватки. 

Гідролізоване бурякове пюре з використанням фрукто-фуранозидази 

пропонують як поліфункціональну добавку, що збагачує печиво фруктозою, 

глюкозою, пектиновими і мінеральними речовинами. 

Розроблено печиво з додаванням порошку із розторопші (5 %) і 

карательки (3-5 %). Більш висока концентрація цих добавок погіршує 

зовнішній вигляд і смакові властивості печива  з розторопшею чи змінює 

консистенцію пряників з карателькою [5]. 
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Рослинні порошки характеризуються більш низькою кількістю 

вуглеводів та нижчою енергетичною цінністю, а за рівнем мінеральних 

речовин та вітамінів значно перевершують борошно пшеничне, яке є 

основною сировиною для виробництва печива цукрового. Порівняльна 

характеристика вмісту життєво важливих мінеральних елементів калію, 

кальцію, магнію та натрію у борошні пшеничному та рослинних порошках 

наведена на рис. 1.  

 

Рис. 1 Порівняльна характеристика вмісту деяких мінеральних елементів у 

борошні пшеничному та рослинних порошках (мг/100 г) 

Аналізуючи дану діаграму видно, що борошно пшеничне містить значно 

меншу кількість мінеральних речовин, ніж порошки з квасолі, яблук та 

абрикосів. Саме тому, їх введення до рецептури печива може збагатити 

вироби та поліпшити їх біологічну цінність. 

Також, перспективною сировиною у виробництві печива є сироватка 

молочна суха та концентрат сироватковий білковий. Додавання молочної 

сироватки та концентрату сироваткового білкового значно покращує 

амінокислотний склад нових виробів, а також їхні органолептичні 

властивості. До складу молочної сироватки входить повний набір вітамінів 

групи В, вітамін С, нікотинова кислота, холін, вітаміни А, D, Е, біотин, а 

також кальцій, магній і пробіотичні бактерії. Концентрат сироватковий 
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білковий характеризується значним вмістом білків, що дозволяє покращити 

амінокислотний склад продукту. 

використання продуктів переробки виноградних вичавків у вигляді 

тонкодисперсних порошків з виноградних кісточок і шкірочок, отриманих 

способом низькотемпературної сушки, дозволяє подовжити термін 

зберігання пісочного печива.  Рослинні порошки дозволяють збагатити 

вироби мінералами та вітамінами, знизити енергетичну цінність. Квасоля є 

цінним джерелом білків, а різноманітні олії здатні покращити 

жирнокислотний склад виробів. Сухі молочні продукти збагачують 

амінокислотний склад виробів.  Отже, застосування нетрадиційної сировини 

є перспективними напрямком кондитерської промисловості. 
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УДК 657  

Н.Л. Бурлака 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено нормативно-правове регулювання та наукові погляди 

вчених щодо визнання, оцінки та класифікації основних засобів. Здійснено 

порівняння економічної сутності основних засобів та їх визнання за 

національними нормативними документами та міжнародними 

стандартами ведення бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: основні засоби, оцінка, витрати, ремонт, поліпшення. 

Основні засоби є невід’ємною складовою майна підприємства. За 

існуючими нормативно визначеними способами оцінювання, визнання, 

документування та відображення в обліку господарських операцій з 

основними засобами підприємств неможливо достовірно визначити 

показники фінансової звітності. 

Відсутність науково обґрунтованих теоретичних положень та 

методичних рекомендацій щодо обліку, аналізу та контролю основних 

засобів підприємств є однією з причин погіршення стану матеріально-

технічної бази підприємств підприємства.  

Наведені аргументи зумовлюють важливість розв’язання проблеми 

обліку, аналізу та контролю основних засобів та джерел їх фінансування, 

активізації пошуку нових механізмів і методів управління відтворенням 
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основних засобів та  ефективності їх використання. Важливість вирішення 

проблем мобілізації сукупності технічних, організаційних та економічних 

заходів ефективного використання матеріально-технічної бази відображено в 

системі обліку, аналізу та контролю. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблеми обліку, аналізу та 

контролю основних засобів досліджували такі провідні вітчизняні науковці, 

як В.В. Бабич, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, М.Г. Бойко, І.О. Бланк, А.М. 

Герасимович, С.Ф. Голов, В.В.Жук, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Л.О. 

Лігоненко, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, В.В. Сопко, Т.І. Ткаченко, А.В. Янчев 

та ін.  

Метою написання статті є дослідження теоретичних положень 

стосовно удосконалення організації обліку основних засобів на 

підприємствах. 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується принциповою 

зміною ролі бухгалтерського обліку в соціально-економічному середовищі 

діяльності підприємств. Зі звичайного елементу адміністративної структури 

господарюючих одиниць він перетворився на одну з найважливіших сфер 

економічних відносин. Такі перетворення обумовлені потребою у отриманні 

повної, достовірної та своєчасної інформації про об’єкти обліку, яка повинна 

сприяти ухваленню ефективних управлінських рішень.  

При цьому організація обліку на підприємстві залежить від багатьох 

чинників, зокрема: галузь, технологічні особливості господарської 

діяльності, специфіка виробничого процесу, нормативно-правове 

регулювання. З огляду на це, гостро постає проблема оновлення застарілих 

основних засобів та їх ремонту. Крім того, до цього часу одним із 

дискусійних питань залишається облік та оподаткування основних засобів. 

Порядок формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 

засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні 

інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про 

них у фінансовій звітності були сформовані на основі Міжнародного 
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стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» і визначені в Україні 

ПСБО 7 «Основні засоби». Відповідно до останнього нормативного 

документу, основними засобами визнаються матеріальні активи, які 

«підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік)» [9].  

З 01.01.2011 р. термін «основні засоби» трактувався у Податковому 

кодексі України аналогічно до П(С)БО 7 «Основні засоби», але принципи 

формування їх складу в обліку і податкових розрахунках відрізнялися. Тому з 

01.04.2011 р. їх трактують як «матеріальні активи, у тому числі запаси 

корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 

незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 

користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість 

яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 

використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 

перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких з дати  введення в  експлуатацію становить понад один 

рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)» [1]. 

Тому є актуальним дослідження терміну «основні засоби». 

Дискусійність полягала в тому, що то одні економісти поняття «основні 

фонди» й «основні засоби» ототожнювали [2]: «…це одна і та ж економічна 

категорія і виражає одну і ту ж величину»; інші вважали, що «…виражені в 

грошовій формі (балансова оцінка) основні фонди, називаються основними 

засобами» [3].  

З метою розмежування даних понять науковці використовують термін з 

економічної теорії. Так, «основні засоби» трактують «як засоби праці, що 
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використовуються (експлуатуються) протягом тривалого часу, при цьому 

зберігають свою первісну фізичну (натуральну) форму і переносять свою 

вартість на виготовлений продукт частинами, протягом кількох виробничих 

циклів, у міру зносу» [2]. Це поняття є основою для термінів, які 

використовуються для бухгалтерського обліку і податкових розрахунків – 

термін «основні засоби», тобто матеріальні засоби виробництва, які мають 

вартість. Але один і той же об’єкт залежно від конкретних функцій може 

бути або засобом праці або предметом праці. Наприклад, машина або станок 

є об’єктами основних засобів, якщо їх використовують у процесі 

виробництва, а якщо вони знаходяться на складі підприємства і призначені 

для подальшої реалізації, то це вже елемент оборотних активів, а саме: 

«Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». Якщо 

засоби праці беруть участь у створенні готової продукції, але не переносять 

на нього свою вартість, то вони не можуть бути визнані основними засобами.  

Звідси робимо висновок про те, що термін «основні фонди» з’явився 

задовго до появи терміна «основні засоби» і пов’язаний із вартісною формою 

виробництва. В економічній літературі основними засобами є всі матеріальні 

цінності, які використовуються незмінно в натурально-речовій формі, 

незалежно від їх участі у виробничому процесі. Такий підхід застосовують у 

бухгалтерському обліку. Утім у контексті Податкового кодексу України діє 

фіскальний підхід, коли основними засобами визнаються лише виробничі 

основні засоби. Отже, від категорії «основні фонди» поняття «основні 

засоби» набувають вартісну форму (ст. 144.1 амортизації підлягають саме 

витрати на придбання), а від засобів праці – матеріальну форму. Такий 

дуалізм не дає можливості в господарській практиці забезпечити 

співіснування вартісного та натурально-речового аспектів обліку руху і 

оновлення засобів праці у процесі створення, розподілу і перерозподілу 

вартості [4]. Тому порядок формування складу основних засобів у 

бухгалтерському обліку і податкових розрахунках не співпадає.  

Питання сутності основних засобів висвітлювали у своїх працях багато 
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авторів. Ці визначення різні і визначають різні підходи і критерії, за якими 

основні засоби необхідно визнавати об’єктами обліку. Термін «визнання» 

зустрічається в усіх ПСБО, але його визначення не наведено ні в стандартах, 

ні в інших нормативно-правових документах, що регулюють здійснення 

бухгалтерського обліку України.  

В Україні для віднесення необоротного активу до основних засобів 

об’єкт повинен бути визнаний активом, тобто він має приносити економічні 

вигоди в майбутньому. У п. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» поняття «економічна вигода» визначено як 

«потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від 

використання активів». Отже, якщо необоротні активи не забезпечуватимуть 

виробничий процес, у результаті чого не будуть надходити грошові кошти на 

підприємство, а будуть забезпечувати лише соціально-культурні функції, то 

не можна визнавати такі активи основними засобами. Такий підхід 

суперечить визначенню терміна «основні засоби», зазначених у П(С)БО 7 і в 

МСБО 16 «Основні засоби». Тому необхідно категорію «економічна вигода» 

трактувати аналогічно до п. 53 Концептуальної основи складання та подання 

фінансової звітності, «потенціал, який може сприяти надходженню на 

підприємство, грошових коштів або їх еквівалентів» [5].  

Слід зазначити, що найчастіше до критеріїв визнання основних засобів 

відносяться: призначення, сфера діяльності, строк корисного використання, 

вартісна межа, матеріальність, економічні вигоди від використання об’єктів 

основних засобів. Правильна оцінка має важливе значення для відображення 

основних засобів у звітності, обліку їх оновлення, аналізу структури й 

ефективності використання. У ПСБО існує декілька видів оцінок основних 

засобів, пов'язаних з їх участю і зношенням у процесі виробництва: первісна 

вартість; переоцінена вартість; залишкова вартість; справедлива вартість; 

вартість, яка амортизується; ліквідаційна вартість; сума очікуваного 

відшкодування необоротного активу; чиста вартість реалізації необоротного 

активу. Всі ці види вартості «об’єднує час здійснення господарської 
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операції» [6]. Найкраще характеризують час і облікову суть здійснення 

господарських операцій первісна, відновна та вартість відшкодування 

(табл. 1).  

Таблиця 1. Види вартості основних засобів 

Вид вартості Основна вартість Похідна вартість 

Первісна вартість Історична вартість 

(Собівартість) 

Балансова вартість 

Залишкова вартість 

Вартість, яка амортизується 

Відновна вартість Переоцінена вартість Балансова вартість 

Залишкова вартість 

Вартість, яка амортизується  

Ліквідаційна вартість 

Чиста вартість реалізації 

Вартість 

відшкодування 

Справедлива вартість Балансова вартість 

Залишкова вартість 

Вартість, яка амортизується  

Ліквідаційна вартість 

Основні засоби, які підприємство придбало за плату або створило 

(побудувало) самостійно, необхідно відображати в обліку за їх собівартістю, в 

яку входять вартість придбання, усі витрати, безпосередньо пов’язані з 

приведенням активу до стану, готового для його використання за 

призначенням. Так формується первісна вартість основних засобів, у складі якої 

капіталізуються всі прямі витрати (трудові, матеріальні та інші) на придбання 

основних засобів. Первісна вартість основних засобів змінюється у випадках 

добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного 

переозброєння, часткової ліквідації відповідних об’єктів і за інших аналогічних 

обставин. Її відображенням у звітності є балансова вартість. Оцінка основних 

засобів за їх залишковою вартістю необхідна для отримання інформації про 

стан основних засобів підприємства. 

За таких обсягів робіт у бухгалтерському обліку основних засобів не 

менш важливою є науково обґрунтована їх класифікація та групування за 

економічними і технічними ознаками, тому подання цих елементів у звітності 

«пов’язане з процесом більш детальної класифікації». Її необхідність зумовлена 

тим, що існує нагальна потреба в удосконаленні обліку і документального 

оформлення основних засобів. 
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При побудові загальної класифікації було враховано ступінь 

використання основних засобів у діяльності підприємств. Крім того, такі дані 

необхідні для комплексного аналізу використання основних засобів і пошуку 

напрямів для оновлення. Як засвідчує теорія та практика для потреб управління 

важливим є поділ основних засобів за призначенням, а саме: основні засоби, що 

обслуговують основну, допоміжну діяльність, соціальні потреби тощо (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Загальна класифікація основних засобів 
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оновлювати основні засоби. Незважаючи на велику кількість публікацій з цього 
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розроблені, тому їх необхідно уточнити.  

Перш за все, не можна ототожнювати поняття «оновлення» та 

«відтворення». Одні автори про відтворення пишуть, що «… це безперервне 

відновлення на якісно новому рівні процесу виробництва товарів, послуг і 

духовних благ, на основі якого здійснюється відтворення всіх елементів 

економічної системи, продуктивних сил, техніко-економічних відносин…» [7]. 

Інші ототожнюють його з оновленням як «процес відшкодування фізичного і 

морального зносу засобів виробництва в процесі їх виробництва і експлуатації 

(включає в себе оновлення моделей машин, заходи з оновлення діючих 

основних засобів і поточного оновлення (підтримки) основних засобів».  

У той же час оновлення основних засобі включає в себе процеси 

відновлення (підтримку діючих потужностей) та технічне переозброєння, 

реконструкцію, розширення, нове будівництво. А. І. Костін оновленням також 

розумів як «…забезпечення підвищення ефективності діяльності за рахунок 

проведення модернізації, реконструкції, нового будівництва і т. д.» [8]. Такої ж 

думки дотримуються деякі українські вчені, говорячи, що «відтворення 

основних виробничих фондів – це процес безперервного їх оновлення» [9].  

Висновки. Узагальнюючи попередні твердження, маємо змогу зробити 

висновок про те, що оновлення – 1) це форма відтворення основних засобів; 2) 

це процес відшкодування морального та фізичного зносу, у ході якого 

проводять заміну основних засобів на більш прогресивні (за рахунок 

будівництва, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації), на нові 

ідентичні, менш зношені та проводять заходи з підтримки діючих потужностей. 

Таким чином, при дослідженні сутності основних засобів обов’язково 

необхідно звертати увагу на їх оновлення. Види оновлення і заходи при 

оновленні розглядаються у взаємозв’язку зі зносом, за якою заміна на нове, 

більш прогресивне, призначена для відшкодування морального зносу, а дві 

інші класифікації – фізичного зносу.  

У той же час усунення чинників морального зносу передбачають 

усунення чинників фізичного зносу. З огляду на це, видами відшкодування 
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морального зносу є реконструкція, модернізація, технічне переозброєння. 

Для відшкодування фізичного зносу досить підтримувати виробничі 

потужності в діючому стані, здійснюючи поточні та планово-запобіжні 

ремонти. 
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В статті досліджуються основні тенденції, розвиток і необхідність 

залучення іноземних інвестицій в структурі спільного підприємництва. 

Встановлено ряд факторів, які перешкоджають становленню, розвитку та 

ефективного функціонування за умови використання інвестицій спільного 

підприємництва в країнах з трансформаційним типом економіки.  Визначено 

особливості діяльності спільних підприємств у порівнянні з іншими видами 

підприємств та принципи їх функціонування. 

Ключові слова: акціонерне товариство, вільні економічні зони, іноземні 

інвестиції, консорціум, спільне підприємництво, спільні підприємства 

Україна продовжує перебувати під тиском негативних чинників, які не 

сприяють формуванню позитивного інвестиційного клімату. Найбільш 

вагомо сприяти підвищенню ефективності функціонування українських 

підприємств, а відтак і розвиткові територій і міст, поліпшенню соціального 

захисту громадян виступає підприємництво з залученням іноземного 

капіталу. Використання такої форми спільного підприємництва, як спільні 

підприємства, супроводжується скороченням витрат виробництва й обігу, 

зростанням швидкості обороту капіталу, що, в свою чергу, зумовлює 
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зростання прибутку, розширює можливості нагромадження капіталу та в 

загальному позитивно впливати на економічний розвиток, гальмування спаду 

виробництва, зростання національної економіки. Саме тому, є необхідним 

розгляд спільних підприємств з точки зору доцільності їх створення та їх 

вклад у формування і розвиток сучасної ринкової інфраструктури.  

Вагомий внесок у дослідження проблеми інвестиційного забезпечення 

економіки належить вітчизняним ученим економістам, серед яких 

Л.Антонюк, Л.Березіна, Ю, В.Вітлінський, О.Волков, Б.Заблоцький, 

Й.Завадський, С.Ілляшенко, А.Князевич, Н.Краснокутська, В.Покотилова, 

П.Саблук, А.Старостіна та зарубіжні вчені. У своїх працях вони розглядають 

основні проблеми та перспективи залучення і використання іноземних 

інвестицій в Україну за допомогою такої форми співпраці, як спільні 

підприємства. 

Метою даного дослідження  є обґрунтування залучення іноземних 

інвестицій шляхом створення спільних підприємств. 

 В економічному розвитку будь-якої держави незалежно від рівня її 

економічного розвитку значну роль відіграють іноземні інвестиції. Вони 

сприяють зростанню економіки на основі ефективнішого використання 

національних ресурсів приймаючої країни. Прямі іноземні інвестиції є 

джерелом не лише капіталу, але також і нових технологій та системи 

маркетингу, що в свою чергу, стимулюють конкуренцію, інновації, зростання 

капіталу та створюють робочі місця. 

В Україні інвестиційна діяльність регулюється такими нормативно-

правовими актами: Законами «Про інвестиційну діяльність», «Про режим 

іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій на Україні», 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інститути спільного 

інвестування», Постановами Кабінету Міністрів «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», «Про 

затвердження  Положення про порядок державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну діяльність за участю іноземного інвестора» та інші. 
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В сучасних умовах спільному підприємництву притаманні різноманітні 

тенденції та розвиток, що здійснюють певний вплив на виробництво та  

споживання: 

- інтеграція інновацій відбувається за ринковими законами; 

- підвищується рівень конкуренції та гнучкість інновацій в галузях 

важкої промисловості, сприяє прискоренню їх науково-технічного прогресу;  

- відбувається інтенсифікація сучасної підприємницької діяльності 

шляхом використання найрізноманітніших форм та виникненню нових видів 

міжнародної співпраці; 

- зменшуються інвестиційні та науково-технічні витрати, 

скорочуються час на оновлення техніки, технології та продукції, знижуються 

постійні витрати виробництва; 

- збільшується розвиток ресурсозберігаючих, наукоємних та 

екологічно чистих технологій; 

- регулюється залучення іноземного капіталу у сировинні сфери 

вітчизняної економіки; 

- підвищується конкурентоздатність продукції на світовому ринку.  

 Проте, для становлення, розвитку та ефективного функціонування 

спільного підприємництва в країнах з трансформаційним типом економіки 

виникають різні перешкоди, обумовлені рядом факторів, найбільш типовими 

з яких є: 

- політичний фактор – нестабільність політичної ситуації в країні, 

високий рівень корупції, збройні конфлікти; 

- правовий фактор – недоліки необхідних правових норм щодо 

регулювання міжнародної співпраці,  невідповідність законодавчих актів, 

недоліки юридичних умов, відсутність гарантій на державному рівні; 

- виробничий фактор – технічне відставання галузей промисловості, 

низька якість продукції; 
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- організаційний фактор – застарілі системи організації управління, 

руйнування господарських зв’язків та зв’язків з науково-дослідними 

інститутами;  

- фінансовий фактор – різні критерії та показники оцінки ефективності 

господарської діяльності, різнорідний порядок ведення бухгалтерського 

обліку та фінансової діяльності, зниження курсу національної валюти; 

- соціальний фактор – відсутність економічних стимулів та державної 

підтримки у більшості підприємств для міжнародної співпраці; 

- екологічний фактор – порушення вимог екології. 

Перспективи успішної роботи багатьох вітчизняних підприємств та 

ефективність національної економіки загалом значною мірою залежить від 

рівня та якості управління процесом залучення іноземного капіталу, що 

проявляється у формах та методах залучення і використання іноземних 

інвестицій. Однією з таких форм, як свідчить досвід країн з перехідною 

економікою, є спільні підприємства [5]. 

Згідно з законодавством України спільне підприємство з іноземними 

інвестиціями може бути створеним наступним чином [7]: 

- у результаті придбання юридичною чи фізичною особою України 

частки участі у підприємстві зі стовідсотковою іноземною інвестицією;  

- у результаті придбання іноземним інвестором частки участі у 

діючому підприємстві без іноземної інвестиції; 

- шляхом його заснування. 

На сьогодні поняття і статус спільного підприємства визначається 

Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: спільні 

підприємства - підприємства, які базуються на спільному капіталі суб’єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та 

ризиків [4]. Також законодавство розмежовує спільні підприємства залежно 

від розміру участі іноземного капіталу у його статутному фонді. Так, 

відповідно до статті 116 Господарського кодексу підприємство, в статутному 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=index
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фонді якого не менш як 10 % становить іноземна інвестиція, визнається 

підприємством з іноземними інвестиціями. Законом можуть бути визначені 

галузі господарювання та/або території, в яких встановлюється загальний 

розмір участі іноземного інвестора, а також території, на яких діяльність 

підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, 

виходячи з вимог забезпечення національної безпеки. Для спільних 

підприємств, у статутному фонді яких частка іноземного інвестора становить 

менше 10 %, таких обмежень не передбачено [4]. 

Також, можна виділити такі особливості спільних підприємств:  

- договір про довгострокову співпрацю у сфері виробництва, торгівлі, 

фінансуванні; 

- поєднання капіталів - грошових засобів, матеріальних і 

нематеріальних активів; 

- участь у розподілі прибутку та збитків, в залежності від частки 

капіталу. 

Система функціонування спільних підприємств повинна базуватися на 

наступних принципах: принцип самостійності, принцип єдності інтересів, 

принцип рівноправності, принцип вигідності, принцип добровільності, 

принцип відповідності чинному законодавству. З точки зору зовнішнього 

середовища дана система ґрунтується на політико-правових, економічних та 

соціально-культурних складових.  З точки зору внутрішнього середовища – 

це технологічні, матеріальні, інформаційні організаційні, фінансові, трудові, 

екологічні складові. Лише за умови  об’єднання складових системи можна 

отримати більший економічний ефект, ніж в їх відокремленні. Завдяки роботі 

такого механізму функціонування спільних підприємств  відбувається 

оптимізація функцій та аспектів згідно з принципами їх створення [6]. 

Для ефективного функціонування спільних підприємств з іноземними 

інвестиціями необхідна оптимальна інвестиційна політика щодо активізації 

притоку іноземних інвестицій, яка передбачає [1]:  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=index
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=index
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=index
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- створення стабільного законодавства, яке має забезпечувати 

державні гарантії захисту іноземних інвестицій протягом тривалого часу;  

- сприяння залученню прямого продуктивного іноземного капіталу до 

сфери матеріального виробництва та встановлення державного контролю за 

його використанням;  

- створення сприятливих умов для розвитку спільних підприємств, які 

займаються виробництвом;  

- заборона ввезення спільним підприємством застарілої продукції та 

технологій, які в розвинених країнах вважаються вичерпаними;  

- розроблення та прийняття законодавчої бази щодо страхування 

ризиків спільних підприємств;  

- розмежування в спільних підприємствах частки українських та 

іноземних партнерів відносно валюти та контролю за рухом української 

частки валюти з метою запобігання вивезенню її за межі країни. 

Отже, у роботі спільних підприємств з іноземними інвестиціями вагоме 

місце поряд з іншими видами економічних об’єднань займають спільні 

підприємства, які характеризуються наявністю сильних партнерських 

зв’язків,  довгостроковою і міцною співпрацею сторін і одночасно,  мають 

особливу ступінь складності. Це обумовлено, перш за все тим, що його 

учасники вкладають свій власний капітал, а не просто товар, як це 

відбувається при інших видах спільного підприємництва. Спільні 

підприємства приходить до створення єдиного виробничого апарату, єдиного 

колективу і системи управління, де можуть співпадати інтереси партнерів, 

використовуватись ресурси іноземних інвестицій. Спільні підприємства як 

форма міжнародної кооперації є також формою залучення іноземного 

капіталу (прямих іноземних інвестицій) і є одним із найперспективніших 

напрямків, що дозволяють вирішити ряд нагальних проблем сучасної 

економіки.  
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ  

У статті розглянуто сучасний стан страхування в Україні, визначені 

основні проблеми при його здійсненні та запровадження стратегії розвитку 
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ринку страхування. Запропоновано шляхи вдосконалення страхової 

діяльності в Україні.   

Ключові слова: страховий ринок, фінансова безпека страхового ринку, 

стратегії розвитку страхового ринку.  

          В умовах посилення відкритості української економіки все більшої 

актуальності набувають питання конкурентоспроможності українського 

страхового ринку та реформування страхової галузі. Страхування сьогодні є 

одним із секторів економіки України, що найбільше динамічно розвивається, 

завдяки зростаючому обсягу класичного ринку з колосальним інвестиційним 

потенціалом. Страхування виконує не лише компенсаційну, а й 

накопичувально-заощаджувальну функцію. Водночас розвиток якісного 

страхування - процес поступовий і тривалий. При цьому зміни економічних 

умов породжують нові проблеми, від вирішення яких залежить стабільність 

та дієвість страхового ринку.  

Розвиток страхового ринку є похідною соціально-економічного 

розвитку країни. Зацікавленість держави в розвитку страхування 

зумовлюється тим, що завдяки йому стає можливим підвищення соціального 

захисту населення і господарюючих суб'єктів; зменшення навантаження на 

державний бюджет у частині відшкодування непередбачуваних збитків 

природно-техногенного характеру; вирішення окремих проблем соціального 

забезпечення завдяки перенесенню державних соціальних виплат з коштів 

бюджету на страхові виплати. 

 Дослідженню теоретичних і практичних засад функціонування 

страхового ринку України сучасного стану присвячені праці таких вчених як: 

Александрова М. М., Базилевич В. Д., Білик М. Д., Бігдаш В.Д., Бланк І. А., 

Внукова Н. М., Горбач Л. М., Заруба О. Д., Осадець С. С., Ротова Т. А., 

Терещенко О. О. та інші.   

Страховий ринок України останнім часом стрімко розвивається. Проте 

зміни економічних умов породжують нові проблеми, від вирішення яких 

залежить стабільність та дієвість страхового ринку. Перед страховиками 
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сьогодні стоїть складне завдання по зростанню обсягу та якості страхових 

послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових 

компаній, а також ліквідності їх активів. Створення розвиненої і 

платоспроможної системи страхування, здатної компенсувати збиток від 

непередбачених подій, зміцнення довіри до українського страхового ринку з 

боку страхувальників, інвесторів, іноземних перестраховиків, а також 

населення, можливе тільки при правильній побудові стратегії розвитку 

ринку. 

Метою статті є аналіз сучасного стану страхового ринку України, 

визначення основних проблем та напрямків розвитку, надання пропозицій 

щодо стратегії подальшого його функціонування.  

До початку кризових умов розвитку світової економіки відзначалися 

досить швидкі темпи її росту, а зокрема ринку. Якщо розглянути страховий 

ринок, то стрімкий розвиток супроводжувався підвищенням 

платоспроможності населення, розвитком кредитних відносин, розробкою 

нових страхових продуктів. З огляду на поступове відновлення страхового 

ринку України, роль держави по підтримці страхової справи дуже важлива, 

адже з її допомогою частина функцій соціального характеру виконують 

страхові компанії. Вітчизняний ринок страхування протягом останніх двох 

років мав загальну тенденцію до поступового відродження й нарощування 

показників, до рівня тих, які були в передкризовий період. Але перед 

страховим ринком сьогодні стають нові важливі завдання не тільки 

досягнення показників 2007-2008 років, але і їхнє збільшення, нарощування 

інвестиційного потенціалу, виконання соціальної функції через призму 

розвитку страхування життя. Але без підтримки держави, ефективного 

впливу основних інструментів регуляторної політики на розвиток ринку 

страхових послуг, поставлених завдань не досягти [1].  

Ринок страхових послуг залишається самим капіталізованим серед 

інших небанківських фінансових ринків.  
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Загальна кількість страхових компаній станом на кінець першого 

півріччя 2016 року становила 343, у тому числі СК «life» – 45 компаній, СК 

«non-life» – 298 компаній, (станом на кінець першого півріччя 2015 року – 

374 компанії, у тому числі СК «life» – 52 компанії, СК «non-life» – 322 

компанії). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так 

станом на 30.06.2016 порівняно з аналогічною датою 2015 року, кількість 

страхових компаній зменшилася на 31. [8] 

 Незважаючи на зменшення кількості страхових компаній, 

зафіксований ріст обсягу валових та чистих страхових премій. Чисті страхові 

премії – розраховані як валові страхові премії за мінусом частки страхових 

премій, які сплачуються перестраховикам-резидентам (компенсовані 

перестраховиками-резидентами). Обсяг надходжень валових страхових 

премій у 2016 році збільшився на 2 861,5 млн. грн. (21,3%) у порівнянні з 

аналогічним періодом 2015 року. Валові страхові премії, отримані 

страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від 

страхувальників та перестрахувальників на кінець першого півріччя 2016 

року, становили 16 327,0 млн. грн., з них:  

• 6 060,9 млн. грн. (37,1%) – що надійшли від фізичних осіб;  

• 10 266,1 млн. грн. (62,9%) – що надійшли від юридичних осіб. 

 На кінець першого півріччя 2015 року загальна (валова) сума 

страхових премій, отриманих страховиками, становила 13 465,5 млн. грн., з 

них: 

 • 4 593,0 млн. грн. (34,1%) – що надійшли від фізичних осіб;  

• 8 872,5 млн. грн. (65,9%) – що надійшли від юридичних осіб.  

В той же час, обсяг чистих страхових премій збільшився на 2 150,8 

млн. грн. (19,9%). Чисті страхові премії на кінець першого півріччя 2016 року 

становили 12 982,0 млн. грн., що становить 79,5% від валових страхових 

премій, а за цей же період 2015 року становили 10 831,2 млн. грн., або 80,4% 

від валових страхових премій. 
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 Ріст суми чистих страхових премій відбувся за рахунок збільшення 

надходжень платежів з автострахування (+19,8%), страхування життя 

(+39,7%), страхування кредитів (+134,0%), страхування відповідальності 

перед третіми особами (+39,6%), страхування від нещасних випадків 

(+84,9%), медичного страхування (+16,4%), страхування майна (+11,7%), 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (+17,8%). 

Водночас, спад чистих страхових премій спостерігався зі страхування 

вантажів та багажу (-13,3%) та страхування фінансових ризиків (-10,1%) [7].  

В ТОП-5 страхових компаній України по валових страхових преміях на 

кінець першого півріччя 2016 року входять «Кремень» (темп росту 178,23% у 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 року), «ІНГОССТРАХ» (темп росту 

172,22%), «АХА страхування» (темп росту 24,32%), «Арсенал страхування» 

(темп росту 67,69%) та «PZU Україна» (темп росту 68,57%).  

Основними ринками страхування в Україні здебільшого є великі 

промислові центри центральної та східної України, такі як Київ, Харків, 

Дніпро, Одеса, Запоріжжя. В свою чергу, низька кількість страховиків у 

західному регіоні держави пов’язана з відсутністю там великих промислових 

підприємств та низькою платоспроможністю населення. 

 Найпопулярнішими видами страхування на кінець 2016 року 

залишаються автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»); 

страхування вантажів та багажу; страхування майна; страхування 

відповідальності перед третіми особами; медичне страхування; страхування 

кредитів; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

страхування від нещасних випадків; страхування медичних витрат.  

За розміром страхових платежів на душу населення серед країн Східної 

Європи Україна суттєво відстає. На кінець першого півріччя 2016 року сума 

отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж 

страхування життя становила 91,9% від загальної суми страхових премій, або 

15 012,3 млн. грн., а зі страхування життя – лише 8,1% або 1 314,7 млн. грн..  
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За останніх три роки сума валових страхових премій зі страхування 

життя ніколи не перевищувала 9% від загальної суми страхових премій. 

Попри незначну частку страхування життя від загального обсягу страхових 

премій, досить значна частина людей є застрахованою цим видом 

страхування.  

Станом на 30.06.2016 року кількість застрахованих фізичних осіб 

становила 4 107 251. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, коли 

застрахованими було 4 613 662 фізичні особи, їх кількість зменшилась на 

11,0% або на 506 411 осіб. Протягом І півріччя 2016 року застраховано 790 

352 фізичні особи, що на 21,9% або на 142 103 особи більше проти 

відповідного періоду 2015 року (за аналогічний період 2015 року 

застраховано 648 249 фізичних осіб).  

У 2015 році відбувся спад валових страхових премій зі страхування 

життя на 3,8%, що виявилось наслідком кризи та погіршення рівня життя 

населення. Попри це, вже у 2016 році ми можемо бачити суттєвий ріст на 

39,9%.  

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що у 

2016 році ринок страхування, переживши незначний спад деяких показників 

у попередні роки, спричинений кризовою ситуацією в економіці держави, 

демонструє значний ріст валових страхових премій з усіх видів страхування, 

таких як: страхування життя (ріст на 39,9%); добровільне страхування 

відповідальності (ріст на 37,6%); добровільне особисте страхування (ріст на 

26,3%) та інших [7]. 

 Проаналізовані показники свідчать про поступовий динамічний 

розвиток ринку страхових послуг, незважаючи на зміни в структурі видів 

страхування, у порівнянні з докризовим періодом розвитку ринку. Тому 

можна вважати, що ринок хоча структурно зміниться, але показує приріст. 

Серед факторів, що впливають на популярність послуги страхування можна 

назвати чутливість споживачів до ризиків, споживчу оцінку страхування як 

ефективного способу боротьби з небезпеками й фінансові можливості 
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споживачів (готовність і здатність платити за страхування). Діяльність 

страховиків безпосередньо відбивається тільки на одному з факторів - оцінці 

ефективності страхування. Інші фактори в основному залежать від 

економічного розвитку країни.  

Інша важлива проблема, щодо якої потрібно знайти компроміс - 

впровадження інвестиційного й пенсійного страхування. У цьому випадку 

приводом для розбіжностей є конкуренція між різними видами діяльності - 

пенсійним забезпеченням і керуванням активами, з одного боку, і 

страхуванням - з інший [1]. Страховики життя сьогодні нагромадили 

достатній досвід в організації продажів фінансових послуг клієнтам - 

фізичним особам. Досить сказати, що обсяг резервів страховиків життя вдвічі 

більше нагромаджень НПФ. Страховики життя вже мають розвинену 

інфраструктуру, тисячі навчених агентів, розгалужену філіальну мережу й 

значний досвід роботи із клієнтами. Задіявши «потужності» компаній, 

держава зможе не витрачати кошти на створення системи з нуля й знизити 

витрати на її адміністрування.  

Водночас, розвиток медичного страхування, страхування життя та 

формування потужного довгострокового фінансового ресурсу через 

залучення заощаджень домашніх господарств та корпорацій до 

інвестиційного процесу неможливий без реформування страхового сектора 

економіки [2].  

У державі відсутні довгострокові стратегії розвитку, які б не мінялися 

протягом 10- 15 років, навіть при зміні політичної еліти. Наявні ж стратегії 

мають чисто декларативний характер. Як наслідок, відсутні стратегії 

розвитку фінансового ринку, складовою частиною яких повинна бути 

стратегія розвитку страхового ринку України.  

На сьогодні існує два розроблених документи: «Програма розвитку 

страхового ринку», розроблена Лігою страхових організацій України 

(ЛСОУ), а також «Стратегія розвитку страхового ринку», підготовлена 

учасниками Української федерації страхування (УФС). Ці документи 
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ініційовані членами об'єднань учасників страхового ринку, але не можуть 

бути реалізовані у зв'язку з відсутністю консолідованого бачення органів 

державної влади (Міністерство фінансів України, Нацфінпослуг України, 

НБУ й ін.), наукових й освітніх кіл, світових організацій (представництва 

Всесвітнього Банку, ЕБРР й ін.), громадських організацій й учасників 

страхового ринку.  

Як наслідок, ініціатором концепції стратегічного розвитку страхового 

ринку повинне виступити Міністерство фінансів України, що розгляне 

стратегію розвитку страхового ринку в контексті загального розвитку ринку. 

Будь-яка стратегія, розроблена самостійно учасниками ринку, без участі 

Мінфіну й інших органів влади, приречена на провал.  

«Програма розвитку страхового ринку» ЛСОУ встановлює стратегічні 

підходи, які мають бути покладені в основу державної політики у сфері 

страхування, а також створити законодавчі та економічні умови для 

стимулювання розвитку страхового ринку. Крім того, документ ЛСОУ 

визначає основну мету, завдання та напрями розвитку страхування в Україні 

на період до 2016 року. Ці положення засновані на головних стратегічних 

цілях розвитку країни в цілому, зазначених у програмі діяльності Кабінету 

міністрів України[3]. 

 Українською федерацією убезпечення (УФУ) протягом останніх 

декількох років напрацьовано десятки пропозицій, у тому числі у вигляді 

конкретних проектів законів, концепцій, рішень органів державної влади з 

питань оздоровлення страхового ринку України та його подальшого 

розвитку, оновлення законодавства про страхування, протидії та подолання 

наслідків фінансової кризи на цьому ринку.  

УФУ завершило роботові над власним проектом Стратегії розвитку 

страхового ринку України в 2012-2020 роках, метою якої є відродження 

первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових 

інтересів громадян [5]. Новітні умови розвитку світової економіки й 

вітчизняної в цілому ставить нові вимоги й до регулятора. По-перше, 
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очікується, що уряд нарешті-те прийме стратегію розвитку страхової галузі. 

Адже відсутність затверджених на державному рівні цілей й орієнтирів зараз 

багато в чому стримує розвиток ринку. Прийняття стратегії повинне усталити 

роль страхування в економічній політиці й зробити його інструментом 

мінімізації ризиків не тільки для громадян і підприємств, але й держави в 

цілому [4]. По-друге, у наступному році буде прийнятий закон «Про 

страхування». Зараз документ перебуває на фінальній стадії редагування. 

Залишилося всього кілька питань, які вимагають додаткового обговорення. 

Один з них - регулювання діяльності страхових посередників, у тому числі 

тих, для яких ця діяльність не є основною. 

 Основними завданнями та заходами щодо реалізації Стратегії є:  

1. оздоровлення страхового ринку та подолання наслідків кризи;  

2. розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, 

інституційно спроможного, передбачуваного державного нагляду за 

страховим ринком;  

3. впровадження реального захисту прав споживачів [5].  

Стратегія реалізовується у три етапи.  

Перший етап ( до 2016 року) передбачав першочергове розроблення і 

впровадження закону про оздоровлення та подолання наслідків фінансової 

кризи, розроблення та прийняття нової редакції Закону України «Про 

страхування» та внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні», приведення 

інших законодавчих та нормативно-правових актів у відповідність до цих 

законів. Також на першому етапі розробляються і приймаються закони щодо 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та 

обов’язкового соціального медичного страхування, забезпечується 

інституційна спроможність та політична незалежність Органу нагляду. 

 На другому етапі (2016 – 2018 роки) забезпечується впровадження 

прийнятих на першому етапі актів законодавства щодо удосконалення 

державного регулювання страхового ринку в частині продовження перегляду 
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повноважень Нацфінпослуг, впровадження  нагляду з елементами 

економічної оцінки балансу страховика, систем управління ризиками 

страховика, вимог до регулятивного капіталу, контролю за діяльністю осіб, 

що відповідно до умов договору виконують частину функцій страховика, 

удосконалення системи управління ризиками в державі та суспільстві. 

 На третьому етапі (2019 – 2022 роки) будуть реалізовані завдання 

щодо завершення удосконалення державного регулювання страхового ринку 

в частині впровадження вимог до регулятивного капіталу на підставі системи 

управління ризиками страховиків, перегляд та удосконалення на основі 

накопиченого досвіду нормативно-правового регулювання основних видів 

страхування та повноцінної інтеграції страхового ринку України до світового 

фінансового ринку[6].  

Перед страховиками сьогодні стоїть складні завдання по зростанню 

обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та 

фінансової надійності страхових компаній, а також ліквідності їх активів. 

Створення розвиненої й платоспроможної системи страхування, здатної 

компенсувати збиток від непередбачених подій, зміцнення довіри до 

українського страхового ринку з боку інвесторів, іноземних 

перестрахувальників та перестраховиків, а також страхувальників, і в першу 

чергу, населення, можливе тільки при правильній побудові механізму 

розвитку ринку.  

Слідуючи цим принципам, до 2016 р. у вітчизняну економіку вдалося 

залучити значні інвестиційні ресурси, зміцнити ефективність державного 

нагляду за страховою діяльністю, створити структурні основи для розвитку 

пенсійного, медичного страхування, агро та автострахування, а також інших 

видів [5].  

 Відповідно до проекту, до 2019 р. регуляторні норми, що регулюють 

платоспроможність, будуть базуватися на моделі Solvency 1. І тільки з 2019 

року буде здійснений перехід на нормативи Solvency 2, які зараз 

впроваджуються в ЄС. Закон створить умови для роботи й розвитку всіх 
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компаній. У ньому немає передумов до того, щоб на ринку залишилися 

винятково великі страховики, оскільки передбачені законопроектом вимоги 

до платоспроможності виписані з дотриманням принципу пропорційності. 

Чим більше компанія буде брати на себе ризиків, тим більше регуляторних 

норм до неї буде застосовуватися[6].  

Фінансове забезпечення реалізації стратегії на першому і частково на 

другому етапах здійснюється в межах бюджетних асигнувань. До реалізації 

положень стратегії доцільно залучити ресурси міжнародної технічної 

допомоги та інших джерел у межах чинного законодавства. На другому та 

третьому етапах, крім зазначених вище джерел, передбачається залучення 

надходжень від учасників ринку фінансових послуг у межах функціонування 

реформованої системи фінансування органів регулювання та нагляду[6].  

При прийнятті стратегії розвитку страхового ринку, що враховує 

особливості як більших, так і малих страхових компаній, вони змогли б 

працювати консолідовано  для досягнення загальної мети - сформувати 

лояльне відношення громадян до страхових послуг.  

Організаційне забезпечення реалізації цієї стратегії покладається на 

міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах 

їх компетенції. Координація та контроль за реалізацією заходів, 

передбачених цією стратегією, покладається на орган нагляду. Аналіз 

ефективності реалізації стратегії, формування пропозицій щодо підтримання 

її в актуальному стані залежно від ризиків, що супроводжують її реалізацію, 

та економічної ситуації в державі покладаються на міжвідомчу комісію, що 

створюється при Кабінеті Міністрів України у складі представників 

міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, 

задіяних у реалізації стратегії, представників приватного сектору та 

інститутів громадянського суспільства 

 Реалізація стратегії розвитку страхового ринку України створить 

умови для сталого зростання страхового ринку України, його 
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конкурентоспроможності в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір, 

забезпечить: 

 - задоволення потреб держави та приватного сектору в якісних 

страхових послугах; 

 - досягнення рівня проникнення страхування до 5 відсотків ВВП 

України;  

- задоволення потреб держави в інвестиційному ресурсі на рівні 100 

млрд. грн., у тому числі в довгостроковому інвестиційному ресурсі на рівні 

50 млрд. грн.; 

 - підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому; 

 - приведення кількості страхових компаній у відповідність до попиту 

на послуги страхування, гарантованого рівня платоспроможності, 

визначеного законодавством, стану конкуренції та витрат держави для 

здійснення нагляду та регулювання;  

- створення додаткових робочих місць на 50 тис. осіб; 

 - збільшення надходжень до бюджету та фондів соціального 

страхування за рахунок сплачених страховиками податків і внесків понад 3 

млрд. грн. у 2021 році [6]. 
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В умовах ринкових форм господарювання маркетингова діяльність 

підприємств відіграє важливу роль у забезпеченні їх стабільного 

функціонування і розвитку. Для кожного суб’єкта господарювання зростає 

необхідність адекватної оцінки свого фінансового стану, який виступає не 

просто як характеристика оцінки маркетингової діяльності «для 

внутрішнього користування», а насамперед як характеристика стану 

підприємства в цілому, в тому числі і для зовнішніх користувачів (партнерів, 

акціонерів, кредиторів тощо). Отже, підприємство зустрічається з 

необхідністю проведення моніторингу факторів внутрішнього середовища 

підприємства на засадах маркетингового аналізу, що дасть змогу 

підтримувати його на певному нормальному рівні і, дасть  можливість 

покращати його фінансовий результат. 

Наукові та методичні засади визначення сутності внутрішнього 

середовища підприємства і завдань моніторингу достатньо повно викладені в 

працях українських та зарубіжних вчених, таких як І.Ансофф, О. Бандурка, 

Л. Бернстайн, С. Гаркавенко, І. Герчікова, Н. Коробов, В. Мец, А. 

Поддєрьогін, О. Приходько, Г. Савицька, С. Скибінський, О. Терещенко. 

Значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ ефективного 

розвитку підприємств зв’язку зробили вітчизняні вчені-економісти: О. 

Князєва, Н. Князєва, В. Орлов, Н. Потапова–Сінько, А. Петрашевська, І. 

Поліщук, В. Пасенко, О. Редькін, Н. Спільна, І. Станкевич, Є. Стрельчук, Н. 

Хрущ та інші. 

У той же час, оцінка впливовості факторів внутрішнього маркетингового 

середовища на засадах маркетингового аналізу, все ще не знайшли 

належного відображення в наукових дослідженнях, тому звернення до даного 

питання обумовило вибір теми дослідження. 

Метою наукового дослідження є визначення наукового підходу щодо 

створення системи моніторингу внутрішнього середовища підприємства на 

засадах маркетингового аналізу в режимі антикризового управління.  
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Розпочнемо дослідження із розгляду поглядів різних науковців щодо 

поняття «моніторинг», яке (від англ. monitoring) означає постійне 

спостереження за будь-яким явищем з метою виявлення його відповідності 

бажаному результату або тенденцій розвитку [1]. 

В класичному вигляді моніторинг — це: 

 сукупність процесів систематичного або безперервного збору 

інформації про параметри складного об'єкту або діяльності для визначення 

тенденцій їх змін; 

 регулярне відстеження і спостереження заданих об'єктів;  

 складова частина управління, яка полягає в безперервному 

спостереженні і аналізі діяльності економічних об'єктів з відстеженням 

динаміки змін;  

 цілеспрямована система обробки даних, яка може бути використана 

як інструмент зворотного зв'язку в системі управління фінансово-

господарською діяльністю підприємницьких структур. 

Теоретичні аспекти моніторингу як складового компоненту управління 

відображені в роботах багатьох менеджерів [3; 7; 9; 15]. 

Так, у словниках іншомовних слів під моніторингом розуміють – процес 

спостереження, оцінки та прогнозу за якимось процесом або об’єктом [13, 

с.368; 14, с.376]. 

І.П. Мойсеєнко під моніторингом розуміє «… систему спостереження та 

вивчення поведінки економічного механізму конкретного підприємства і 

розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою» [6, 

с.115]. 

Як економічна категорія моніторинг розглядається С.С. Гаркавенком [2, 

с. 234] та С.В. Скибінським [12, с.105] у їхніх працях як неперервний нагляд 

за економічними об’єктами та аналіз їх діяльності. 

Система моніторингу на підприємстві тісно пов’язана із фінансовими 

ризиками, тому що, саме моніторинг направлений на вишукування 

показників, які піддаються впливу факторам ризику, тобто на основі 
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проведеного моніторингу визначаються негативні тенденції змін в діяльності 

підприємства. 

О.О. Приходько [8] під системою маркетингового моніторингу розуміє 

«...разработанный на предприятии механизм постоянного наблюдения за 

важнейшими показателями маркетинговой деятельности, подверженными 

факторам риска, определения размеров отклонений фактических результатов 

от предусмотренных и выявления причин этих отклонений». 

Моніторинг звичайно не закінчується тільки збором інформації, а 

спрямований також на розкриття причин зміни стану досліджуваних 

факторів і передбачення трендів їх розвитку. Такий підхід до відстежування 

за критичними факторами середовища дозволяє визначити можливості і 

загрози, що можуть впливати на фінансовий результат підприємства [4, 

с.150]. 

Проаналізувавши різні визначення даного поняття, можна зробити 

висновок, що моніторинг внутрішнього середовища підприємства на засадах 

маркетингового аналізу в режимі антикризового управління є важливим 

засобом для: 

 визначення, наскільки запланована діяльність (програма/ заходи/ 

робочий план/ соціальний проект) відповідає потребам, та здійснення 

відповідного коригування; 

 забезпечення найбільш ефективного та раціонального використання 

ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових, інформаційних та сервісних); 

 оцінки, наскільки досягнуто очікуваного(них) результату(тів); 

 прийняття відповідних рішень щодо управління та подальшого 

розвитку суб’єктів підприємництва [10]. 

Саме проведення постійного спостереження маркетингової діяльності  

дає можливість своєчасно зреагувати (прийняти рішення) на зміну факторів, 

які можуть спричинити негативний вплив (банкрутство) на підприємство. 

Тому моніторингова інформація відіграє дуже важливу роль у прийнятті 

управлінських маркетингових рішень. Використовується саме перетворена 
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інформація, що піддавалась цілому комплексу технічної діагностики та дій 

щодо збирання, оброблення, аналіз, оцінювання і розподіл інформації про 

значення діагностичних параметрів стану об'єкту. Таким чином моніторинг: 

 виявляє стан критичних або таких, що знаходяться в стані зміни явищ 

довкілля, відносно яких буде вироблений курс дій на майбутнє; 

 встановлює стосунки зі своїм оточенням, забезпечуючи зворотний 

зв'язок, відносно попередніх успіхів і невдач певної політики або програм; 

 встановлює відповідність правилам організації бізнесу і контрактним 

зобов'язанням. 

Таке розуміння потребує створення власне системи моніторингу, 

обґрунтованої стосовно складу і структури контрольних заходів для 

вирішення поставлених завдань, хоча терміни контроль, нагляд, пригляд та 

інше інколи вказують як синоніми здійснення спеціальних організаційних 

функцій управління (контролінг). В останньому розумінні мають все ж дещо 

інше значення. 

Через причини, що пов'язані з розвитком інформаційних систем, поняття 

«контролінг» більше наближається до визначення процесів керувати, 

регулювати, управляти. Дослідники процесів бізнес-адміністрування 

визнають архітектуру системи корпоративного контролінгу, побудованої 

відповідно до принципу зворотного зв'язку. Сучасний контролінг 

представлений у вигляді безлічі організаційних операцій, які реалізують 

замкнутий контур управління підприємством та забезпечують методичну і 

інструментальну базу для підтримки основних функцій управління: 

планування, контролю, обліку і аналізу, а також оцінки ситуації для 

ухвалення управлінських маркетингових рішень.  

Можна умовно виділити два підходи до формулювання завдань 

управлінського обліку. Перший розглядає управлінський облік як систему 

збору і інтерпретації інформації про витрати і собівартість продукції, що 

ближче до терміну «контроль». В рамках його увага більше приділяється 

нормативному характеру подібної інформації і її значенню для здобуття 
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«зовнішньої звітності» підприємства. Спрощено можна вважати, що це 

розширена система організації обліку для цілей контролю за діяльністю 

підприємства.  

Друга точка зору базується на тому положенні, що основне завдання 

будь-якої облікової діяльності – забезпечення управлінського персоналу 

підприємства своєчасною і повною інформацією для ухвалення 

управлінських рішень, і що має місце нерозривний зв'язок технологій обліку 

з технологіями управління компанією в цілому і її частинами.  

Слід звернути увагу на те, що система фінансового обліку, яка 

сформувалася, поширюється на діяльність підрозділів організації окремо, 

стає основним блоком координації економічної системи управління. 

В умовах фінансової нестабільності, гострої конкуренції і зниження 

прибутковості вживання контролінгу у вигляді цілісної системи можна 

прийняти як надійний набір інструментів, що забезпечують: 

 стратегічний розвиток підприємства; 

 підтримку функцій управління ресурсами; 

 максимальну координацію діяльності всіх підрозділів підприємства для 

досягнення основних цілей. 

З цих позицій контролінг розглядається не як облікова система, а як нова 

і основна концепція управління, що відображає можливість вирішення 

існуючих проблем забезпечення ділової активності підприємства [10].  

Формування системи моніторингу внутрішнього середовища 

підприємства на засадах маркетингового аналізу в режимі антикризового 

управління складається з наступних етапів. На першому етапі створюється 

первинна підсистема, яка враховує дані бухгалтерського та фінансового 

обліку. На другому етапі визначається період проведення моніторингу 

маркетингової діяльності, який поділяється на денний, тижневий, місячний, 

квартальний та річний. Наступним третім етапом є розробка підсистеми 

аналітичних показників (коефіцієнтів), які відображають реальні результати 

маркетингової діяльності підприємства. Базуючись на перший етап системи 
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моніторингу розробляється алгоритм розрахунку аналітичних показників. На 

четвертому етапі розраховується розмірів відхилень фактичних результатів 

розглянутих показників від встановлених стандартів здійснюється як в 

абсолютних, так і у відносних показниках. При цьому за відносними 

показниками всі відхилення поділяють на три групи: 

 позитивне відхилення; 

 негативне «припустиме» відхилення; 

 негативне «критичне» відхилення. 

Для проведення такої градації на кожному підприємстві повинен бути 

визначений критерій «критичних» відхилень, що може бути 

диференційований по контрольних періодах. Наприклад, критичним 

критерієм може бути прийняте відхилення в розмірі 20 та більше відсотків по 

місячному періоді; 15 і більше відсотків – по квартальному періоді та 10 і 

більше відсотків – по річному періоду [9]. 

На останньому етапі виявляються основні причини відхилень фактичних 

результатів розрахованих показників від встановлених стандартів. По 

кожному негативному «критичному» критерію повинні бути вказані 

(наведені) причини. 

Процес моніторингу, є досить трудомістким, що пов’язано із розумінням 

отриманих результатів.  

Моніторинг поточного стану підприємства повинен нести інформацію 

про тенденції зміни в маркетинговій діяльності підприємства. З цієї причини 

фінансові показники, що використовуються в моніторингу, мають бути 

високо інформативними. В той же час, кількість таких показників не має 

бути дуже велика, щоб прийняти адекватне рішення.  

Однією із властивостей системи показників, що можуть 

використовуватися для моніторингу внутрішнього середовища підприємства 

відображення ними поточного стану і оперативної динаміки підприємства.  

Кількісний і якісний склад показників для моніторингу внутрішнього 

середовища підприємства вибирається маркетинг-менеджером на основі 
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власних уявлень про важливість впливу тих або інших факторів на стан 

бізнесу. Для моніторингу внутрішнього середовища підприємства слід 

використовувати ті з них, які визначають оперативні характеристики бізнесу, 

і порівнювати їх в часовому аспекті має сенс не менше за один раз в місяць. І, 

нарешті, на вибрані показники маркетинг-менеджер повинен мати 

можливість впливати на основі ухвалення тактичних рішень. По суті, 

моніторинг внутрішнього маркетингового середовища підприємства створює 

систему раннього виявлення кризи, що насувається, яка потенційно загрожує 

кожному підприємству.  

Складання списку показників для моніторингу формально вирішується 

досить просто. Розглядаються всі фінансові коефіцієнти, із складу яких 

вибираються ті, що підходять для моніторингу по приведених вище 

критеріях. Ще раз підкреслимо, що вибір показників для моніторингу 

внутрішнього маркетингового середовища підприємства є індивідуальним.  

Далі пропонується і обґрунтовується список показників, який 

використовується для створення системи моніторингу внутрішнього 

маркетингового середовища підприємства. 

Система показників для моніторингу внутрішнього маркетингового 

середовища підприємства, як мінімум, повинна включати наступні 

коефіцієнти: 

- тенденція зміни доходу від реалізації продукції;  

- відносний валовий дохід;  

- середній період погашення дебіторської заборгованості;  

- оборотність товарно-матеріальних запасів;  

- показники ліквідності; 

- продуктивність праці [10; 17].  

Показник, що характеризує тенденції зміни доходу від реалізації 

продукції, є найбільш важливим, оскільки виступає в ролі індикатора 

стійкості підприємства. На підставі даних тренду доходу від реалізації 
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продукції оцінюється коефіцієнт зміни доходу, розрахункова формула (1) 

якого має вигляд: 

періодмин

періодминперіодзвіт

продукціїреалізаціївідДохід

продукціїреалізаціївідДохідпродукціїреалізаціївідДохід

.

.. 

     

(1) 

Дохід від реалізації продукції часто має сезонний характер, який 

встановлюється на основі статистики минулих періодів роботи підприємства. 

До можливих причин зменшення надходжень від реалізації прийнято 

відносити: відсутність адекватної маркетингової стратегії; пасивний 

маркетинговий підхід; неефективні засоби продажу; низька якість товару та 

обслуговування клієнтів; неадекватне ціноутворення; застарілі товари; 

жорстка конкуренція тощо.  

Спостерігаючи негативну зміну доходу, маркетинг-менеджер 

підприємства повинен прийняти адекватне рішення, не чекаючи кінця року, 

коли підводяться остаточні підсумки. Зокрема, слід розробити нову 

маркетингову стратегію і маркетинговий план або ж переглянути міру 

виконання плану, що діє. 

Як найбільш очевидний тактичний засіб слід переглянути маркетингову 

політику і менеджмент продажів. Зокрема, варто підсилити рекламу, ввести 

систему винагород, виробити організаційні зміни в системі продажів, 

організувати нові маршрути доставки товару, створити нові канали розподілу 

тощо. Показник відносного валового доходу розраховується за формулою (2) 

[5]: 

продукціїреалізаціївідДохід

продукціїреалізаціївіддохідВаловий
    (2) 

Даний показник найбільшою мірою характеризує найбільш динамічну 

характеристику бізнесу – собівартість проданих товарів. Якщо у складі 

системи показників моніторингу внутрішнього маркетингового середовища 

підприємства використовувати не відносний валовий прибуток, а відносний 

операційний прибуток, то, тим самим, ми враховуватимемо адміністративні і 
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витрати на збут. В той же час, цей вид витрат доцільно враховувати на 

річному тимчасовому базисі, оскільки маркетингові програми, наприклад, 

розподілені нерівномірно по місяцях року, що зазвичай є проявом певної 

маркетингової стратегії. Отже, відносний операційний прибуток матиме 

закономірні коливання, що ускладнить аналіз і підведення об’єктивних 

підсумків. 

Цей показник розраховується в цілому для підприємства і для кожного 

виду продукції. Останній дає можливість провести порівняльний аналіз 

прибутковості у складі господарського «портфеля» продукції підприємства. 

Спостерігаючи зменшення даного показника, маркетинг-менеджер 

підприємства повинен усвідомлювати, що це є наслідком зростаючих витрат 

або зниження продуктивності. Типовими причинами зростаючих витрат 

можуть бути надмірні втрати, зростання цін на енергоносії, неефективна 

політика закупівель: завищені ціни на сировину, надмірна залежність від 

одного постачальника. 

Для зниження собівартості реалізованої продукції необхідно, перш за 

все, проаналізувати структуру витрат по кожному виду продукції, 

переглянути рівні витрат і оцінити шляхи їх зниження, зробити спробу 

перевести постійні витрати в змінні. 

Доцільно підкреслити той факт, що подібні заходи маркетинг-менеджер 

повинен здійснювати безперервно за результатами моніторингу 

внутрішнього маркетингового середовища підприємства в наступній 

послідовності: за перший місяць – якщо результати несприятливі, плануємо і 

впроваджуємо зміни – аналізуємо результати наступного місяця – якщо 

немає позитивних змін, то розробляємо нові управлінські маркетингові 

рішення. 

Наступним показником моніторингу внутрішнього маркетингового 

середовища підприємства є показник оборотності дебіторської 

заборгованості у вигляді середнього терміну погашення дебіторської 

заборгованості, періодом розрахунку якого є, наприклад, квартал [11]: 
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днів

місяцітризапродукціїреалізаціївідДохід

остізаборгованоїдебіторськзначенняСереднє
90   (3) 

Даний показник є дуже інформативним, оскільки служить мірою якості 

дебіторської заборгованості, показуючи, наскільки швидко дебіторська 

заборгованість перетворюється на гроші. 

Також необхідним є врахування сезонності даного показника, що 

залежить від специфіки реалізованої продукції. 

Виявивши негативну зміну дебіторської заборгованості, необхідно 

продумати шляхи поліпшення даної ситуації. Першочерговим заходом може 

стати перегляд і зміна існуючої політики продажу в кредит, а також 

переглянути і змінити процедуру погашення платежів за рахунок проведення 

моніторингу, звернень до факторингових фірм з пропозицією купити 

дебіторську заборгованість та списати частину безнадійних боргів.  

Наступним фактором, що впливає негативно на стан грошових коштів в 

короткостроковому періоді є неефективне управління товарно-матеріальними 

запасами. Відповідно, в систему моніторингу внутрішнього маркетингового 

середовища підприємства потрібно ввести показник оборотності товарно-

матеріальних запасів, який може бути розрахований за період, починаючи з 

кварталу і закінчуючи роком.  

Для розрахунку даного показника використовується наступна формула 

(4): 

запасівзначенняСереднє

продукціїоїреалізовантьСобівартіс
    (4) 

На оборотність товарно-матеріальних запасів впливають надлишки 

запасів сировини, відсутність системи контролю товарно-матеріальних 

запасів тощо. 

Стає очевидним той факт, що зменшення товарно-матеріальних запасів 

та дебіторської заборгованості зворотньопропорційно впливає на показники 

ліквідності, які виступають одними із елементів системи моніторингу 

внутрішнього маркетингового середовища підприємства. Дані показники, 
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крім маркетинг-менеджера, цікавлять і кредиторів підприємства. При 

зростанні оборотності товарно-матеріальних запасів та дебіторської 

заборгованості погіршується ліквідність підприємства і навпаки. 

В даній ситуації, власне, маркетинг-менеджер підприємства прийматиме 

управлінське маркетингове рішення в бік покращення оборотності чи 

покращення ліквідності. 

Існує ще один показник, який часто використовується для моніторингу 

внутрішнього маркетингового середовища підприємства. Це – 

продуктивність праці. Так стимулювання працівників і залучення нових 

кандидатів є одним з ефективних засобів збільшення доходів і прибутку 

підприємства, яким необхідно управляти. Зростання частки заробітної плати 

в собівартості продукції має бути порівняне безпосередньо із продуктивністю 

праці. Саме з цієї причини в систему моніторингу внутрішнього 

маркетингового середовища підприємства слід ввести даний показник і 

аналізувати його разом з іншими. 

Використання при моніторингу внутрішнього маркетингового 

середовища підприємства і інших показників є власним бажанням маркетинг-

менеджера. 

Вище розглянуті показники мають біти представлені у прийнятному і 

зрозумілому вигляді , наприклад, графічному на тлі критичного значення. 

Наближення до критичного значення візуально сигналізує про 

погіршення ситуації, а пересічення критичного значення говорить про те, що 

необхідно терміново приймати заходи по ліквідації даного явища. 

Отже, створення системи моніторингу внутрішнього середовища 

підприємства на засадах маркетингового аналізу в режимі антикризового 

управління допомагає на початковій стадії виявити ознаки кризи, що 

насувається, яка потенційно загрожує будь-якому підприємству 

банкрутством. 
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УДК 330. 4 

Лозінський Є. П. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Проаналізовано існуючі підходи до побудови логістичної системи та 

логістичної інформаційної системи. Розглянуто структуру логістичної 

інформаційної системи та виділено можливі матеріальні, фінансові й 

інформаційні потоки в логістичній системі торговельно-виробничого 

підприємства. Запропоновано інформаційно-комунікаційну та імітаційну 

модель взаємозв’язків між матеріальними й інформаційними потоками в 

логістичній системі управління. 

Ключові слова: логістична система, інформаційні потоки, матеріальні 

потоки, управління, торговельно-виробниче підприємство, інформаційна 

система. 
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 У світовій економіці перед підприємствами сьогодні постають 

проблеми гнучкішої реакції на різнобічні бажання споживачів. Це стосується 

орієнтації на споживача продукції в умовах постійної конкуренції, що 

ускладнює реалізацію, зумовлює скорочення життєвих циклів товарів і 

збільшення насиченості товарних ринків. Ринкова орієнтація економіки 

України дає цьому процесу новий вимір, вимагає нових виробничих і 

дистрибуційних стратегій. Сформований таким чином попит на ринку більше 

не задовольняється існуючими системами постачання, виробництва та збуту 

продукції, її складування та розподілу.  

Тому потрібні нові підходи, які б відповідали вимогам ринку та були 

економічно ефективними. Через мінливість кон’юнктури споживчого ринку, 

нестабільністю господарських зав’язків з постачальниками й інші причини є 

неможливим забезпечення необхідного обсягу планового постачання товарів. 

Тому при плануванні постачання визначаються лише основні джерела 

закупівлі товарів із урахуванням умов підвищення ефективності комерційної 

діяльності. Сучасні інформаційні технології та АІС дозволяють розв’язувати 

більшість управлінських задач на торговельних підприємствах, у тому числі і 

логістичних.  

У галузі використання інформаційних технологій у логістичному 

управлінні і побудови сучасних логістичних інформаційних систем на Заході 

практика випереджає теорію. Тому аналіз практичних впроваджень сучасних 

ЛІС здійснено зарубіжними науковцями, серед яких: Р. Барчік, Є. Маєвскі, Т. 

Малкус, A. K. Саміі, Ч. Сковронек. Серед українських авторів можна 

виділити публікації Н. Чорнописької, де основна увага приділяється 

питанням логістичної інформаційної системи на підприємствах.  

Якісне удосконалення системи інформаційного забезпечення 

логістичної діяльності дозволить менеджерам торговельно-виробничого 

підприємства своєчасно приймати більш обґрунтовані рішення, адекватно 

реагуючи на динаміку навколишнього середовища і складні процеси у самій 

системі управління.  
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Нами запропоновано використати в управлінні логістичними 

системами системний підхід, який передбачає управління матеріальними, 

фінансовими й інформаційними потоками на підприємстві як системою.  

Основними методологічними положеннями такого управління можуть 

бути [1,с.56] : 

 1. Застосування принципу системного аналізу для визначення вартості 

цілей, структури та ефективності систем у взаємозв’язку із зовнішнім 

середовищем. Пошук кращого логістичного рішення починається з 

визначення вартості та ранжування цілей діяльності системи.  

2. Облік сукупності витрат і об’єм усіх логістичних ланцюгів з 

орієнтацією на ринок.  

3. Формування параметрів динаміки зовнішнього і внутрішнього 

середовищ. 

 4. Розроблення інструменту оптимізації матеріальних потоків для 

підвищення темпів та якостей управління фінансовими послугами та 

інформаційними потоками.  

 5. Формування завдань управління матеріальними потоками полягає у 

створенні ефективної інтегрованої логістичної системи, яка забезпечує 

високу якість постачання продукції в рамках системи матеріальних, 

фінансових та інформаційних потоків.  

6. Наявність можливості оперативного реагування у зміні кон’юнктури 

ринку з метою обліку всіх запитів споживача. Для цього необхідне 

забезпечення гнучкості технологічних процесів, безперервності й 

ритмічності виробництва, взаємозв’язку внутрішніх інформаційних потоків 

підприємства.  

В основній ланці (на рівні підприємства) логістична система 

поділяється на ряд структур, які можна представити у вигляді 

горизонтальних, функціональних підсистем на ділянці постачання, 

транспортування, виробництва і торгівлі.  
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Інструментом такої системи є інформаційне забезпечення процесів 

виробництва і торгівлі, які починаються з процесів постачання і закінчуються 

процесами реалізації. У зовнішньому середовищі діяльності підприємства 

причинами успіху або невдачі на ринку можуть бути:  

а) оперативне надходження інформації про певну комерційну ситуацію, 

що склалася на ринку;  

б) отримання замовлення на постачання або відмова від нього. В обох 

випадках важливу роль відіграє комплекс інформаційного забезпечення. 

Потоки інформації є тими сполучними «нитками», на які нанизуються всі 

елементи логістичної системи. При цьому інформаційна мережа припускає 

створення баз даних, комунікацій усередині фірми, наявність комплексу 

заходів щодо прийняття оперативних рішень тощо.  

Ще кілька років тому основні проблеми, що стояли перед управлінцями 

логістичних систем, відносилися до сфери матеріальних потоків товарів і 

сировини. Під інформаційним забезпеченням фізичного процесу прямування 

товарів від постачальника до споживача мали на увазі лише супровідну 

інформацію. З розвитком логістичних систем на підприємствах все більш 

відчутною стала необхідність у практичному впровадженні логістичних 

інформаційних систем, що дозволило б органічно об’єднати в єдине ціле всі 

логістичні підсистеми (логістику постачання, виробничу логістику, логістику 

розподілу, логістику транспорту, торговельну логістику) [2,с.79]. 

Успішному впровадженню цього підходу сприяло розуміння того, що 

інформація на сучасному рівні розвитку суспільного виробництва – це 

самостійний виробничий чинник, потенційні можливості якої відкривають 

широкі перспективи для зміцнення конкурентоспроможності фірм.  

Для ефективного аналізу інформаційної діяльності в логістиці 

необхідно розглядати всю логістичну систему як сукупність функціонально 

обмежених логістичних підсистем, функціонування яких як єдиного цілого 

забезпечується інформаційною логістикою на рівні її власних інформаційних 

підсистем. Звичайно, такий розподіл дуже умовний, оскільки в практичній 
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діяльності їх тісний зв’язок, взаємодія є запорукою успіху комплексу 

загалом. Крім того, логістична система на підприємстві характеризується 

високим рівнем залежності, а це визначає, що будь-які зміни в одній 

підсистемі одразу ж впливають на поведінку інших підсистем. Іншим 

важливим чинником логістичної системи є її ефективність, що виявляється в 

реагуванні на зміни у виробничих і торговельних процесах, тому вона 

пов’язана з адаптацією до змін цін, податків, а також інфляції.  

Враховуючи структуризовану господарсько-економічну структуру 

торговельно-виробничого підприємства, доцільно ініціювати формування 

логістичної структури економічної системи шляхом інтеграції та 

реструктуризації загального процесу виробництва й торгівлі на підприємстві 

– від постачання через виробничі процеси до реалізації. Логістична структура 

може моделюватися у формі функціональної структури логістики 

підприємства. 

Функціональна структура логістики підприємства є принциповою і 

стосується підприємств, які самостійно формують процеси постачання та 

реалізації продукції, а також переробки й утилізації відходів[3,с.59].  

Виходячи з цього вимагають логістичних рішень функціональні галузі, 

що відповідають:  

- заготівельній логістиці;  

- виробничій логістиці;  

- торговельній логістиці; 

 - транспортній логістиці. 

 Однак локалізований функціональний підхід до прийняття логістичних 

рішень не гарантує оптимальності підприємницьких рішень. Успіх може 

забезпечити лише інтегрований підхід. Класична розбудова підприємства 

організаційно вимагає появи нових функціональних структур дослідження 

ринку, розвитку товару, технологічної підготовки, регулювання, контролю 

тощо. В цій схемі виробниче планування та управління системно 

підпорядковується логістичному плануванню та управлінню як  
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всеохоплюючому механізму, який не може бути лише сумою всіх активних 

функціональних управлінь, а саме системно інтегрованим.  

Іншими словами, логістичне планування та управління інтегрує в собі 

функціональні сфери постачання, транспортування, виробництва, збуту 

продукції. Такий загальносистемний підхід до розгляду фізичних та 

відповідних їм інформаційних потоків вимагає докорінної зміни 

організаційно-управлінських структур, механізму формування інформації. 

 Викладене означає такий логістичний підхід, при якому ставляться 

високі суттєві вимоги менеджменту стосовно прийняття управлінських 

рішень, оптимальних з позицій загальносистемного підходу, оскільки 

інтегруючий розгляд та прийняття таких загальносистемних логічних рішень 

уможливлює вивільнення та реалізацію синергічних ефектів, притаманних 

системі в цілому. Різноманітні інформаційні потоки, які циркулюють 

всередині й між елементами логістичних інформаційних систем (ЛІС), 

логістичної системи (ЛС) і зовнішнім середовищем, утворюють своєрідну 

ЛІС, яка може бути визначена як інтерактивна структура, що складається з 

персоналу, обладнання і процедур (технологій), об’єднаних зв’язаною 

інформацією, яка використовується логістичним менеджментом для 

планування, регулювання, контролю й аналізу функціонування ЛС[4,с.135].  

Інформаційний взаємозв’язок структурних підрозділів комерційного 

підприємства, що передбачений наведеною вище моделлю, дозволяє 

визначити склад і місце підрозділу, для функціонування якого необхідно 

розв’язувати конкретні управлінські задачі. При вивченні зовнішніх і 

внутрішніх інформаційних зв’язків підрозділів комерційного підприємства 

розкривається його структура і вказується конкретна інформація, яка 

повинна надходити на вході даного підрозділу і на виході.  

Сучасний стан логістики багато в чому сформувався завдяки 

бурхливому розвитку і впровадженню в усі сфери бізнесу інформаційно-

комунікаційних технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій була 

б неможливою без використання швидкодіючих комп’ютерів, локальних 
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обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем і інформаційно-

програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення 

логістичного процесу настільки важливе, що спеціалісти виділяють особливу 

інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі й управлінні 

інформаційними потоками і ресурсами.  

Організаційна структура ЛІС формується на базі чотирьох підсистем: 

управління процедурами замовлень (1), наукових (практичних) досліджень і 

комунікацій (2), підтримки логістичних рішень (3) і генерування вихідних 

форм документів і звітів (4). Ці взаємопов’язані підсистеми здійснюють 

інформаційно-комп’ютерну підтримку всіх функцій логістичного 

менеджменту і зв’язок з мікро- і макрологістичним оточуючим середовищем. 

 Функціональна структура ЛІС традиційно в літературі з логістичного 

менеджменту наводиться у вигляді піраміди. В основі функціональної 

«піраміди» ЛІС лежить система трансакцій між задачами (складовими 

елементами логістичної системи), яка визначає взаємовідношення між 

функціональними підрозділами підприємства в плані реалізації логістичних 

функцій, логістичними посередниками і споживачами продукції (товарів) 

підприємства. Два функціональних рівні ЛІС, як правило, сильно 

взаємодіють з системою дистриб’юції продукції (товарів) підприємства, 

зокрема кількістю і дислокацією центрів розподілу прибутків.  

На рівні аналізу логістичні регіональні або адміністративні менеджери 

підприємства в основному використовують інформацію в тактичних цілях 

для маркетингу, прогнозування фінансових операцій і виробничих 

показників. На верхньому стратегічному рівні логістика визначає стратегію 

менеджменту і пов’язана зі стратегічним корпоративним плануванням і 

ринковою місією підприємства. Система логістичних функцій формується в 

процесі аналізу причинно- наслідкового зв’язку в ланцюгу: складові 

матеріального потоку в постачанні – логістичні функції в постачанні. 

Мінімізація загальних витрат вимагає мінімізації витрат в  постачанні, в тому 

числі за рахунок мінімізації транспортних витрат.  
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Останнє вимагає оптимальних рішень щодо вибору транспортних 

засобів і транспортних технологій, а це складає зміст однієї з логістичних 

функцій у постачанні. Логістичний розгляд матеріального потоку в галузі 

виробництва вимагає концентрації уваги на таких окремих функціях, як 

внутрішнє транспортування, виробничий контроль та пакування.  

На нашу думку, доцільно сконцентрувати увагу на розвитку 

логістичних систем (ЛС) на мікрорівні, завданням яких є виконання 

логістичних операцій, пов’язаних з організацією та управлінням процесу 

товаропросування. В цьому випадку на торговельному підприємстві 

відбувається гармонізація загальної системи управління, товаропросування 

та інформаційної системи за рахунок узгодженості всіх складових 

торговельних бізнес-процесів через інформаційні входи, виходи та 

послідовність процедур і алгоритмів трансформації інформації.  

Для того, щоб інформація була повною, достовірною та своєчасною, 

потрібен продуманий процес комунікації, завданням якого є адекватне 

сприйняття отримувачем суті подій та явищ, що відображені при передаванні 

первинних даних.  

Нами визначено, що організаційно упорядкована множина таблиць 

бази даних, інформаційних потоків, до яких входять ці дані, каналів зв’язку, 

технічних і технологічних засобів, що забезпечують взаємозв’язок між 

компонентами ЛС, складають ЛІС.  

Її ефективна робота дозволяє досягти компромісу між централізованим 

та децентралізованим постачанням товарів, що призведе до зниження 

загальної вартості закупівель, а також дозволить здійснити оптимальний 

розподіл товарів на складах та зафіксувати обсяг реалізованих товарів. 

Типова організаційна структура для функції виробництва і збуту продукції 

може бути представлена у вигляді висхідних потоків замовлень на товари і 

відвантаження товарів. Слід зазначити наявність запасів трьох рівнів: на 

заводі, в гуртовому і роздрібному ланках.  
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Щоб мати можливість визначити динамічні характеристики системи, 

необхідно також знати затримки в потоках замовлень і товарів. Запізнення 

вказується, як правило, в днях, тижнях і являє собою звичайну величину для 

підприємства, яке виготовляє товари тривалого користування.  

Для ефективної роботи логістичної системи слід знати правила, що 

регулюють розміщення замовлень і розміри складських запасів у кожній 

ланці реалізації продукції. У цій моделі виділяють три основних види 

замовлень: 

 1) замовлення на відшкодування проданих товарів;  

2) замовлення для поповнення запасів у всіх ланках у зв’язку зі зміною 

рівня продажів;  

3) замовлення, необхідні для заповнення каналів забезпечення 

товарами за інформацією про замовлення, які перебувають в стадії 

виконання. Закупівлі в якості вхідних даних і зміни в складських запасах, у 

виробництві продукції і їх вплив на логістичну систему дозволяють 

побудувати імітаційну модель потоку товарів і інформації . 

Таким чином, різноманітні інформаційні потоки, що циркулюють 

всередині і між елементами логістичної системи, логістичною системою і 

зовнішнім середовищем, утворюють своєрідну логістичну інформаційну 

систему, яка може бути визначена як інтерактивна структура, що складається 

з персоналу, обладнання та процедур (технологій).  

Вони об’єднані пов’язаною інформацією, яка використовується 

логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю й 

аналізу функціонування логістичної системи. Широке проникнення логістики 

в сферу управління виробництвом і торгівлею пов’язане з комп’ютеризацією 

управління матеріальними потоками. Завдяки високотехнологічним 

інформаційно-комунікаційним технологіям став можливим автоматичний 

документальний обмін між виробниками товарів і великими магазинами, що 

включає обмін накладними і транспортними конторами при прямій відправці 

товарів від виробника до покупця. За допомогою технології інформаційних 
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потоків покупець може безпосередньо оформити замовлення на покупку. 

Власне процес реалізації замовлення в базі даних підприємства та його 

моделювання буде розглянуто в наступних дослідженнях.  
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

У статті визначаються основні інструменти інноваційного розвитку 

територій. Досліджено головні фактори, які потрібно розвивати для 

створення сприятливого інноваційного середовища. Аналізується місто 

Вінниця на прикладі застосування деяких інструментів інноваційного 

розвитку. Визначено основні фактори, на які потрібно звернути увагу в 

процесі розвитку українських територій на шляху до інноваційних змін. 
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державне регулювання. 

Тематика інноваційного розвитку територій сьогодні є надзвичайно 

широкою та актуальною. Наукові праці у визначеній сфері акцентують увагу 

на важливості досліджень якісних особливостей інструментів інноваційного 

розвитку держави в умовах трансформації економіки. На сучасному етапі 

відбувається підвищення ролі впливу регіональних факторів на систему 

економічного, соціального та інноваційного розвитку країни. Остання 

складова в свою чергу є важливим чинником економічного зростання 

регіонів та держави в цілому. 

Економіка країн розвинутих держав має тісний зв’язок та відчуває 

вплив світового економічного господарства на функціонування своїх систем. 

Україна вже давно зробила крок на шляху до розвитку інформаційного 

суспільства, відбулися зміни в суспільному житті людей, нові виклики в 

економічній, екологічній та інших сферах життя потребують застосування 

сучасних підходів до управління розвитку територій, росту їх технічного, 

наукового та інноваційного потенціалу. 

Геополітичне, територіальне розміщення України на карті Європи, 

масштаб її території та відмінності соціально-економічного розвитку 

областей підкреслюють важливість дослідження регіональних аспектів у 

впровадження інноваційних та науково-технічних проектів. 

Підвищення конкурентоспроможності регіонів дослідниками 

визначається одним із важливих критеріїв підвищення інноваційної 

активності, що у свою чергу потребує застосування адекватних сучасним 

суспільним та економічним тенденціям інструментів та методів [3, С. 1]. 

Пошук і запровадження інноваційних підходів до вдосконалення 

економічних, правових, організаційних аспектів територіальної політики є 

невід’ємним складником модернізації засад внутрішньої політики, умовою 

забезпечення економічної та соціальної єдності в країні  [4, С. 4]. 
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Інноваційний розвиток держави та дослідження в даній сфері цікава та 

актуальна тема для багатьох науковців, серед них виділено вітчизняні праці 

Я. Жаліла, С. Білої, І. А. Чухно, О. Шевченка, А. Гейця, Д. Табачника,         

М. Гончарова, В. Семиноженка, та ін.  

Питання щодо формування відповідної регіональної політики та 

інноваційного розвитку територій протягом останніх років почали знаходити 

своє відображення в нових тенденціях регіонального розвитку, поглибленні 

процесів децентралізації та стрімкими зрушеннями в інноваційній сфері. 

Серед досліджень тематики інноваційного розвитку територій, слід виділити 

роботи С. Архієреєва, П. Бєлєнького, П. Бубенка, І. Гагауз, А. Кузнєцова,     

В. Соловйова, Д Стеченка, В. Феєра. Не зважаючи на широкий спектр 

досліджень даної теми, ще є багато відкритих питань щодо конкретних 

інструментів інноваційного розвитку регіону та відповідної державної і 

регіональної політики. 

Метою статті є визначення інструментів інноваційного розвитку 

територій, застосування яких у практиці державних та муніципальних 

органів влади дає змогу підвищити конкурентоспроможність українських 

регіонів та ефективно використовувати їх інноваційний потенціал. 

На мотиваційні показники держави щодо формування якісних 

механізмів інноваційного розвитку впливає вичерпність природних ресурсів, 

тенденції розвитку світової економіки та наявність значного інноваційного 

потенціалу держави. Україна, згідно результатів Всесвітнього економічного 

форуму, незважаючи на низькі показники з багатьох позицій, зайняла 32 

місце (134 досліджених країн), як держава здатна до інновацій [6, С. 224]. 

Актуальність розвитку регіонів на інноваційній платформі зумовлена 

важливістю розвитку територіальних господарських характеристик країни 

відповідно до особливостей розміщення наявних та потенційних ресурсів, а 

також, необхідною умовою задоволення різних потреб населення. Ключову 

роль у забезпеченні збалансованого комплексного розвитку територій 

відіграє визначення перспектив економічного зростання, адже без розуміння 
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ситуації гальмується процес оцінки наявного потенціалу розвитку ресурсів на 

місцевому рівні. 

Інноваційні інструменти розвитку територій мають бути реалізовані 

передусім у таких напрямках: 

 мотивація регіонів до саморозвитку, диверсифікація сфер економічної 

активності, пошук і задіяння прихованого потенціалу території; 

 мінімізація дотаційних і субвенційних механізмів підтримки регіонів; 

 використання глобальних та локальних каталізаторів регіонального 

розвитку. 

Застосування інноваційних підходів до регіонального розвитку має бути 

зорієнтовано на: 

 посилення внутрішньої мотивації на регіональному (місцевому) рівні 

до соціально-економічного зростання; 

 створення на регіональному рівні ефективних господарських структур, 

орієнтованих на інтенсифікацію використання наявного на місцях 

ресурсного потенціалу; 

 формування на регіональному (та міжрегіональному) рівні 

конкурентних виробничих систем інноваційного типу; 

 першочергове задоволення внутрішніх потреб територій за рахунок 

власних і залучених ресурсів [4, С. 6]. 

Особливим аспектом інноваційного розвитку територій є те, що він 

більше за всі інші сфери потребує державної та регіональної підтримки. Цей 

шлях розвитку має цікавити не лише господарюючих суб’єктів, а й органи 

влади на усіх рівнях, щоб створити сприятливі умови для втілення 

інноваційних проектів. Ідеальним варіантом для високого рівня 

інноваційного функціонування є покращення сприятливих умов у таких 

сферах: 

 ефективне регуляторне середовище; 

 якісне інформаційне забезпечення інноваційної діяльності; 

 мотиваційні інструменти щодо активізації інноваційних процесів; 
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 наявність та активне функціонування об’єктів інноваційної 

інфраструктури; 

 захист інтелектуальної власності та ін. [3, С. 3]. 

Місцевим органам влади відповідної території на місцевому рівні 

найкраще зрозуміло, де знайти та як розвинути ті інструменти, які потрібні 

для її інноваційного розвитку. Але завжди можливі ресурсні обмеження, що 

ускладнюватимуть пошук нових інноваційних інструментів, відповідно до 

регіональної ситуації та пріоритетних завдань на окремій території. 

Одним з найбільш важливих інструментів є планування інноваційного 

розвитку, про що свідчить зарубіжний досвід. Починаючи з середини      

1990-х рр. регіональні програми технологічного розвитку, а потім регіональні 

інноваційні стратегії стали важливими інструментами інноваційного 

розвитку європейських регіонів. Цю ситуацію можна й розглянути на 

прикладі міста Вінниця та Вінницької області. Створення стратегічних планів 

розвитку міст впливають на подальшу їх конкурентну боротьбу. 

Стратегічному планування міста Вінниця сьогодні приділено чимало уваги. 

Спочатку було розроблено документ стратегічного планування під назвою 

«Концепція сталого розвитку міста Вінниці», яка стала спробою на шляху до 

інноваційних змін. Мета подальшого розвитку стратегічного плану – 

перетворення Вінниці на сучасне європейське місто. В цьому випадку місто 

вимагає принципової зміни підходів до усіх сфер його життєдіяльності. На 

сьогодні стратегічний план «Вінниця – 2020» є прикладом визначення 

пріоритетів та розвитку інноваційного потенціалу. У процесі роботи було 

звернено увагу на такі фактори: 

 розвиток технологічних та інноваційних структур в регіоні; 

 інформування населення території про технологічні зміни і регіональну 

інноваційну політику; 

 стимулювання інноваційної діяльності компаній стратегічних галузей; 

 заохочення до співпраці між усіма суб’єктами інноваційного розвитку 

регіону. 
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Особливе значення для комплексного розвитку території є активація 

інвестиційних процесів. Потрібно знаходити усі можливості регіону для 

освоєння інвестиційних ресурсів, створювати умови інвестування, розвитку 

інвестиційних та ринкових інфраструктур, підтримку кадрового та 

інформаційного забезпечення. 

Невід’ємним інструментом розвитку інноваційного потенціалу є зростання 

ділової активності та оптимізація структур підприємств, що в свою чергу 

підвищить рівень конкурентоспроможності. Увагу потрібно звернути на 

визнання та допомогу малого підприємництва, формування інвестиційної 

карти регіону, надання консультацій та інформаційної підтримки суб’єктам 

малого та середнього бізнесу та ін. 

Стратегічне значення для інноваційного розвитку регіонів має 

налагодження ефективної зовнішньоекономічної політики. Сприяння з боку 

місцевої влади у налагодженні стабільних зовнішньоекономічних відносин 

між підприємствами, забезпечення діалогу між центром і регіонами, робота 

над збалансуванням зовнішньої торгівлі, розвиток інноваційних виробничих 

комплексів та ін. 

Підвищенню внутрішньої та зовнішньої конкурентоспроможності регіонів 

сприятиме активізація використання інструментів інтеграційного потенціалу 

регіонів, а саме, міжнародного співробітництва регіонів, пошуку міст-

побратимів, створення транскордонних туристичних кластерів на базі 

наявного потенціалу, популяризація серед громадськості ідей транскордонної 

співпраці. 

Інноваційний розвиток регіону потребує інноваційних підходів до його 

забезпечення, що обумовлює трансформації і в самій регіональній системі. 

Управлінські структури мають бути здатними успішно вирішувати 

різноманітні проблеми та протиріччя, що виникають при переході від наявної 

до бажаної моделі розвитку, тому необхідно сформувати таку команду 

управління, яка була б сприятливою для дотримання та розвитку ознак її 

інноваційності [5, С. 12, 24]. 
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 Виходячи з викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки. 

Забезпечення повноцінних територіальних інноваційних систем можливе при 

децентралізації функцій і повноважень держави в питанні підтримки 

інноваційної діяльності в Україні. 

Формування адекватної сучасним регіональним запитам нормативно-

правової бази та забезпечення її виконання, створення на місцях об’єктів 

інноваційної інфраструктури є пріоритетним завданням держави щодо 

інноваційного розвитку регіону. 

Для створення сприятливих умов розвитку регіону необхідне 

проведення послідовної та якісної регіональної політики, з узгодженням 

правових, фінансових та інших можливостей органів влади. Визначення 

існуючих потреб інноваційних суб’єктів у відповідності до стратегічного 

плану інноваційного розвитку. Потрібно пам’ятати, що залежно від рівня 

інноваційного розвитку регіону більш складними стають і його інструменти. 

У забезпеченні інноваційного розвитку регіонів необхідні якісно нові, 

інноваційні підходи в регіональному управлінні. Надзвичайно важливим є 

досягнення чіткого консенсусу між політиками, спеціалістами місцевих 

органів влади, інноваційними суб’єктами та громадою у питаннях, 

пов’язаних з баченням мети саме довгострокового розвитку територій, а не 

орієнтація на швидкі результати. Оскільки запровадження інноваційних 

інструментів регіонального розвитку тривалий та кропіткий процес. 
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